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Mamy nowego 
wiceburmistrza

Wybory przynoszą zmiany. 

Po tym jak ukonstytuowała 

się nowa Rada Miasta Ząbki oraz 

po wyborze nowej burmistrz 

nastała konieczność wyboru za-

stępcy burmistrza. To preroga-

tywa burmistrza, który samodzielnie wskazuje swojego 

zastępcę. Burmistrz Małgorzata Zyśk obowiązki wicebur-

mistrza powierzyła dotychczasowemu przewodniczące-

mu Rady Miasta Ząbki Wojciechowi Gutowi. 

Dla interesujących się lokalnymi sprawami publicznymi jest to 
osoba znana i ceniona. Wojciech Gut przez ostatnie dwie kadencje był 
radnym i przewodniczącym Rady Miasta Ząbki. W Radzie Miasta pełnił 
również funkcje przewodniczącego Komisji Statutowej i wiceprzewod-
niczącego Komisji Finansów i Budżetu.

Nowy wiceburmistrz ma 51 lat, jest żonaty, ma dwie córki. Z wy-
kształcenia i zawodu prawnik i doradca podatkowy. Absolwent m.in. 
Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania i finansów 
przedsiębiorstw. 

Udziela się społecznie. Jest pomysłodawcą akcji „Rozlicz swój PIT 
za darmo” oraz fundatorem programu stypendialnego Towarzystwa 
Przyjaciół Ząbek.

Nawet po pracy nie rozstaje się z Ząbkami, bowiem razem z kolega-
mi gra w piłkę nożną. Jako bramkarz, reprezentuje nasze miasto w wielu 
rozgrywkach. Gdy był przewodniczącym Rady Miasta, ząbkowskie koło 
wędkarskie przeprowadzało doroczny turniej pod jego patronatem. 
Wojciech Gut był też głównym fundatorem nagród.

Ponieważ zastępca burmistrza nie może łączyć swej funkcji z man-
datem radnego, więc powstała konieczność wygaszenia mandatu. Do 
Rady Miasta w miejsce Wojciecha Guta wejdzie kolejna osoba z najlep-
szym wynikiem z tej samej listy i z tego samego okręgu,co ustępujący 
radny. Będzie to Piotr Pieńkowski, który zdobył 248 głosów poparcia.  

Nowemu wiceburmistrzowi gratulujemy wyboru oraz życzymy 
wielu sukcesów, w których udział będą mieli nasi Mieszkańcy. 

Ząbki 
dobrze reprezentowane 
w powiecie

Od wielu kadencji Ząbki zwykle są doceniane w powie-

cie wołomińskim. Dość dodać, że w przeszłości ząb-

kowscy radni pełnili najważniejsze funkcje we władzach 

powiatu, zarówno w radzie, jak i w zarządzie. Swego 

czasu na czele zarządu, jako starosta stał Piotr Uściński 

(wcześniej był również wicestarostą), a wiceprzewodni-

czącym Rady był Ryszard Walczak. Nowe wybory przy-

niosły równie korzystne rozstrzygnięcie. Po raz pierwszy 

w historii samorządu powiatowego mieszkaniec Ząbek 

został przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego. 

Został nim Robert Perkowski, który w przeszłości, zanim 

został burmistrzem Ząbek, był już radnym powiatowym 

(m.in. kierował komisją fi nansów publicznych).

Pozostali ząbkowscy radni piastują równie ważne funkcje. 

Grzegorz Siwek został członkiem zarządu, Sławomir Pisarczyk prze-

wodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środo-

wiska a Tomasz Kalata wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Dokończenie na str. 5
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DSF Kickboxing Challenge w Ząbkach

Od czerwca 2017 roku na tronie wagi cięż-

kiej federacji DSF zasiada mocarny Petr 

Romankevich. Może się to zmienić już 8 grud-

nia na gali DSF 18 w Ząbkach, gdy naprzeciw 

niego stanie debiutujący w DSF Kickboxing 

Challenge zawodowy mistrz świata Tomasz 

Sarara. Arcyciekawy białorusko-polski po-

jedynek będzie głównym daniem imprezy 

transmitowanej przez TVP Sport.

28-letni Romankevich już 
dwukrotnie z powodzeniem bro-
nił mistrzowskiego tytułu w kró-
lewskiej kategorii. W ostatnim wy-
stępie, w kwietniu na gali DSF 14 
w Warszawie, Białorusin efektow-
nie znokautował Dawida Żółtaszka 
wysokim kopnięciem.

– Mój rywal jest wszystkim doskonale znany, to mistrz federacji DSF Kickboxing 
Challenge w wadze ciężkiej, ale spokojnie, nie będzie nim długo. Romankevich 
regularnie strąca polskich zawodników ze swojej szachownicy, ale teraz nadchodzi 
król polskiej sceny! – mówi pewny siebie Sarara, który nie zaznał goryczy porażki 
od ponad sześciu lat.

Starcie Romankevich-Sarara o mistrzowski pas federacji DSF w wadze 
ciężkiej odbędzie się na dystansie 5 rund po 3 minuty. Przed walką wieczoru 
do ringu wyjdzie doskonale znany kibicom Daniel Omielańczuk, który już po 
raz trzeci wystąpi na gali DSF Kickboxing Challenge. Jego poprzednie wygrane 
pojedynki można obejrzeć na kanale YouTube.

Niestety 8 grudnia w Ząbkach nie 
dojdzie do rewanżowego pojedynku 
Kamila Ruty z Dawidem Mirkowskim. 
Powodem jest kontuzja nogi tego 
pierwszego. Wyczekiwane drugie star-
cie warszawskich zawodników zostanie 
przełożone na 2019 rok.

Na gali DSF 18 odbędzie się złożo-
ny z pięciu walk międzynarodowy mecz 
K-1 Polska-Białoruś. Biało-czerwone 
barwy reprezentować będą: Mateusz 
Duczmal (91 kg), Łukasz Bartnik (86 
kg), Dawid „Mirko” Mirkowski (81 kg), 
Michał Ronkiewicz (75 kg) oraz Michał 
„Matrix” Królik (65 kg).

Gala DSF Kickboxing Challenge 18 odbędzie się 8 grudnia o godzinie 
19:50. Transmisja na żywo po raz pierwszy w TVP Sport. Bilety są dostępne 
na DSFTicket.com. Wydarzenia związane z imprezą można śledzić na bieżąco 
na stronie wydarzenia na Facebooku

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 profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych

– badania kierowców wszystkich 
kategorii

– EKG, spirometria (bad. układu 
oddechowego)

– drobne zabiegi (zastrzyki)
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MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

GABINET 
INTERNISTYCZNO-PULMONOLOGICZNY

– konsultacje internistyczne 
(choroby wewnętrzne)

– konsultacje pulmonologiczne 
(choroby płuc)

UL. NARUTOWICZA 4, 05-091 ZĄBKI

LEK. ANNA RUTOWSKAANNA RUTOWSKA

tel. 665-191-517

ZAPISY NA TELEFONZAPISY NA TELEFON

Biuro Nieruchomości 
City Property

Kupno - Sprzedaż - Wynajem

 6 0 0  8 0 0  4 0 1  
 6 9 1  1 8 1  2 0 7

ul. Na Bagnie 2, Ząbki

www.cityproperty.pl

biuro@cityproperty.pl

Biu

Kupno

Zapraszamy wystawców na 
„Jarmark Bożonarodzeniowy”

Święta Bożego Narodzenia należą do najważniejszych 

świąt dla Polaków. Pragniemy zatem przeżyć je jak 

najpiękniej w gronie najbliższych, kultywując staropol-

skie obyczaje, smakując tradycyjnych potraw. W ocze-

kiwaniu na ten magiczny czas zapraszamy Państwa na 

VI JARMARK BOŻONARODZENIOWY w Ząbkach, który 

odbędzie się na Bazarku Miejskim w dniach od 20 do 24 

grudnia br.

