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Przedszkole
artystyczno-sportowe

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

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

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

  Własna kuchnia

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 2–6 LAT

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63 

22 762 42 41
696 055 822

www.nasza-lokomotywa.edu.pl

Kryta pływalnia jest dostępna siedem dni w tygodniu. Za pierwszą godzinę 
za normalny bilet trzeba zapłacić 14 zł, osoby posiadające Kartę Mieszkańca 
„Jestem z Ząbek” zapłacą o 25% mniej, czyli 10,50 zł. Bilety ulgowe kosztują 
odpowiednio 8 i 6 zł za godzinę. Jeszcze więcej można zaoszczędzić wybiera-
jąc się na basen całą rodziną czy też wykupując okresowy karnet.

Szczegóły cennikowe zamieszczamy na str. 6.
Warto dodać, że ząbkowski basen nie powstałby, gdyby nie pozyskana 

dotacja ze środków unijnych w wysokości ponad 13 mln zł. 

Basen już  otwarty

O budowie ząbkowskiego basenu  napisano już bardzo dużo, relacjonując na bieżąco postępy prac 
w kolejnych etapach jego realizacji. Od najbliższej soboty obiekt szczegółowo możemy obejrzeć 

już „na własne oczy”, a  co ważniejsze, będziemy mogli skorzystać z  usług, jakie oferuje pływalnia.  
Na początek rusza strefa basenowa.

AVENIR MEDYCYNA 
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692 

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

Ząbki ul. Szwoleżerów 111 
salon Beauty & Style  

bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

dokończenie na str. 6
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Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00

piątki godz. 8.00–10.00

ZIMA W MIEŚCIE 2014
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach

24.02.2014 25.02.2014 26.02.2014 27.02.2014 28.02.2014

Godz. 900–1600

–  Warsztaty twórcze z wy-
korzystaniem tańca, ru-
chu, muzyki i  różnych 
form plastycznych – cz. I

– Obiad
– Projekcja filmu

Godz. 900–1600

–  Warsztaty twórcze z wy-
korzystaniem tańca, ru-
chu, muzyki i  różnych 
form plastycznych – cz. II

– Obiad
– Projekcja filmu

Godz. 900–1600

–  Warsztaty twórcze z wy-
korzystaniem tańca, ru-
chu, muzyki i  różnych 
form plastycznych – cz. III

– Obiad
– Projekcja filmu

Godz. 900–1600

–  Wyjazd do sali zabaw 
„ELDORADO”

– Ciepły posiłek
– Konkurs plastyczny

Godz. 900–1500

–  Wyjazd do Cinema Park 
na film pt.: „Wszystko 
o człowieku”

– Ciepły posiłek

Koszt uczestnictwa – 90 zł/osoba
Wyjazdy i powroty – parking przy filii Ośrodka Kultury, ul Słowackiego 21

Informacje, opłaty i zapisy: Sekretariat MOK, ul. Słowackiego 10 w godz. 1000–1700

U W A G A ! ! !
Zapisy na „Zimę w mieście” tylko po pisemnym wyrażeniu zgody 

przez rodzica/prawnego opiekuna w sekretariacie MOK

Luty 2014
18.02 (wtorek) 
godz. 13:00–14:30 – „Zimowy pej-
zaż” – warsztaty plastyczne, praca 
z wycinankami

20.02 (czwartek) 
godz. 11:00–12:30 – „Plastusiowy 
słoik”– warsztaty techniczne, obkle-
janie słoików plasteliną

21.02 (piątek) 
godz. 11:00–12:30 – „Zmocz i zgnieć, 
scena z ulubionej bajki” – warsztaty 
plastyczne, malowanie akwarelami na 
mokrym kartonie

25.02 (wtorek) 
godz. 13:00–14:30 – „Makaronowy 
miszmasz” – warsztaty techniczne, 
praca z różnymi wzorami makaronu 

27.02 (czwartek) 
godz. 11:00–12:30 – „Kropelkowy za-
wrót głowy” – warsztaty plastyczne, 
technika nakrapiani, praca z farbami

28.02 (piątek) 
godz. 11:00–12:30 – „Świat zwierząt 
z  origami” – warsztaty techniczne, 
praca z kółkami origami
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Zniżki na 
korzystanie 

z basenu
Posiadając kartę mieszkańca 

„Jestem z Ząbek” możemy nie tyl-
ko korzystać m.in. z  bezpłatnych 
przejazdów autobusami linii Ząb-
ki-1 oraz Ząbki-2. Lada moment uru-
chomiony zostanie basen, z którego 
można korzystać o 25% taniej, gdy 
okażemy kartę „Jestem z  Ząbek”. 
Przypomnijmy, kartę bezpłatnie 
można sobie wyrobić w  Urzędzie 
Miasta. Wystarczy tylko być zamel-
dowanym w Ząbkach lub okazać za-
świadczenie, że odprowadzaliśmy 
podatki do miejscowego urzędu 
skarbowego.                                   red.

Co zrobić, 
aby się zameldować?

Już od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldun-
kowym są załatwiane podczas jednej wizyty w urzędzie. Od nowe-
go roku nie musimy najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, 
aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wyko-
namy w tym samym urzędzie, w którym dokonujemy meldunku. 
Przy zameldowaniu nie podajemy informacji o wykształceniu, czy 
obowiązku wojskowym. Nie ma również obowiązku przedkłada-
nia książeczki wojskowej.

Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, ter-
min został wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności 
meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, 
że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno za-
meldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu 
czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Pełnomocnictwo musi być udzie-
lone w formie, o której mowa w art.  33 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku nie ma obowiązku zameldowania oby-
wateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech 
miesięcy. Cudzoziemcy niebędący obywatelami UE, ani członkami ich rodzin 
nadal mają obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu najpóźniej w 4 dniu 
licząc od dnia przybycia do miejscowości. 

U W A G A !

Czynności zameldowania w  dalszym ciągu dokonuje właściciel 
lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (w ory-
ginale, do wglądu) potwierdzając fakt pobytu osoby. Sprawy załatwia 
Referat Spraw Obywatelskich pokój nr  8 (parter) w  godzinach pra-
cy urzędu. Dodatkowe informacje dostępne są także pod numerami 
tel. 22 5109 721–725.

Wynajmę lokal 35 m2 
na parterze w Ząbkach,

przy ul. Wyszyńskiego 41 
(róg ul. Wolności),

na gabinet lekarski lub 
działalność usługowo-biurową

tel. 503 120 864
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Płać podatki, 
tu gdzie mieszkasz

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych 
w ok. 37% trafiają do budżetu gminy, w której jesteśmy 

zameldowani lub w  której zamieszkujemy. Roczne PIT-y 
powinny być składane w  Urzędzie Skarbowym według 
miejsca zamieszkania podatników.

Meldunek nie ma w  tym 
wypadku żadnego znaczenia. 
To oznacza, że osoba zamel-
dowana np. w  Kozienicach, 
a obecnie mieszkająca w Ząb-
kach, podatek powinna od-
prowadzić właśnie na gminę, 
w której mieszka – czyli na gmi-
nę Ząbki. Wiele osób z różnych 
powodów rozlicza się z  fisku-
sem w miejscu zameldowania, 

a nie tam, gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, gdzie 
faktycznie mieszkamy, to wróci on do nas w postaci nowych dróg, 
chodników, ścieżek rowerowych, lepszych placówek edukacyjnych, 
szerokiej oferty usług sportowo-rekreacyjno-kulturalnych. Jednym sło-
wem zwiększa on komfort i podnosi standard życia wszystkim miesz-
kańcom. Liczba nowych inwestycji jest uzależniona przede wszystkim 
od udziału w  podatku dochodowym, który stanowi główne źródło 
dochodów gminy.

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

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

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

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

Bądź współgospodarzem swojego Miasta! 
Twoja złotówka wpłynie 

na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców Ząbek

Druki PIT-ów 
do pobrania w Urzędzie

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

UM Ząbki

Pomoc w złożeniu PIT-ów
W dniu 24 marca oraz 7 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Miasta Ząbki 

odbędą się dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w Wołominie.
Podczas dyżurów uzyskasz pomoc w złożeniu zeznania podatko-

wego PIT za 2013 rok. Przychodząc w tym dniu będziesz mógł wysłać 
swój PIT przez Internet. Przekonasz się, jaki to prosty, szybki i bez-
pieczny sposób rozliczenia podatkowego. Zabierz ze sobą wszyst-
kie informacje od płatników oraz kwotę przychodu osiągniętego za 
2012–2013 rok.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju 
Osobowości w ramach projektu 

„Porozmawiajmy o tym” 
zaprasza do skorzystania z psychoterapii 
indywidualnej, pomocy psychologicznej, 

konsultacji wychowawczych. 
Pierwsza konsultacja jest bezpłatna. 

Kolejne spotkania mogą być nieodpłatne 
lub niekomercyjną cegiełkę na cele statutowe 

stowarzyszenia ustala się osobiście z terapeutą. 
Na pierwszą konsultację prosimy umawiać się, 

pisząc na adres: pro-pracownia@wp.pl 
lub dzwoniąc pod nr 660 907 563.

Miejsce: M.O.S.I.R. ul. Słowackiego 21, Ząbki.
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Ruszyły
przetargi drogowe

Praktycznie na  wszystkie zaplanowane inwestycje 
drogowe na 2014 zostały już uruchomione przetargi 
drogowe.

Pierwszy z nich został już ogłoszony w styczniu, który dotyczył budowy 
drogi w ul. Rómmla na odc. ul. Piłsudskiego – Jesienna. Do postępowa-
nia przetargowego przystąpiło 9 oferentów. Najkorzystniejsza okazała się 
oferta złożona przez firmę BIS WOD KAN Roboty Inżynieryjno-Budowlane 
Jarosław Chudek.