Głównym założeniem Jarmarku jest pielęgnowanie polskich tradycji 
związanych z tymi magicznymi świętami. Czas jest doskonały, bowiem 
podczas robienia świątecznych zakupów na Bazarku Miejskim możemy 
dokupić niezbędne dekoracje i poczuć niesamowity klimat zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia.

Do udziału w kiermaszu zachęcamy rękodzielników, artystów, rze-
mieślników, wytwórców produktów regionalnych, koła gospodyń wiej-
skich oraz klientów do tłumnego udziału w jarmarku.

Aby już teraz zarezerwować stoisko, należy zadzwonić do Biura Pro-
mocji Miasta pod nr tel. 22 5109-792 lub 22 5109-793.

Organizatorem kiermaszu jest Miasto Ząbki oraz Stowarzyszenie 
„Bazar Ząbki”.

Zawody Smoczych Łodzi 
9 grudnia na ząbkowskiej 
pływalni MCS

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek 

wraz z Miejskim Centrum Sportu 

i Stowarzyszeniem Spójnia Smocze 

Łodzie organizuje już IV Zawody Smoczych Łodzi w Ząb-

kach. Zawody odbędą się  w niedzielę 9 grudnia, w godzi-

nach 10.00 - 14.00 na miejskiej pływalni. 

Drużyny zgłosić mogą szkoły, instytucje, fi rmy i osoby fi zyczne.
Zawody rozgrywane będą w trzech kategoriach: 
• Junior A (drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych klas 5 - 6) 
• Junior B (drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych klas 7-8 

oraz 3 gimnazjum) 
• FUN (drużyny bez ograniczeń wiekowych)

Szczegółowy regulamin oraz formularz rejestracyjny na zawody 
dostępny jest na naszej stronie internetowej: http://tpz.org.pl/iv-zabkow-
skie-zawody-smoczych-lodzi/.  

Zawody smoczych łodzi, to swego rodzaju „przeciąganie liny” na 
łodziach pomiędzy dwoma rywalizującymi ekipami.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: tpz@tpz.org.pl

Zmiany godzin pracy 
Urzędu

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.125.2018 

Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 

2018 r. w sprawie godzin pracy Urzędu Miasta Ząb-

ki, zostają zmienione godziny pracy Urzędu w na-

stępujący sposób:

1.  W dniu 24 grudnia 2018 r., Urząd Miasta Ząbki 

będzie czynny w godzinach 8.00 - 13.00.

2.  W dniu 31 grudnia 2018 r. Urząd Miasta Ząbki 

będzie czynny w godzinach 8.00 - 13.00.

3.  W dniach 3,10 i 17 grudnia 2018 r. Urząd Miasta Ząbki 

będzie czynny w godzinach 8.00 - 18.00.

Zostań członkiem 
Zespołu ds. Ząbkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego

Burmistrz Miasta Ząbki, na podstawie §6 ustęp 3 

Uchwały Nr LXII/593/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 

26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowa-

dzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczą-

cych Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego, zaprasza 

organizacje pozarządowe oraz pełnoletnich mieszkań-

ców miasta Ząbki, chcących wziąć udział w losowaniu na 

członka Zespołu ds. Ząbkowskiego Budżetu Obywatel-

skiego do składania zgłoszeń. 

Zgłoszenia organizacji pozarządowych, powinny zawierać podpisane 
własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody 
na udział w losowaniu jako kandydat organizacji. Zgłoszenie mieszkańca 
miasta Ząbki powinno być podpisane własnoręcznym podpisem.

Zgłoszenia muszą zawierać imię, nazwisko, organizację którą kandydat 
reprezentuje (tylko w przypadku organizacji pozarządowych), oraz adres 
zamieszkania kandydata, a także numer telefonu i e-mail.

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do Burmistrza Miasta Ząbki 
i składać w formie pisemnej do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Mia-
sta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, z dopiskiem „Kandydat do Zespołu ds. 
Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego” w terminie od 3 do 14 grudnia 
2018 r. Pod uwagę będzie brana data wpływu do Urzędu.

O terminie losowania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie 
i/ lub poprzez e-mail.
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Historyczny wybór 

Tegoroczne wybory samorządowe przyniosły historyczne rozstrzy-

gnięcie. Po raz pierwszy w historii Ząbek najważniejszy urząd będzie 

sprawowała kobieta – Małgorzata Zyśk. I nie było w tym wiele zaskocze-

nia, bo wcześniej pełniła już funkcję wiceburmistrza (też jako pierwsza 

z kobiet w naszym Mieście).

łam się z osiągnięć uczniów i nauczycieli, 

możliwości rozbudowy gimnazjum i pozyski-

wania środków na rozwój i zajęcia dodatko-

we, tak w powiecie, byłam bardzo szczęśliwa, 

kiedy w końcu udało się przekonać radę do 

budowy ulic Szpitalnej, Drewnickiej, Kocha-

nowskiego, czy wyniesionego skrzyżowania 

Sobieskiego/Wojska Polskiego. Żałuję tylko, 

że nie było woli, żeby wybudować w Ząbkach 

szkołę średnią. Mam nadzieje, że będzie to 

możliwe w kolejnej kadencji, jeśli będziemy 

mieli w powiecie silną reprezentację. Z dróg 

powiatowych natomiast pozostała nam tylko 

do modernizacji ulica Piłsudskiego. W lipcu br. 

wnioskowałam o jej przebudowę, jako drogi 

dwupasmowej z dwoma rondami dwupa-

smowymi istniejącym Piłsudskiego /Powstań-

ców i projektowanym Piłsudskiego/Skrajna.

Natomiast jako babcia czuję się cudow-

nie. Ktoś kiedyś powiedział, że wnuki kocha 

się bardziej niż dzieci i coś tu jest na rzeczy. 

Wnuki kocha się może nie bardziej, lecz ina-

czej. Jestem teraz bardziej spokojna, cierpli-

wa, wyrozumiała. Jako wieloletni pedagog 

nauczyłam się być również konsekwentna. 

Dziewczynki wiedzą, że jak coś powiem, to 

tak musi być, nie zmieniam zdania, ale jak 

coś im obiecam, to święte. Rola młodej babci 

jest o wiele łatwiejsza niż mamy. Staram się 

pomagać córce, jak mogę. Przyjeżdżam rano, 

szykuję śniadanie, budzę dziewczynki, odpro-

wadzam do przedszkola i szkoły, a potem pę-

dzę do pracy. Zawsze bez problemu godziłam 

życie prywatne z zawodowym, a reprezen-

towanie wcześniej szkoły, a obecnie miasta, 

dawało i daje mi wiele satysfakcji – dodaje.

Małgorzata Zyśk jest rodowitą 

ząbkowianką – Rodzina mojego 

taty w 1932 roku sprowadziła się do 

Ząbek z Warszawy. Mama pocho-

dzi z małej wioski pod Drobinem. 

Ja jestem mieszkanką Ząbek od 

urodzenia, tak jak mój mąż. Tu się 

poznaliśmy, pokochaliśmy i założy-

liśmy rodzinę, tu urodziła się nasza 

córka Patrycja i przyszły na świat 

dwie wnuczki Lena i Natalia – mówi 

burmistrz Małgorzata Zyśk.

Przez większość mieszkańców, szczególnie 

wśród młodego pokolenia znana jako nauczy-

ciel, wychowawca i dyrektor Gimnazjum Nr 

2. Cztery lata temu została wybrana do Rady 

Powiatu Wołomińskiego, gdzie skutecznie za-

biegała o sprawy istotne dla Ząbek. Od kilku 

miesięcy z powodzeniem sprawowała funkcję 

wiceburmistrza Ząbek. W wyniku wyborów 

samorządowych w 2018 została burmistrzem.