13 lutego minął termin na składanie ofert na budowę dróg w ul. Bo-
ronowskiego oraz ul. Kombatantów. Natomiast do 20 lutego zainte-
resowane firmy mogą składać ofert na dwa przetargi. Pierwszy dotyczy 
budowy ul. Ogrodowej i Żwirki, drugi zaś ul. Jeziornej, Błękitnej oraz 
Zimnej. Wszystkie roboty powinny zakończyć się już 
w połowie lata.

Z  inwestycji drogowych czeka nas jeszcze 
m.in. dokończenie budowy tunelu wraz z  towa-
rzyszącym mu  całym układem drogowym oraz na-
łożenie nakładki asfaltowej na  budowanej drodze 
w ul. Wiosennej. 

LII sesja
Rady Miasta Ząbki

W dniach 29 stycznia i 5 lutego odbyło się 52. posie-
dzenia Rady Miasta Ząbki, podczas którego podjęto 
następujące uchwały:

  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie okre-
ślenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez 
Burmistrza Miasta Ząbki

  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie po-
działu Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia nume-
rów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

  w  sprawie dokonania regulaminów korzystania z  Centrum Tury-
styczno-Rekreacyjno-Sportowego – Krytej Pływalni w Ząbkach. – 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z 2014 r. poz. 1349 z dnia 11.02.2014 r.

  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Ząbki na lata 2014–2021 

  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 
2014.

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu 
na rok 2014

  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do Lo-
kalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. 
z o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa 
Polska” sp. z o.o.

  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych 

  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu admi-
nistracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku ener-
getycznego

  w sprawie powołania Miejskiej komisji do spraw Referendum w spra-
wie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach

  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nie-

ruchomości
  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Ząbki na lata 2014–2021 
  w  sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu Miasta Ząbki 

na rok 2014

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta (www.zabki.pl), link BIP, 

zakładka: prawo miejscowe

Kult Bł. Księdza Jerzego 
Popiełuszki poprzez 

wyróżnienie medalami 
„Zło Dobrem Zwyciężaj” – 

sprawozdanie
W  ubiegłym roku Medalami „Zło Dobrem Zwyciężaj” podczas 
uroczystego dnia pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki w Domu Piel-
grzyma „Amicus” w Parafii Św. Stanisława Kostki wraz z przed-
stawicielami kapituły w/w  medalu Sędzią Bogusławem Nie-
zieńskim, Andrzejem Melakiem i  Janem Wasiem wyróżniliśmy 
Ks. Prałata Tadeusza Bożenko, Proboszcza Żoliborskiego Sank-
tuarium i członków Służby czuwającej przy grobie naszego mę-
czennika, najstarsi mają po 90 lat. 

Podczas wieczornicy Stanu Wojennego w Bazylice Św. Krzyża na Krakow-
skim Przedmieściu w Warszawie 12 grudnia 2013 r. przed Ołtarzem Członkowie 
Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” powołanej z osobistości dotychczas 
wyróżnionych i przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego 
Popiełuszki dokonali wręczenia medali z wizerunkiem Kapłana Męczennika.

Na wniosek prezesa Ryszarda Walczaka przyznano medal „Zło Dobrem 
Zwyciężaj”: Pani Annie Walentynowicz Damie „Orderu Orła Białego” współ-
założycielce NSZZ Solidarność, wyróżnienie to odebrał wnuk Piotr Walen-
tynowicz, wyróżnionym został Ksiądz Biskup Antoni Dydycz, który medal 
odebrał osobiście, medale przyznano również Premierowi RP Janowi Olszew-
skiemu i  Panu Ministrowi Antoniemu Macierewiczowi przewodniczącemu 
Zespołu Parlamentarnego do spraw wyjaśnienia katastrofy samolotu TU 154 
pod Smoleńskiem w imieniu nagrodzonych wyróżnienie odebrał Sędzia Bo-
gusław Niezieński.

Wyróżnieni zostali również działacze niepodległościowi: Pan Krzysztof Wy-
szkowski, Kornel Morawiecki, Sławomir Karpiński, inicjator wieczernicy Stanu 
Wojennego i Adam Borowski.

Pragnę zwrócić uwagę, że medale te przyznawane są od 1998 r. za szerze-
nie Pamięci o Męczennikach Bohaterach i Mężach Stanu z poświęceniem słu-
żących Bogu i Ojczyźnie. A także za niezłomną postawę w nieustającej walce 
o najświętsze wartości i Niepodległą Rzeczpospolitą Polską. Poza wspomnia-
nymi członkami Kapituły i Osobistościami ostatnio wyróżnionymi, Medale te 
otrzymali również mi.n.: śp. Ks. Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski, Mama 
naszego Patrona Pani Marianna Popiełuszko, śp. Biskup Władysław Niziołek, 
śp.Biskup Zbigniew Kraszewski, śp. Ks. Prałat Henryk Jankowski, śp. Siostra Jana 
Płaska, Ks. Prałat Grzegorz Kalwarczyk, Ks. Prałat Józef Maj, Ks. Prałat Tadeusz 
Bożełko, Ks. Prałat Bogdan Bartold, Ks. Prałat Tadeusz Karolak, śp. prof. Józef 
Szaniawski, Żołnierz wyklęty Wacław Sikorski, Andrzej Zych i  wielu innych. 
Spośród ofiar, które zginęły w Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem zostali 
wyróżnieni: Biskup Polowy Tadeusz Płoski, Pan Prezydent RP Ryszard Kaczo-
rowski, Prezes Komitetu Katyńskiego Stefan Melak, Minister Władysław Stasiak, 
Ks. Infułat Zdzisław Król, oo. Józef Joniec z Zakonu Pijarów.

Pośmiertnie wyróżniliśmy Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Panią 
Prezydentową Marię Kaczyńską.

Następnego dnia z Ks. Dziekanem Janem Andrzejewskim zaprosiliśmy Bra-
ta Ks. Jerzego, Józefa Popiełuszko z małżonką Alfredą do Sanktuarium Naro-
dowego w Ossowie, gdzie oddali Hołd przy zbiorowych mogiłach poległych 
Bohaterów z 1920 r. i zwiedzili Kaplicę Matki Boskiej Zwycięskiej oraz złożyli 
bukiety kwiatów w  pobliskim Panteonie Bohaterów przy Krzyżu Katyńskim 
i pomnikach już pobudowanych: Biskupa Polowego WP Gen. Dywizji Tadeusza 
Płoskiego, Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Pana Prezydenta RP Ry-
szarda Kaczorowskiego, Szefa Sztabu Generalnego Generała Franciszka Gągora. 
Modliliśmy się również pod Krzyżem w miejscu śmierci Ks. Ignacego Skorupki.

Medalem „Zło Dobrem Zwyciężaj”został wyróżniony również Pan Sylwe-
ster Kot, prezes Kościelnej Służby Porządkowej w Wołominie oraz prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Wołomina Jan Tokarski.

Podczas zbliżających się obchodów dnia Żołnierzy Niezłomnych 1 marca 
planujemy wyróżnić pośmiertnie Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz pięciu 
niezłomnych i wyklętych podczas zniewolenia komunistycznego skazanych 
na karę śmierci a także płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

i Ruchu Rozwoju Gospodarczego Polaków
Radny Powiatu Wołomin
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Basen już otwarty
CENNIK USŁUG ZA KORZYSTANIE Z CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEGO

– KRYTEJ PŁYWALNI W ZĄBKACH

Cena za 60 minutowe korzystanie z krytej pływalni:
  cena biletu normalnego – 14 zł,
  cena biletu ulgowego – 8 zł.
Cena kolejnych, dodatkowych minut po przekroczeniu 60 minut korzy-

stania z krytej pływalni:
  cena za każdą pełną 1 minutę – 0,24 zł – dla biletu normalnego,
  cena za każdą pełną 1 minutę – 0,14 zł – dla biletu ulgowego.

Cena za 60 minutowe korzystanie z krytej pływalni dla posiadacza Karty 
Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:
  cena biletu normalnego – 10,50 zł,  cena biletu normalnego – 10,50 zł,
  cena biletu ulgowego – 6 zł.  cena biletu ulgowego – 6 zł.
Cena kolejnych, dodatkowych minut po przekroczeniu 60 minut korzy-Cena kolejnych, dodatkowych minut po przekroczeniu 60 minut korzy-

stania z krytej pływalni dla posiadacza Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:stania z krytej pływalni dla posiadacza Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:
 cena za każdą pełną 1 minutę – 0,18 zł – dla biletu normalnego, cena za każdą pełną 1 minutę – 0,18 zł – dla biletu normalnego,
 cena za każdą pełną 1 minutę – 0,10 zł – dla biletu ulgowego. cena za każdą pełną 1 minutę – 0,10 zł – dla biletu ulgowego.

dokończenie ze str. 1

Opłaty zniżkowe:
Karnety

UsługaUsługa Cena karnetu (w zł)Cena karnetu (w zł) Wartość do wykorzystania (w zł)Wartość do wykorzystania (w zł) Okres ważności karnetu 
Karnet błękitnyKarnet błękitny 100100 105 90 dni
Karnet srebrnyKarnet srebrny 300 321 180 dni

Karnet złotyKarnet złoty 1000 1100 365 dni
Kaucja za wydanie karnetu wynosi 5 zł. 
Cena za wydanie duplikatu karnetu wynosi 20 zł. Cena za wydanie duplikatu karnetu wynosi 20 zł. 
Osoby od 18 do 67 roku życia rozliczane są wg cen określonych w pkt 1 Osoby od 18 do 67 roku życia rozliczane są wg cen określonych w pkt 1 

ppkt 1, pkt 2 pkkt 1, pkt 3 ppkt 1 oraz pkt 4 ppkt 1. ppkt 1, pkt 2 pkkt 1, pkt 3 ppkt 1 oraz pkt 4 ppkt 1. 
Dzieci od lat 4, młodzież szkolna i akademicka do lat 25, osoby powyżej Dzieci od lat 4, młodzież szkolna i akademicka do lat 25, osoby powyżej 

67 roku życia oraz osoby niepełnosprawne rozliczane są wg cen określonych 67 roku życia oraz osoby niepełnosprawne rozliczane są wg cen określonych 
w pkt 1 ppkt 2, pkt 2 pkkt 2, pkt 3 ppkt 2 oraz pkt 4 ppkt 2.w pkt 1 ppkt 2, pkt 2 pkkt 2, pkt 3 ppkt 2 oraz pkt 4 ppkt 2.