Ale droga zawodowa pani burmistrz była 

nieco szersza niż się powszechnie wydaje, 

a dla wielu może być też niezwykle inspi-

rująca. 

– Pierwszą pracę rozpoczęłam w Biurze 

Studiów i Projektów Służby Zdrowia. W latach 

dziewięćdziesiątych, a dokładnie w 1993 roku 

na rynku budowlanym panował ogromny za-

stój. Brało się wszystkie zlecenia jakie wpadły 

w rękę. Zdarzało się, że nie było pracy przez 

miesiąc lub dwa, a później jak dostaliśmy 

zlecenie to doba była za krótka. Pracowałam 

przy „desce” dzień i noc, praktycznie bez prze-

rwy, biegałam na koordynacje branżowe i to 

wszystko kosztem rodziny, męża i małej có-

reczki. Później dowiedziałam się od kuzynki, 

że w Szkole Podstawowej nr 2 zwolnił się etat 

nauczyciela biblioteki. Od pewnego czasu 

zamierzałam podjąć studia psychologiczne, 

więc pomyślałam, że może warto spróbować. 

Kiedy okazało się, że w szkole potrzebny jest 

historyk, nie wahałam się i podjęłam wy-

zwanie. Po dwóch latach, jeszcze w trakcie 

studiów zaczęłam już uczyć historii. I tak oto 

zaczęła się moja przygoda z dziećmi. W 2001 

roku przeszłam ze szkoły podstawowej do 

gimnazjum. Ówczesna dyrektor, p. Halina 

Wielądek była już w wieku emerytalnym, 

wiedziała, że nie będzie startować w konkur-

sie na koleją kadencję. W rozmowie padła 

propozycja, żebym skończyła zarządzanie 

w oświacie i spróbowała wystartować w kon-

kursie na dyrektora w 2002 roku. Zdobyłam 

kwalifi kacje, wystartowałam i wygrałam kon-

kurs. Gimnazjum kierowałam przez 15 lat. 

Mam szczęście do ludzi. Wspólnie udało nam 

się stworzyć wspaniały zespół nauczycieli, 

pracowników administracji i obsługi. Rodzi-

ce doceniali nasz zapał, chęć współ-

pracy, podejście do młodzieży oraz 

atmosferę jaka panowała w szkole. 

Wyraźnie odczuwaliśmy, że mocno 

nas wspierają. Już po pięciu latach 

szkoła zaczęła być postrzegana jako 

najlepsza w okolicy. A życie rodzinne, 

no cóż. Ja zawsze mam tak, że im 

więcej pracy, nowych wyzwań, tym 

lepiej funkcjonuję. Staram się da-

wać z siebie jak najwięcej. Zarówno 

w szkole, jak i w domu działałam na 

100%. Pracę, spotkania, uroczystości, 

łączyłam ze wspólnymi zakupami (zawsze 

z mężem), obowiązkami domowymi, spo-

tkaniami rodzinnymi, wyjściami do teatru, 

do znajomych itp. - wspomina w wywiadzie 

dla „Życia Powiatu na Mazowszu” burmistrz 

Małgorzata Zyśk.

Znajomi twierdzą, że mało kto jak ona 

potrafi  łączyć życie zawodowe, spo-

łeczne z rodzinnym.

– Mam w sobie żyłkę społecznika 

i praca w samorządzie daje mi wiele 

satysfakcji. Tak, jak w szkole cieszy-

Korzystając z okazji chciałabym jeszcze raz gorąco podziękować Państwu 

za dobre słowo oraz poparcie, jakim zostałam obdarzona. 

Będę starała się najlepiej jak tylko potrafi ę dbać o rozwój naszego Miasta.

Serdecznie pozdrawiam.

Małgorzata Zyśk

Burmistrz Miasta Ząbki
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Dokończenie ze str. 1 Ząbki dobrze reprezentowane w powiecie
Funkcje pełnione przez naszych radnych i komisje, w których 

pracują:

Robert Perkowski: przewodniczący Rady Powiatu Wo-
łomińskiego, członek Komisji Zdrowia, Polity-
ki Społecznej i Prorodzinnej, członek Komisji 
Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy 
z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Tomasz Kalata: wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
członek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Prorodzinnej

Grzegorz Siwek: członek Zarządu Powiatu Wołomińskie-
go, członek Komisji Finansowej, sekretarz Komisji 
Edukacji, Sportu i Turystyki

Sławomir Pisarczyk: przewodniczący Komisji Bezpie-
czeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji.

Tegoroczne wybory do Rady Powiatu Wołomińskiego w okręgu 
ząbkowskim nie przyniosły chyba żadnych niespodzianek ani in 
plus, ani in minus (no może poza rekordowymi wynikami, które są 
tak wyśrubowane, że przez długie lata będą trudne do powtórzenia). 
Mieszkańcy postawili na osoby bardzo znane, aktywne społecznie 
i pełniące już jakieś funkcje publiczne.

W wyborach do powiatu wystartowało w Ząbkach 31 kandyda-
tów z 6 komitetów wyborczych, ubiegając się w sumie o 4 mandaty. 

Mimo stosunkowo dużej liczby kandydatów, w grę w walce o mandat 
wchodziło kilka nazwisk. Niekwestionowanym zwycięzcą tych wy-
borów został dotychczasowy burmistrz Robert Perkowski, zyskując 
5427 głosów, co dało mu wskaźnik poparcia na poziomie prawie 
41%. Obrazowo mówiąc, niemal co drugi wyborca oddawał głos na 
Roberta Perkowskiego. Znakomity wynik osiągnął również Tomasz 
Kalata, zdobywając 2672 głosy, czyli 20,12% w całych Ząbkach (był to 
3 wynik w skali powiatu, a mimo to aż o połowę słabszy niż Roberta 
Perkowskiego).

Obaj panowie sami „zebrali” ponad 60% głosów ząbkowian, a ra-
zem z kolejnymi dwoma radnymi Grzegorzem Siwkiem i Sławomirem 
Pisarczykiem – 70%. W sumie na pierwszą „10” przypadło ok. 85% 
wszystkich głosów.

Top 10:

 1) Robert Perkowski: 5427 głosów (40,87%) (Prawo i Sprawie-
dliwość)

 2) Tomasz Kalata: 2672 głosy (20,12%) (Koalicja Obywatelska)
 3) Grzegorz Siwek: 608 głosów (4,58%) (Prawo i Sprawiedliwość)
 4) Sławomir Pisarczyk: 541 głosów (4,07%) (Prawo i Sprawiedli-

wość)
 5) Adam Jaczewski: 489 głosów (3,68%) (Mazowiecka Wspólnota 

Samorządowa)
 6) Monika Rypczyńska: 459 głosów (3,46%) (Koalicja Obywatelska)
 7) Maria Stolarska: 312 głosów (2,35%) (Polskie Stronnictwo Ludowe)
 8) Tomasz Sawicki: 269 głosów (2,03%) (Koalicja Obywatelska)
 9) Tomasz Miller: 257 głosów (1,94%) (Kukiz’15)
10) Agnieszka Masztalerska: 232 głosy (1,75%) (Koalicja Obywatelska)

Korekta trasy linii Ząbki-2

Od dnia 3 grudnia (poniedziałek) została skorygowana 

trasa linii Ząbki-2 w kierunku Rembertów Ratusz. Za 

przystankiem Zieleniecka 02 na ul. Szwoleżerów autobus 

skręci w ul. Maczka i zatrzyma się na przystanku Maczka 

03 (przystanek stały), następnie autobus skręci w lewo 

w ul. Powstańców, zatrzyma się na przystanku Maczka 02 

przystanek (na żądanie) przy rondzie oraz na kolejnym 

przystanku Powstańców Las 02 (przystanek stały) i na-

stępnie wyjedzie na ul. Piłsudskiego (DW631/Żołnierską) 

w kierunku Rembertowa. Na trasie będzie obowiązywał 

również przystanek tymczasowy Powstańców Las 51 (na 

żądanie) wspólny z linią 199– do czasu jego likwidacji.