Za pobyt w części basenowej do 60 min. pobierana jest z karnetu cena Za pobyt w części basenowej do 60 min. pobierana jest z karnetu cena 
w wysokości określonej w pkt 1 lub pkt 3. Opłata za pobyt w części baseno-w wysokości określonej w pkt 1 lub pkt 3. Opłata za pobyt w części baseno-
wej powyżej 60 minut pobierana jest z karnetu za każdą pełną minutę pobytu wej powyżej 60 minut pobierana jest z karnetu za każdą pełną minutę pobytu 
na terenie części basenowej, według cen dla biletów normalnych lub ulgowych na terenie części basenowej, według cen dla biletów normalnych lub ulgowych 
określonych w pkt 2 lub pkt 4.

Ceny wejść rodzinnych „jeden rodzic plus”:Ceny wejść rodzinnych „jeden rodzic plus”:
 Dzień Dzień Rodzaj wejściaRodzaj wejścia CzasCzas Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł) Dopłata zł/min./osobęDopłata zł/min./osobęDopłata zł/min./osobęDopłata zł/min./osobę

poniedziałek–piątekponiedziałek–piątek
Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1 60 min.60 min. 20

zgodnie z pkt 2 cennika

Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2 60 min.60 min. 27
Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 60 min.60 min. 32

sobota i niedziela sobota i niedziela 
Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1 60 min.60 min. 21
Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2 60 min.60 min. 2828
Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 60 min.60 min. 3434

Ceny wejść rodzinnych „jeden rodzic plus” z Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:Ceny wejść rodzinnych „jeden rodzic plus” z Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:
DzieńDzień Rodzaj wejściaRodzaj wejściaRodzaj wejściaRodzaj wejścia Czas Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł) Dopłata zł/min./osobęDopłata zł/min./osobę

poniedziałek–piątek
Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1 60 min.60 min. 15

zgodnie z pkt 4 cennika

Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2 60 min. 20
Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 60 min.60 min. 24

sobota i niedziela 
Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1Bilet rodzinny 1+1 60 min.60 min. 1616
Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2Bilet rodzinny 1+2 60 min.60 min. 2121
Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 Bilet rodzinny 1+3 60 min.60 min. 2626

Ceny wejść rodzinnych „dwoje rodziców plus”:
Dzień Rodzaj wejściaRodzaj wejścia CzasCzas Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł) Dopłata zł/min./osobęDopłata zł/min./osobę

poniedziałek–piątek
Bilet rodzinny 2+1Bilet rodzinny 2+1 60 min.60 min. 3333

zgodnie z pkt 2 cennika

Bilet rodzinny 2+2Bilet rodzinny 2+2 60 min.60 min. 4040
Bilet rodzinny 2+3 Bilet rodzinny 2+3 60 min.60 min. 44

sobota i niedziela 
Bilet rodzinny 2+1Bilet rodzinny 2+1 60 min.60 min. 34
Bilet rodzinny 2+2Bilet rodzinny 2+2 60 min.60 min. 41
Bilet rodzinny 2+3 Bilet rodzinny 2+3 60 min.60 min. 47

Ceny wejść rodzinnych „dwoje rodziców plus” z Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:Ceny wejść rodzinnych „dwoje rodziców plus” z Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:
Dzień Rodzaj wejściaRodzaj wejścia CzasCzas Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł)Cena za wejście rodzinne (w zł) Dopłata zł/min./osobęDopłata zł/min./osobę

poniedziałek–piątek
Bilet rodzinny 2+1Bilet rodzinny 2+1 60 min.60 min. 25

zgodnie z pkt 4 cennika

Bilet rodzinny 2+2Bilet rodzinny 2+2 60 min.60 min. 30
Bilet rodzinny 2+3 Bilet rodzinny 2+3 60 min.60 min. 3333

sobota i niedziela 
Bilet rodzinny 2+1Bilet rodzinny 2+1 60 min. 2626
Bilet rodzinny 2+2Bilet rodzinny 2+2 60 min. 3131
Bilet rodzinny 2+3 Bilet rodzinny 2+3 60 min. 3535

Ceny wejść rekreacyjnych dla grup zorganizowanych (min. 15 osób):Ceny wejść rekreacyjnych dla grup zorganizowanych (min. 15 osób):

Dzień Godziny Czas
Bilet normalnyBilet normalnyBilet normalny Bilet ulgowyBilet ulgowyBilet ulgowy

Cena podstawowaCena podstawowa
(w zł)(w zł)

Dopłata Dopłata 
zł/min. zł/min. zł/min. 

Cena podstawowa Cena podstawowa 
(w zł)

Dopłata Dopłata 
zł/min.

poniedziałek–piątek 6:00–17:00 60 min. 1212 zgodnie 
z pkt 2 cennikaz pkt 2 cennika 7 zgodnie z pkt 2 zgodnie z pkt 2 

cennika

 Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownictwem pływalni. Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownictwem pływalni. Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownictwem pływalni.

Ceny wejść rekreacyjnych dla grup zorganizowanych (min. 15 osób) z Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek” oraz zajęć szkolnych:

Dzień Godziny Czas
Bilet normalnyBilet normalnyBilet normalny Bilet ulgowyBilet ulgowyBilet ulgowy

Cena podstawowa 
(w zł)

Dopłata 
zł/min. 

Cena podstawowa 
(w zł)

Dopłata 
zł/min.

poniedziałek–piątek 6:00–17:00 60 min. 9 zgodnie 
z pkt 4 cennikaz pkt 4 cennika 5 zgodnie 

z pkt 4 cennikaz pkt 4 cennika

Szczegółowy cennik znajduje się na stronie www.mcszabki.pl 
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Radio Ząbki – propozycja na luty

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

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

A U D Y C J A  I

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY
3.   GOŚĆ SPECJALNY RADIA – BUR-

MISTRZ ROBERT PERKOWSKI
4.  BLOK MUZYCZNY
5.   LISTY OD SŁUCHACZY – WA-

LENTYNKOWY KONCERT ŻY-
CZEŃ – HIT

6.  BLOK MUZYCZNY
7.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY 

– REFLEKSJE O  MIŁOŚCI – AM-
BASADOR GRZEGORZ DZIEMI-
DOWICZ

8.  BLOK MUZYCZNY
9.  MIŁOŚĆ JEST OPOWIEŚCIĄ – 

SPOTKANIE ZE SŁYNNYM TRE-
SEREM ZWIERZĄT FILMOWYCH 
FRANCISZKIEM SZYDEŁKO – HIT

10.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I I 

1.  SYGNAŁ RADIA 
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  BLOK MUZYCZNY 
4.  MAMY WALENTYNKI – MAREK 

WYSOCKI
5.  BLOK MUZYCZNY 
6.  ZE SZKOLNYCH WARSZTATÓW 

RADIOWYCH – KAMIL WAŚ ZA-
PRASZA – BEZ CENZURY

7.  BLOK MUZYCZNY
8.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY – 

PIJANY KIEROWCA, PO PROSTU 
ZABÓJCA – REPORTAŻ

9.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I I I

1.  SYGNAŁ RADIA 
2.  REKLAMA PRZYJACIÓŁ
3.  BLOK MUZYCZNY 
4.  NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY POLA-

KÓW – JULIUSZ SŁOWACKI
5.  BLOK MUZYCZNY
6.  ZE SZKOLNYCH WARSZTATÓW 

RADIOWYCH – KAROLINA OL-
SZEWSKA BEZ CENZURY

7.  BLOK MUZYCZNY
8.  MOJE SPOTKANIA – MANDA-

RYNA – HIT
9.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I V

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  MOJA MUZYKA – RED. MA-

RIA SZABŁOWSKA ZAPRASZA 
– HIT

4.  BLOK MUZYCZNY
5.  ZE SZKOLNYCH WARSZTA-

TÓW RADIOWYCH – MACIEK 
ŁĄCZYŃSKI BEZ CENZURY

6.  BLOK MUZYCZNY 
7.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 

ŚWIATA 
8.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  BLOK MUZYCZNY
4.  GOŚĆ SPECJALNY – BURMISTRZ 

ZĄBEK ROBERT PERKOWSKI 
5.  BLOK MUZYCZNY
6.  NASZA SONDA ULICZNA – 

CZY OBCHODZI PAN WALEN-
TYNKI? 

7.  BLOK MUZYCZNY
8.  ZE SZKOLNYCH WARSZTATÓW 

RADIOWYCH – OLA KOBYLAŃ-
SKA BEZ CENZURY

9.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  KOMENTARZ MIESIĄCA  – 

PRZEPOWIEDNIE JASNOWI-
DZA NA 2014 ROK DLA POLSKI 

4.  BLOK MUZYCZNY
5.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 

ŚWIATA 
6. BLOK MUZYCZNY 

7.  GWIAZDY POLSKIEJ ESTRADY 
– IRENA KWIATKOWSKA, STANI-
SŁAWA CELIŃSKA, JANUSZ GA-
JOS – HIT

8.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I I

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  OPOWIEŚĆ O  MIŁOŚCI – HE-

LENA ŚWIEGOCKA 
4.  BLOK MUZYCZNY
5.  ZE SZKOLNYCH WARSZTATÓW 

RADIOWYCH – ŻANETA AN-
DRZEJCZYK BEZ CENZURY

6.  BLOK MUZYCZNY
7.  EXPRESS LOKALNYCH WY-

DARZEŃ – ZĄBKI MIASTEM 
DBAJĄCYM O FINANSE MIESZ-
KAŃCÓW

8.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I I I

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  BLOK MUZYCZNY
4.  MÓJ PUNKT WIDZENIA – DO 