Linia Ząbki-2 od poniedziałku nie będzie zatrzymywać się na 
przystanku Pułaskiego 02 na ul. Szwoleżerów.

Trasa i rozkładowe czasy dojazdów linii Ząbki-2 na odcinkach 
trasy CH Marki – przystanek Zieleniecka 02 oraz Czwartaków 02- CH 
Marki nie ulegają zmianie tj. nadal obowiązują tabliczki przystankowe 
z rozkładem obowiązującym od 3 września 2018 r.

Prosimy o usunięcie samochodów parkujących w zatokach przy-
stankowych uruchamianych przystanków! Przypominamy, że za-
trzymywanie się i postój samochodu w zatoce przystankowej lub 
w odległości 15 m od znaku D-15 (przystanek autobusowy) jest 
naruszeniem przepisów ruchu drogowego (art. 49 ust. 1 pkt 9 ustawy 
PORD) zagrożone mandatem 100 zł i 1 pkt. karnym.

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo,
Dzięki Państwa poparciu i głosom w najbliższej kadencji będę 

pełnił funkcję radnego Powiatu Wołomińskiego. To dla mnie ogromne 
wyróżnienie, ale także zobowiązanie, aby swoją pracą na rzecz Ząbek 
przez najbliższe 5 lat podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem. 
 Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i oddali na mnie głos.

W poważaniem,
Grzegorz Siwek

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo, 
Chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie i okazane 

zaufanie. Dzięki Państwa głosom będę miał zaszczyt działać na 
rzecz Mieszkańców Ząbek i pełnić funkcję radnego. Będę aktywnie 
uczestniczył w życiu Ząbek i działał, aby nasze miasto było lepszym 
miejscem do życia dla każdego z nas.

Z poważaniem,
Piotr Pieńkowski

Dzięki wprowadzanej zmianie trasy autobus Z2 ominie najbardziej 
zakorkowaną w porannych godzinach część trasy –odcinek drogi wo-
jewódzkiej 631 pomiędzy ul. Szwoleżerów i Powstańców. Tworzące się 
tu korki uliczne były powodem dużych problemów z punktualnością 
kursowania linii Ząbki-2.

Kolejna duża zmiana tras i rozkładów linii ząbkowskich planowana 
jest po zakończeniu prac na ul. Powstańców (połowa grudnia br.)
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Podatek rozliczy Krajowa Administracja Skarbowa
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne ze-

znanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez 
podatnika. Oczywiście podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z zapro-
ponowanej nowej formy rozliczenia, będą mogli nadal składać sami do urzędu 
skarbowego zeznanie podatkowe w formie papierowej albo elektronicznej.

Przyjęty na posiedzeniu rządu 28 sierpnia 2018 r. projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz niektórych innych 
ustaw przewiduje kolejne uproszczenia związane z rozliczaniem zeznań po-
datkowych PIT. Z komunikatu wydanego po posiedzeniu rządu wynika, że KAS 
wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fi zycznych zeznania 
podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez 
podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS 
Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. 
podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota 
zaliczek na podatek dochodowy od osób fi zycznych wpłacona w trakcie roku 
podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. 
w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy 
PESEL (np. ulga na dzieci).

KAS PRZYGOTUJE, PODATNIK ZDECYDUJE
KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników – każdy 

będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania 
podatkowego czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do 
urzędu skarbowego.

Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fi zycz-
ny dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie 
z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowują-
cych dzieci.

Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podat-
nikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym.

ZMIANA LUB ODRZUCENIE ZEZNANIA
Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można:

•  zweryfi kować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze 
złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;

•  w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem 
terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez 
KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne 
ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;

•  zmodyfi kować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie 
z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania 
nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku) lub/i uzupełnić o dane, 
których nie posiada KAS (o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowa-
dzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu 
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: 
darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, 
poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków 
z tytułu użytkowania internetu, wpłat dokonanych na indywidualne konto 
zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować, co będzie 
równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;

•  odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub 
zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym 
do zwrotu nadpłaty.

ZEZNANIA DOSTĘPNE OD 15 LUTEGO DO 30 KWIETNIA
Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego roku następującego 

po roku podatkowym do 30 kwietnia.
W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania będą dostępne dla podatników 

– osób fi zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających 
zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przy-
chody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających 
zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również 
dla podatników – osób fi zycznych prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-
-36L lub PIT-28.

W przypadku posiadania przez KAS danych kontaktowych podatnika 
(adres e-mail, nr telefonu), podatnik otrzyma wiadomość o sporządzonym 
zeznaniu podatkowym.

Aplikacja, w której udostępnione zostaną zeznania podatkowe, będzie 
zapewniała nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Po-
twierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego 
do organu podatkowego.

Redakcja INFORLEX 
(na podstawie komunikatu CIR)
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Rozstrzygnięto konkurs Ząbki Miastem Ogrodów

W październiku, podczas jednej z sesji Rady Mia-

sta Ząbki zostały wręczone nagrody laureatom 

i wyróżnionym w konkursie Ząbki Miastem Ogrodów. 

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: 

najładniejszy ogród, najładniejszy balkon oraz najład-

niejszy ogród Wspólnoty Mieszkaniowej. Organizatorem 

konkursu jest Burmistrz Miasta Ząbki.

WYNIKI:

Kategoria: najładniejszy ogród przydomowy
 1.  Pani Magdalena Kalista
 2.  Pani Alicja Forysiak
 3.  Pani Jolanta Latek
Wyróżnienie dla: Pana Zbigniewa Świętochowskiego, Pana Janusza 

Janerka, Pana Dariusza Morka, Pani Aleksandry Owczarek, Pani 
Marioli Ostrowskiej

Kategoria: najładniejszy balkon
1.  Pani Monika Thiel
2.  Państwo Elżbieta i Mirosław Sobieccy
3.  Pani Wanda Szymańska
Wyróżnienie dla: Państwa Anny i Roberta Kałowskich, Pani Anny Ba-

naszczyk, Pani Anny Wydmańskiej

Kategoria: najładniejszy ogród Wspólnoty Mieszkaniowej
1.  Wspólnota Mieszkaniowa „Osiedle Słoneczna II”
2.  Wspólnota Mieszkaniowa „Wiosenna 6/16”
3.  Wspólnota Mieszkaniowa „Garden Plaza II”

Fundatorami nagród w konkursie byli:
– Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
– Firma „Partner” z siedzibą w Warszawie
– Market budowlany „CASTORAMA” (Warszawa)
– Praska Giełda Spożywcza (Ząbki)
– Sklep Ogrodniczy „U Jadzi” (Warszawa)
– Centrum Ogrodnicze „Zielony Przystanek” (Ząbki)
– Hotel „Mansor” w Ząbkach
– Urząd Miasta Ząbki

Nagrodzeni otrzymali m.in: bony towarowe na zakupy w Casto-
ramie oraz w Centrum Ogrodniczym „Zielony Przystanek”, karnety 
i wejściówki na ząbkowski basen. Zwycięzca kategorii „ogród przydo-
mowy” otrzymał kosiarkę ufundowaną przez Praską Giełdę Spożywczą. 
Natomiast zdobywcy pierwszych miejsc we wszystkich trzech kate-
goriach otrzymali zaproszenie na lunch/kolację do Hotelu „Mansor”. 
Zwycięzca kategorii „Najładniejszy balkon” otrzymał dodatkowo 
wielofunkcyjny plecak ufundowany przez Sklep Ogrodniczy „U Jadzi”. 
Sponsorzy w wymierny sposób docenili ogrom pracy, jaki wkładają 
laureaci i wyróżnieni, aby utrzymać swoje ogrody w dobrej kondycji. 
Łączna pula nagród wyniosła ok. 10 tys. zł. Zwycięzcom i wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy. 

I.P.



8

www.zabki.plS P O Ł E C Z E Ń S T W OCO SŁYCHAĆ

ZĄBKIZĄBKI  MIASTEM OGRODÓWMIASTEM OGRODÓW
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„THE NEXT STEP UP IS SKY!”

X – JUBILEUSZOWA EDYCJA „A MY DO BETLEJEM”

To już 9 lat!!! W dniu 15 grudnia 2018 odbędzie się X Jubileuszowa Edycja zbiórki charytatywnej w randze Wydarzenia 
Kulturalnego w warszawskim Teatrze RAMPA na Targówku. Rozpoczynamy o godz. 16.00 niepowtarzalnym Koncer-

tem Kolęd. W roli głównej zobaczymy znanego polskiego aktora teatralnego i fi lmowego Macieja Gąsiorka, który tego 
wieczoru poprowadzi spotkanie z uczestnikami wydarzenia-„Wielkimi o wielkim sercu”. Przygotowania do tegorocznej, 
jubileuszowej zbiórki przebiegają pod hasłem: „zaangażowanie”. „Involvement” jest słowem – kluczem: przynosi nadzie-
ję, rodzi nowe możliwości.

Wspaniały występ Pawła Zaręby, fi -
nałowego uczestnika programu „MAM 
TALENT” oraz Zespołu THE THRILL, to 
następne atrakcje wraz z niezwykle emo-
cjonującą aukcją charytatywną, na której 
będziemy licytować niezwykle elegancki 
prezent aukcyjny Szanownej Małżonki 
Prezydenta RP – Pani Agaty Kornhauser –
Dudy oraz Rzecznika Praw Dziecka, Pana 
Marka Michalaka, przekazany specjalnie 
na ww. zbiórkę z osobistą dedykacją. 
Dalej- niezwykle atrakcyjny prezent spor-
towy Mistrzyni Tenisa Międzynarodowej 
Klasy : Agnieszki Radwańskiej – rakietę 
z autografem oraz inne opatrzone oso-
bistym podpisem gadżety. Będzie też 
do wylicytowania atrakcyjne pozycje 
książkowe podarowane przez API MAR-
KET z ul. Szwoleżerów i Księgarnię ORLA 
w Ząbkach, przepiękna biżuteria Zu 
Design i płyty najbardziej popularnych 
kabaretów z osobistymi autografami 
artystów oraz obrazy naszych niepełno-
sprawnych artystów i małe rękodzieła 
sztuki użytkowej!

Zapraszamy do teatru RAMPA 15 
grudnia!

Zaangażujmy się!
Wesprzyjmy rehabilitację NASZYCH 

niepełnosprawnych dzieci, kupując za-
proszenie- cegiełkę na tegoroczną X 
Edycję „A MY DO BETLEJEM”!

Zrealizujmy NASZ projekt – Publicz-
ne Centrum Logopedyczne.

Wyposaży je fundacja WOŚP.
Niezapomniany wieczór zakończy 

tradycyjnie zabawa z piłeczkami, ze 
wspaniałymi fantami i nagrodami, prze-
znaczonymi dla najmłodszych uczest-
ników.

Zaproszenia-cegiełki można za-
mówić, pisząc na adres fundacji: cali-
neczka71@gmail.com lub pod nr tel.: 
608315015. Cena zaproszenia – 100zł 
(Dorośli), 35zł (Dzieci) – do negocjacji 
w przypadku zamówień powyżej 16 bi-
letów.

Pozdrawiam serdecznie
Joanna Dąbrowska

WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760
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20  listopada jest to dzień, w którym cała uwaga 

skierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym 

roku Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka świętowa-

liśmy wraz z Funduszem Narodów Zjednoczonych na 

rzecz Dzieci-UNICEF,  która jest największą na świecie 

organizacją mającą na celu zapewnienie dzieciom 

możliwości korzystania z ich praw – stoi na straży 

Konwencji o Prawach Dziecka na świecie. Symbolem UNICEF jest kolor niebieski.

Dzień Praw Dziecka i powołanie Rady Dzieci 

w Publicznym Przedszkolu Nr 1 Zielony Dinek

„Poezja uczniów SP 2 im. Jana Kochanowskiego 

w Ząbkach na Stulecie Niepodległej” 

To projekt, który polegał na zredagowaniu poetyckich tekstów w wy-

branych klasach czwartych i ósmych z SP2. Wszystkie wiersze świad-

czyły o wysokim poziomie literackim oraz ogromnej świadomości pa-

triotycznej dzieci i młodzieży. Zwycięzcami zostali: Karolina Roguska 

z klasy 4a, Olgierd Nizioł z klasy 8e i Natalia Milnikel z klasy 8f.

Podczas Gali Koncertowej na Stulecie Nie-
podległej, która miała miejsce w naszej szkole, 
młodzi poeci otrzymali pamiątkowe albumy jako 
wyraz uznania dla ich talentu. Karolina i Olgierd 
pięknie recytowali napisane przez siebie wiersze, 
czym wywołali wzruszenie wszystkich zgro-

madzonych. Tekst nieobecnej na uroczystości 
Natalii zaprezentowała koordynatorka projektu, 
nauczycielka języka polskiego - pani Iwona Król.

Warto wspomnieć, że całość twórczości 
została zebrana w pamiątkowym tomiku, który 
od strony grafi cznej opracowała nauczycielka 

informatyki – pani Anna Słowik. 
Zbiorkami patriotycznej poezji ob-
darowano zebranych gości.

Wyróżnione trzy teksty umiesz-
czono w Kapsule Czasu. Ci, którzy 
otworzą ją za sto lat i przeczytają 
wiersze, dowiedzą się o prawdziwej 
miłości do Ojczyzny - Polski młode-

go pokolenia roku 2018.
Zwycięzcom należą się jeszcze raz serdecz-

ne gratulacje. Za pośrednictwem gazety „Co 
słychać?” młodzi autorzy zapraszają do lektury 
swoich tekstów, które zapewne każdego nastro-
ją do refl eksji nad kwestią Niepodległości Polski.

Tegorocznym hasłem przewodnim Między-
narodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF jest 
#GoBlue – kolor niebieski. Tego dnia wszyscy 
w naszym przedszkolu włożyli ubrania w kolorze 
niebieskim, aby solidarnie połączyć się z innymi 
dziećmi na świecie, również tymi, których pra-
wa nie są przestrzegane. Przypominamy, jakie 
prawa i obowiązki mają dzieci. Pokazujemy jak 
żyją dzieci w innych krajach, gdzie nie zawsze 
przestrzegane są prawa dziecka, na przykła-
dzie dzieci żyjących w Afryce w Domu Dziecka 
w Ugandzie utrzymywanego przez Fundację 
Windows of Life, z którą współpracujemy. 

 Dzień Praw Dziecka w Przedszkolu Nr 1 
ZIELONY DINEK to wyjątkowy dzień. Od rana 
to ”Dzieci rządzą” w przedszkolu, próbując 
pełnić obowiązki dorosłych. Dzieci pełnią rolę 
dyrektora, nauczycieli, pomocy, kucharek oraz 
oczywiście pana dozorcy. Próbują sprzątać, go-
tować, podawać posiłki, grabić liście w ogrodzie. 
Wszyscy mamy z tego dużo radości. Wybieramy 
również Radę Dzieci w celu współdecydowania 
o ważnych przedszkolnych przedsięwzięciach 

oraz upowszechniania praw dziecka i ich prze-
strzegania. W każdej grupie dzieci głosują na 
swoich ulubionych kolegów. Rada Dzieci składa 
się z przedstawicieli wszystkich grup przed-
szkolnych. Rada Dzieci współdecyduje o wy-
cieczkach, tematyce konkursów plastycznych, 
składa propozycje zmian w pracy przedszkola, 
rozstrzyga konkursy, promuje prawa dziecka itp.