CZEGO KOBIETOM POTRZEBNY 
JEST FACET? – SONDA NA ULI-
CACH ZĄBEK – HIT

5.  BLOK MUZYCZNY 
6.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 

ŚWIATA 
7.  BLOK MUZYCZNY
8.  WALENTYNKI – JAK NIE POD-

RYWAĆ DZIEWCZYNY – PAWEŁ 
GRZYWOCZ

9.  BLOK MUZYCZNY
10.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-

RZEŃ – ZĄBKOWSKI BAZAREK 
PRZYKŁADEM DLA TARGÓWKA

11.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I X

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  BLOK MUZYCZNY
4.  MOJE SPOTKANIA – NIESPEŁ-

NIONE ROMANSE REDAKTORA 
WOJCIECHA GIEŁŻYŃSKIEGO – 
WYBITNEGO PUBLICYSTY I  PO-
DRÓŻNIKA – HIT 

5.  BLOK MUZYCZNY
6.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 

ŚWIATA 
7.  BLOK MUZYCZNY
8.  MOJE SPOTKANIA – MACIEJ 

MUSIAŁ
9.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  X

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  MÓJ PUNKT WIDZENIA – MI-

ŁOŚĆ W WALENTYNKI – SONDA 
ULICZNA

4.  BLOK MUZYCZNY
5.  EXPRESS LOKALNYCH WY-

DARZEŃ – PŁAĆ PODATKI TU, 
GDZIE MIESZKASZ

6.  BLOK MUZYCZNY
7.  NASZE RODOWODY – HISTORIE 

HYMNÓW PAŃSTWOWYCH
8.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  X I

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ 
3.  HISTORIA POLSKIEGO KABA-

RETU – EDWARD DZIEWOŃSKI, 
JERZY STUHR, JEREMI PRZY-
BORA, JERZY WASOWSKI 

4.  BLOK MUZYCZNY
5.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-

RZEŃ – NOWY KOMENDANT PO-
LICJI W ZĄBKACH

6.  BLOK MUZYCZNY
7.  MOJE SPOTKANIA – POSŁANKA 

RP ANNA GRODZKA
8.  BLOK ROZRYWKOWY
9.  CHCESZ MIESZKAĆ PIĘKNIE? 

DOLCAN ZAPRASZA – SYSTEM 
CONDO DAGMARA DZIKIEWICZ

10.  BLOK MUZYCZNY

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

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

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

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

Poniżej przedstawiamy aktualny program.
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Rozlicz swój PIT za darmo! 
przekaż 1% podatku  

na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek (TPZ)

Dzięki dobrej współpracy 
Towarzystwa Przyjaciół Zą-
bek z  Kancelarią Podatkową 
VATAX każda osoba, która 
zdecyduje się przekazać 
1% podatku na Towarzystwo 
Przyjaciół Ząbek, może sko-
rzystać z  bezpłatnego rozli-
czenia PIT-u. Aby skorzystać 
z  takiej możliwości, należy 
udać się do  Kancelarii VATAX 
oraz zadeklarować przekazanie 
1% podatku na TPZ, wtedy pra-
cownicy kancelarii bezpłatnie 
wypełnią zeznanie podatkowe. 
Na miejscu istniej również 
możliwość złożenia elektro-
nicznie deklaracji do  Urzędu 
Skarbowego, pod warunkiem 

posiadania za  sobą deklaracji 
rozliczeniowej, która została 
złożona w roku 2013.

Kancelaria Podatkowa  
VATAX,  

05-091 Ząbki
ul. Sikorskiego 33d  

(wejście od ul. Stefczyka)
tel. 22 353 97 56

e-mail: vatax@vatax.com.pl

PODZIĘKOWANIE!
Zarząd Koła Pomocy Dzie-

ciom i Młodzieży Niepełnospraw-
nej TPD w  Ząbkach, w  imieniu 
podopiecznych i  ich rodziców 
składa serdeczne podziękowa-
nie wszystkim, którzy wspierają 
działalność Koła przekazując 
na nasze konto 1% swojego po-
datku. Pragniemy także serdecz-
nie podziękować dzieciom i  ich 
rodzicom z ząbkowskich publicz-
nych przedszkoli: „Leśny Zakątek” 
i „Skrzat”, za udział w kiermaszach 
prac plastycznych wytwarza-
nych na  zajęciach plastycznych 
w Świetlicy Koła. 

Gorące podziękowanie kieru-
jemy również w stronę ząbkow-
skich Klubów Seniora za wsparcie 

finansowe i  serdeczność okazy-
waną naszym podopiecznych 
podczas występów. 

Każdy grosz jest dla nas bar-
dzo ważny, a  wszystkie razem, 
dają nam możliwość prowadze-
nia różnych form rehabilitacji, tak 
bardzo potrzebnej tym, których 
otaczamy codzienną opieką.