Tegorocznej Radzie Dzieci towarzyszył spe-
cjalny gość absolwent naszego przedszkola Pan 
Grzegorz Siwek obecny Radny Rady Powiatu 
Wołomińskiego oraz założyciel 
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. 
Pan Grzegorz przybliżył dzieciom 
pracę, którą wykonują radni. Roz-
mawiał z dziećmi na temat Rady 
naszego Miasta oraz o funkcji, 
którą pełni Burmistrz. Dzieci z za-
angażowaniem odpowiadały na 
pytania i doskonale wiedziały, że 
obecnym Burmistrzem Miasta jest 
Pani Małgorzata Zyśk. Przedstawiły 
również swoje propozycje zmian, 

które chciałyby wprowadzić w mieście m.in. pro-
ponowały wybudowanie dużej sali kinowo-wi-
dowiskowej i dużego placu zabaw. Rada Dzieci 
już na pierwszym posiedzeniu przegłosowała 

wiele pomysłów, więc dużo 
pracy przed nami. Pan Grzegorz 
Siwek życzył nam owocnej pracy. 
Obiecał też odwiedzić jeszcze 
nasze przedszkole i zobaczyć, jak 
postępują działania podejmowane 
przez naszą Radę Dzieci. 

mgr Martyna Jóźwikowska
nauczyciel 

Publicznego Przedszkola nr1 
opiekun Rady Dzieci
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przy Fabryczce wystawiający sztukę „Szczęścia-
ra”. Grupa zdobyła także nagrodę publiczności. 

Dzięki licznym sponsorom, żaden teatr nie 
wyszedł z pustymi rękami. Wspomnienia z Fe-
stiwalu na pewno zostaną na długo w pamięci 
wielu osób. Dzięki kilkunastoosobowej ekipie 
wolontariuszy z Teatru Zygzak całe wydarze-
nie było zorganizowane sprawnie i dopięte na 
ostatni guzik. Zadanie współfi nansowane było 
ze środków Gminy Wołomin oraz objęte pa-
tronatem Starosty Wołomińskiego, Burmistrza 
Tłuszcza, Burmistrza Miasta Marki, Burmistrza 
Miasta Zielonka, Burmistrza Miasta Ząbki.

Więcej informacji i zdjęć z Festiwalu na 
stronie: www.teatrzygzak.pl oraz na portalu 
Facebook: facebook.com/teatrzygzak.

Za nami I Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida

W Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SKRZAT” podejmujemy 
szereg działań, mających na celu kształtowanie u dzie-

ci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy 
rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz ugruntowanie postawy patriotycznej i mi-
łości do Ojczyzny. Od kilkunastu już lat w ramach kultywowania i rozwijania w mło-
dym pokoleniu postaw obywatelskich i patriotycznych przygotowujemy uroczysty 
apel z okazji Święta Niepodległości, w którym bierze udział cała społeczność naszego 
przedszkola, a uroczystość jest dla wszystkich momentem wyjątkowo podniosłym. 

 9 listopada, w szczególnym jubileuszowym 
roku, cała społeczność przedszkolna w odpo-
wiedzi na zaproszenie Minister Edukacji Naro-
dowej, Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze 
Edukacji Narodowej czynnie włączyła się w Ak-
cję „Rekord dla Niepodległej.” Z tej okazji odbył 
się uroczysty apel. Dzieci z najstarszych grup 
wiekowych przygotowały przepiękną insceni-
zację o historii Polski, a wszystkie przedszkolaki 
o godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewały 4-zwrot-
kowy Hymn Narodowy. 

Każdego roku przed planowanymi obcho-
dami Święta Niepodległości we wszystkich 
grupach wiekowych prowadzone są zajęcia 
edukacyjne o charakterze patriotycznym. Na-
uczyciele przygotowują tematyczne prezen-
tacje multimedialne i zajęcia, podczas których 
dzieci poznają historię Polski, sylwety polskich 
patriotów, symbole narodowe naszej Ojczyzny: 
hymn, fl agę państwową i godło Polski. Dowia-
dują się, że Polska leży w Europie i należy do 
krajów Unii Europejskiej. Przedszkolaki poznają 
polskie tańce ludowe oraz pieśni patriotyczne, 
które maja okazję zaprezentować podczas uro-
czystego apelu. Dzieci we współpracy z nauczy-
cielami i rodzicami wykonują kotyliony, fl agi 
i godło państwowe, które są eksponowane na 

okolicznościowej wystawie w auli przedszkol-
nej. Biorą również udział w konkursach zarów-
no o charakterze lokalnym, jak i powiatowym. 
W ubiegłym roku był to konkurs plastyczny 
poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, pt. „ Józef 
Piłsudski w oczach dziecka”. W roku jubileuszo-
wym, z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, przedszkole „SKRZAT” zorgani-
zowało konkurs plastyczny dla przedszkolaków 
i ich rodziców pod hasłem „Pocztówka z Polski”, 
którego rozstrzygnięcie odbyło się podczas uro-
czystego apelu. Prace naszych przedszkolaków 
zostały zgłoszone w VIII Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży 
do lat 16 pt. “Wolność jest w Nas! Dumni ze 
swojej Niepodległej”, na którego rozstrzygnięcie 
czekamy. W salach powstają okazjonalne kąciki 
patriotyczne, w których gromadzone są różnego 
rodzaju materiały edukacyjne, przybliżające 
zwyczaje, kulturę i sztukę Polski. 

Z uroczystego apelu z okazji Święta Niepod-
ległości przygotowywana jest fotorelacja w po-
staci albumu, który co roku zostaje przesyłany 
do Prezydenta i Premiera Polski, Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty oraz Rzecznika Praw Dziecka. 

W naszym przedszkolu realizowanych jest 
w ciągu całego roku szkolnego wiele przed-

sięwzięć, mających na celu oswojenie małego 
dziecka z tematyką wydarzeń z przeszłości na-
szego kraju. Zapraszamy rodziców, dziadków 
i inne osoby, które w ramach projektu „Rodzic 
w roli eksperta” prowadzą zajęcia przybliżające 
historię Polski, naszego regionu i miasta. Przy-
bliżają dzieciom ważne wydarzenia historyczne 
i zapoznają z ludźmi, których działania miały 
znaczący wpływ na losy naszej Ojczyzny. 

Jako placówka promujemy Polskę, biorąc 
udział w różnych projektach międzynarodo-
wej współpracy szkół i placówek oświatowych 
e- Twinning. Nasz autorski projekt „Small Elf 
travelling around Europe” został nagrodzony 
dwoma certyfi katami: Krajową Odznaką Jakości 
oraz Europejską Odznaką Jakości, a tym samym 
podejmowane przez naszą placówkę działania 
zostały ocenione na najwyższym europejskim 
poziomie. 

Przedszkole może poszczycić się również 
Salą Pamięci Narodowej, która powstała z mo-
jej inicjatywy. Stworzona w celu poznawania 
zagadnień związanych z Polską dawną i współ-
czesną, dostosowana tematycznie oraz pod 
względem sposobu przekazu do wieku odbior-
cy służy kształtowaniu postaw patriotycznych, 
przywiązania i szacunku do Ojczyzny. W zbio-
rach znalazły się przede wszystkim symbole na-
rodowe, ludowe stroje regionalne, gry i plansze 
edukacyjne, sylwety polskich patriotów oraz 
ludzi polskiej kultury i sztuki. Zainicjowany przez 
ze mnie projekt ma charakter otwarty, to znaczy, 
że ekspozycje będą wciąż uzupełniane i tworzo-
ne w zależności od potrzeb dzieci.

Jolanta Salak – Dyrektor PP3
Agnieszka Neüff  – Wicedyrektor PP3

W Festiwalu wzięły udział grupy teatralne 
z: Zielonki, Wołomina, Radzymina, Zagościńca 
i Wyszkowa. Ponadto wydarzenie miało na celu 
upamiętnić postać Józefa Orwida, aktora które-
mu poświęcona jest jedna z ulic w Wołominie. 

Aktorów oceniało jury złożone z osób zwią-

zanych również z powiatem wołomińskim. Prze-
wodniczącym jury był prof. dr hab. Stanisław 
Górka, któremu towarzyszyli Jacek Stachowicz 
i Mateusz Stefankowski. Zostały przyznane 3 
miejsca, nagroda publiczności oraz wyróżnienie 
w głosowaniu pozostałych teatrów. I miejsce 

zdobyło Młodzieżowe 
Studio Teatralne Loża 
Szyderców z Zielonki 
za spektakl „Alfabet 
Teatru”. II miejsce po-
wędrowało do Teatr 
Farsa, które zaprezen-
towało przedstawienie 
pt. „Prawda w tłumie”. 
Sztuka ta została wy-
różniona także w gło-
sowaniu pozostałych 
teatrów. III miejsce na 
podium dostał Teatr 

Wydarzenie odbyło się 17 listopada w Powiatowym Centrum Dziedzictwa 
i Twórczości. Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu był Zespół Teatralny 

„Zygzak”, działający przy tłuszczańskim Stowarzyszeniu Kastor. Teatr jest grupą 
niezależną, nie działa przy ośrodku kultury. Do tej pory mają na swoim koncie 
blisko 40 spektakli, nie tylko na terenie powiatu wołomińskiego, udało im się 
bowiem działać także poza naszym regionem – dotarli do Warszawy, powiatu 
otwockiego, węgrowskiego, pruszkowskiego i piaseczyńskiego. Pretekstem do 
organizacji Festiwalu było 5-lecie grupy.

„Rekord dla Niepodległej” w Przedszkolu SKRZAT
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Schowek skończył 15 lat!

W piątek, 30 listopada odbyły się uroczyste obchody 15 - lecia działal-

ności Świetlicy Środowiskowej „Schowek” w Ząbkach. Wśród zapro-

szonych gości znaleźli się m.in.: ks. Andrzej Kopczyński, proboszcz parafi i 

Miłosierdzia Bożego, Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek wraz z Waldemarem 

Stacherą, przewodniczącym Rady Miasta Ząbki i Edytą Kalata, wiceprzewod-

niczącą Rady Miasta Ząbki a także dyrektorzy szkół i placówek z terenu Zą-

bek, a także komendant Straży Miejskiej Zbigniew Forysiak, Ewa Michalak, 

prezes Stowarzyszenia „Empatia” oraz jego założycielka Anna Kamińska.

18  listopada 2018 r. dwie zawodniczki z naszej drużyny wzięły udział 

w Biegu Obrońców Modlina. Bieg o długości 10 km był poprowadzo-

ny malowniczą trasą wśród zabytków Twierdzy Modlin. Barbara Miszta przy-

biegła na metę z bardzo dobrym czasem 00:44:06, zajmując tym samym 2 

miejsce wśród kobiet i 2 miejsce w kategorii K 40. Dobrze wypadła też druga 

z kobiet Monika Pietrzak robiąc życiówkę na tym dystansie.

 24 listopada 2018 r. osiem osób z drużyny 
BBLZT wzięło udział w II Biegu Olszynki Gro-
chowskiej ku pamięci 188 rocznicy Powstania 
Listopadowego. Zawodnicy: Sara Grabowska To-

fel, Grzegorz Binkiewicz, Waldek Nejfeld, Daniel 
Walczak, Hanna Nejfeld, Zbigniew Szymczak, 
Piotr Grzelczyk, Tomasz Miller. Trasa w więk-
szości crossowa, przebiegała przez Rezerwat 

Gości powitała gospodyni, kierownik świe-
tlicy Justyna Fijałkowska wraz z wychowawcami, 
wychowankami oraz absolwentami i przyjaciół-
mi wspierającymi świetlicę.

Były występy, wspólne śpiewanie i wspa-
niały tort. Były także życzenia. Podczas przed-
stawienia wystąpili wychowawcy wraz z wycho-
wankami, a wystawiony spektakl, odzwierciedlał 
to, z jakimi problemami dzieci i młodzież trafi ają 
do świetlicy i jaką otrzymują tu pomoc. Był także 

pokaz zdjęć i fi lmów z działalności świetlicy 
z ostatnich 15 lat oraz księga pamiątkowa. Fu-
rorę zrobiła „Fotobudka”, w której można było 
sobie zrobić zdjęcie w logo świetlicy.

Wręczono także statuetki „Przyjaciel Schow-
ka”. Statuetki są wręczane co 5 lat, i tym razem 
przyznano je: Grażynie Świeżak, dyrektor Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Ząbkach, Beacie 
Alberskiej z Fundacji „Bez Wizy”, Sławomirowi 
Dubie z fi rmy Grupa DSF, Mariuszowi Ryciakowi 
z Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach, Rado-
sławowi Szczurkowi, który organizuje paczkę 
Challenge dla Schowka i Annie Stankiewicz 
z Fundacji „Formika Dzieciom”.

Podczas uroczystości 
panowała wspaniała, pełna 
ciepła, atmosfera życzliwości 
i wzajemnej sympatii.

Przypomnę, że świetli-
ce środowiskowe, głównie 
skupiają młodzież i dzieci, 
których sytuacja życiowa 
z jakiegoś względu stała się 
trudna, a zadaniem świetlicy 
jest wsparcie takiego potrze-
bującego pomocy, młodego 
człowieka. W świetlicy można 
odrobić lekcje, nauczyć się 

różnych pożytecznych czynności, jak choćby 
przygotowanie posiłku, czy współpracy, można 
także zjeść, porozmawiać z życzliwymi i otwar-
tymi wychowawcami czy też z rówieśnikami.

W Ząbkach funkcjonują dwie publiczne 
świetlice, druga, a raczej pierwsza, która po-
wstała w Ząbkach, tj. „Harcówka”, obchodziła 
niedawno 20 - tą rocznicę działalności.

Wychowawcom i wychowankom „Schowka” 
a także „Harcówki” życzymy, by zawsze było tam 
tak sympatycznie i aby każdy kto tam zawita, 
znalazł to czego potrzebuje.

Iwona Potęga

Biegacze z Biegam Bo Lubię Ząbki Team Biegacze z Biegam Bo Lubię Ząbki Team 

odnoszą sukcesy

Olszynka Grochowska. Dystans był do wyboru 
5 lub 10 km. 

Najszybszą zawodniczką z drużyny BBLZT 
była Hanna Nejfeld, która trasę 10 km pokonała 
w czasie 00:43:30. Tym samym zajmując 2 miej-
sce open wśród kobiet i 1 miejsce K 40. 

Bardzo dobrze pobiegła też Sara Grabowska 
Tofel, która z czasem 00:47:41 zajęła 2 miejsce 
w K 20.

Biegam Bo Lubię Ząbki Team to amatorska 
grupa biegowa, którą założył Konrad Nadobnik.

Do grupy może dołączyć każdy bez względu 
na poziom wytrenowania. Spotykamy się co 
tydzień w czwartek o 19 przy Centrum Zakupów 
(ul. Powstańców przy Kaufl andzie).
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Mimo niesprzyjającej aury i minusowych 

temperatur za oknami, młodzi tenisiści 

w miniony weekend (1-2.12 br.) stanęli do 

rywalizacji na kortach w Ząbkach.

W czterech kategoriach wiekowych, przez dwa dni rywalizowało 
ponad 30 zawodników i zawodniczek, walczących dzielnie o puchary 
i nagrody.

UKS Rakietą Ząbki reprezentowała grupa debiutantów w kategorii 
czerwonej – Hania Drzewicka, Gabrysia Winkler, Alek Popławski, Bartek 
Gumienny, Stefan Guziński i Alek Cedzyński, któremu w debiucie udało 
się dotrzeć aż do ćwierćfi nału turnieju.

Wśród zwycięzców najlepsi okazali się:
Kategoria niebieska (rocznik 2012) – Maks Górski
Kategoria czerwona ( 2011-2010) –  Olimpia Jagodzińska
Kategoria pomarańczowa (2009) – Aleksander Kołodziejczak
Kategoria zielona (2008) – Mikołaj Owramko

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy udziału i zapraszamy 
na kolejne turnieje z cyklu TENIS10!

Święta za pasem, ale my nie próżnu-
jemy. Już w najbliższą niedzielę (9.12.br.) 
super zabawa dla wszystkich – Mikołajkowy 
Turniej Touch Tennis. To wspaniała zabawa dla 
wszystkich, niezależnie od wieku i umiejętno-
ści technicznych! Zapisy jeszcze trwają!

Ponadto w weekend 15-16 grudnia po-
nownie zagrają skrzaty, czyli zawodnicy do 
lat 12!

Dołącz do nas już dziś!
Ząbki na korty!

MG

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZE TARGU

 B U R M I S T R Z A  M I A S T A  Z Ą B K I 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 

0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach 

przy ul. J. Kochanowskiego,

objętej postanowieniem Sądu Rejonowego w Wołominie 

I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 186/17.

Przetarg odbędzie się dnia 18.02.2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyj-
nej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego Nr 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 850 000 zł
+ obowiązujący podatek VAT.

Wadium: 55 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
12  lutego 2019  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 przeznaczonym 
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Komunikacja: Koleje 
Mazowieckie, komunikacja autobusowa (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
Małgorzata Zyśk

Turniej TENIS10 w UKS Rakietą Ząbki!Turniej TENIS10 w UKS Rakietą Ząbki!
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O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 4 grudnia 2018 r ogłasza otwarty konkurs ofert 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta-

wy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie 

na dofi nansowanie realizacji zadań w sześciu zakresach (wysokość środków jest pro-

gnozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365);

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137);

3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  24 paździer-

nika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań pu-

blicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzie-

ci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452);

5. Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpra-

cy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-

ność pożytku publicznego w roku 2019.

Zakres 1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I 

MŁODZIEŻY

1. Konkurs na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. (110 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci 

i młodzieży -  103 749,00 zł.

Zakres 2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fi zycznej i sportu  w formach 

niekomercyjnych. (95 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kul-

tury fi zycznej i sportu w formach niekomercyjnych -  95 000,00 zł.

Zakres 3.  WSPIERANIE  DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM UDZIELANIE POMOCY 

W POSTACI CZASOWEGO SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ, 

KTÓRYCH BEZDOMNOŚĆ  W SPOSÓB BEZPOŚREDNI WYNIKA Z PROBLEMU ALKOHOLOWEGO

1. Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których 

bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego. (20 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej w 

tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i 

osób - 20 000,00 zł.

Zakres 4. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY MUZYCZNEJ 

1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycznej wśród mieszkań-

ców Miasta. (35 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kul-

tury muzycznej wśród mieszkańców Miasta – 45 000,00 zł.

Zakres 5. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPO-

WSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA 

1. Konkurs na wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka. (10 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – 8 000,00 zł.

Zakres 6. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 

2. Konkurs na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. (10 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie ochrony  i promocji 

zdrowia – 10 000,00 zł.

(...)

II. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r.

(...)

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie 

na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynięcia do 

Urzędu) do dnia 28 grudnia 2018 do godz. 15.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą 

brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać 

w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem ofe-

renta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofi nansowania podejmuje Burmistrz Miasta 

Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór 

oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.

zabki.pl – Tablica ogłoszeń.

Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

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 przyznaniu dotacji.

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 orga-

nizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski, tel. 22 510 97 90. Pełne ogłoszenie umieszcza się na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz 

na tablicach informacyjnych Urzędu.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 4 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofi nansowanie realizacji zadań (wyso-
kość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 

650, 723 i 1365);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2137);
3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  24 października 2018 r. w 

sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawoz-
dań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693);
5. Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 
2019.

PROWADZENIE POZASZKOLNEJ ŚWIETLICY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNEJ
1. Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans 

edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyfi cznymi trudnościami w nauce. (31 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: „Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, 
mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych  i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyfi cznymi trudnościa-
mi w nauce” – 31 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wysokość środków jest progno-
zowana, a ostateczny limit wydatków zostanie określony w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2019 rok.
(...)

IV. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd 
Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 28 grudnia 2018 
do godz. 15.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone 
oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkur-
sowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofi nansowania podejmuje 
Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa 
wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.
pl – Tablica ogłoszeń.

Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
(...)

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny Burmistrz Miasta za-
strzega 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 poza-
rządowymi – Krzysztof Krajewski, tel. 22 510 97 90.
Pełne ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: 
www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 4 grudnia 2018 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 dofi nansowanie realizacji zadań (wyso-
kość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 

650, 723 i 1365);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2137);
3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  24 października 2018 r. w 

sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawoz-
dań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

4. Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 
2019.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA W DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 
KATEGORIACH WIEKOWYCH
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego i współzawodnictwa  w dziecięcych i młodzieżo-

wych kategoriach wiekowych, skierowany do organizacji dla których podmiot szkolący ma siedzibę w Ząbkach. 
(143 000,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: „Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fi zycznej i 
sportu ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia sportowego  i współzawodnictwa w dziecięcych i młodzieżowych 
kategoriach wiekowych” – 143 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wysokość środków jest progno-
zowana, a ostateczne limity wydatków zostaną określone w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2019 rok.
1. wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2057).
2. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane  w niniejszym postępowaniu 

konkursowym.
3. Oferty będą dofi nansowywane tylko w ramach kosztów kwalifi kowanych określonych  w dziale V ogłoszenia.
4. 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 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 
1365).

5. Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofi nansowaniem, które nie może przekraczać 90% całkowi-
tych kosztów zadania.

1. em podatku VAT i ma możliwość skorzystania  z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie 
ma związek z czynnościami 

(...)

IV. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd 
Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 28 grudnia 2018 
do godz. 15.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone 
oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkur-
sowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofi nansowania podejmuje 
Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa 
wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.
pl – Tablica ogłoszeń.

Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
(...)
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. Burmistrz Miasta za-
strzega 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 poza-
rządowymi – Krzysztof Krajewski. – tel. 22 510 97 90.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.
bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.
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WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”

Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł

tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

Zawody spinningowe w Strzyżach Zawody spinningowe w Strzyżach 

2121 października w Strzyżach nad Narwią zostały rozegrane zawody spinningowe 

z łodzi  o Puchar Wiceprezesa Koła 61 Ząbki Sławomira Pisarczyka.

Gdy piękne październikowe słońce zaczęło wstawać 
na horyzoncie, 42 zawodników rozpoczęło rywalizację 
w połowie drapieżników. W każdej łódce drużyna skła-
dająca się z dwóch wędkarzy próbowała różnych metod, 
aby złapać jak najwięcej ryb, głównie szczupaków i okoni. 
Po sześciu godzinach zmagań i podliczeniu przez sędzie-
go Bartosza Skorlińskiego wyników, na podium stanęli:

1  miejsce: Tomasz Szymański i Paweł Smoliń ski  
– 3950 punktów

2  miejsce: Sławomir Dzięcioł i Wojciech Kalinowski 
– 3670 punktów

3  miejsce : Zbigniew Lisek i Kamil Pisarczyk 
– 3040 punktów

Oprócz pierwszych trzech miejsc nagrody otrzymało, 
po losowaniu kilka innych drużyn. Puchary i nagrody 
wręczył Sławomir Pisarczyk organizator i sponsor za-
wodów.