Dziękujemy WSZYSTKIM 
za wielkie serce i zrozumienie po-
trzeb osób z niepełnosprawnością. 
W podziękowaniu nasi podopieczni 
przesyłają serdeczne uśmiechy pły-
nące prosto z ich szczerych serc.

W imieniu Zarządu
Elżbieta Kołodziejek 

Przewodnicząca Koła TPD  
w Ząbkach

Dzień Babci u Seniorów

Z  okazji Dnia Babci i  Dziadka dzieci z  Prywatnej Szko-
ły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki odwie-

dziły Pensjonat dla Osób Starszych „OAZA SENIORA”  
w Ząbkach. Uczniowie włożyli wiele serca w przygotowa-
nie tego spotkania. Dzieci z  klasy trzeciej (pod czujnym 
okiem p.  Marzeny Szymczak) przygotowały kartonowe 
imbryczki z herbatą do zaparzenia. Wolontariusze z klas 
starszych, wspierani przez p. Anetę Łaskę i  p. Karolinę 
Skonieczną, ulepili anioły z masy solnej.

Szkolne Kółko Teatralne „Maska” przygotowało przedstawienie 
„Kopciuszek”, które zostało pokazane pensjonariuszom. Udało nam 
się wyczarować domową atmosferę, było radośnie i miło, wspólnie 
śpiewaliśmy piosenki. Babcie przyjęły aktorów bardzo serdecznie, nie 
kryły wzruszenia. Po występie nagrodziły dzieci oklaskami i dobrym 
słowem. Uczniowie wręczyli przygotowane upominki, a w zamian zo-
stali poczęstowani słodką niespodzianką. Czas miło płynął przy pysz-
nym ciastku. Spotkanie udało nam zorganizować dzięki uprzejmości 
p. Dyrektor Małgorzaty Zawistowskiej, która zawsze serdecznie przyj-
muje gości i troszczy się o swoich podopiecznych. Trudno było się roz-
stać. Dzieci już planują kolejne odwiedziny.

Aneta Paczkowska
Agnieszka Strzembosz



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

9

1% na Fundację Pramerica
W iele osób pyta o możliwość wsparcia finansowego podopiecznych „Schowka” – Świetlicy Środowisko-

wej nr 2, poprzez przekazanie 1% przy rozliczeniach rocznych PIT. Skłoniło mnie to do napisania kilku 
zdań o Fundacji Pramerica, która pomaga nam od prawie 4 lat. 

Jest to organizacja pożytku publicznego, 
która została powołana przez Pramerica Życie 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. 
Celem Fundacji jest działalność na rzecz do-
bra publicznego w  zakresie m.in. niesienia 
pomocy dzieciom i  młodzieży w  trudniej 
sytuacji życiowej, w tym z domów dziecka, 
a także innych placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, do których należy również nasza 
świetlica. Fundacja Pramerica podlega stałej 
kontroli ze strony Ministerstwa Pracy i  Poli-
tyki Społecznej. 

Na zdjęciu: Zarząd Fundacji wręczający 
nagrodę panu Stefanowi Lityńskiemu – wyjąt-
kowemu pracownikowi Pramerica (mieszkań-
cowi Ząbek!), dzięki któremu wszystkie dary 
trafiają do potrzebujących dzieci.

Z zebranych z 1% środków Fundacja za-
kupuje wychowankom „Schowka” m.in. pod-
ręczniki i  artykuły szkolne oraz obuwie 
zimowe. Sponsoruje zajęcia specjalistyczne 
i  badania diagnostyczne dzieciom, których 
rodzice są w trudnej sytuacji finansowej. W ca-
łości sfinansowała rehabilitację naszej absol-
wentki, która uległa poważnej kontuzji, grając 
w klubie siatkarskim. Fundacja zapłaciła za ar-
tykuły do remontu domu i zrobienia instalacji 
hydraulicznej potrzebującej rodzinie naszych 
podopiecznych. Umożliwiła kilkorgu uczniom 
uczęszczanie na zajęcia do szkoły językowej 

i  już wkrótce jedno z  nich będzie zdawało 
międzynarodowy egzamin First Certificate! 
Dzięki Fundacji nasi wychowankowie mogą 
podczas letnich obozów korzystać z  dodat-
kowych atrakcji, jak pływanie motorówkami 
i katamaranem po jeziorze Mikołajskim i sza-
leć na zajęciach survivalowych w lesie. 

Pracownicy Pramerica co  roku spełniają 
marzenia naszych dzieci obdarowując je nie-
samowitymi prezentami na  Święta Bożego 
Narodzenia. 

Za to wszystko miałam okazję i zaszczyt 
podziękować osobiście podczas dorocznej 
gali, która w tym roku była wyjątkowa z po-
wodu jubileuszu 15-lecia istnienia firmy Pra-
merica na polskim rynku. W dniu 13 stycznia 
2014 roku, w hotelu Marriott zebrało się kilka-
set osób – pracowników i współpracowników 
firmy, a  całe uroczyste spotkanie prowadził 

pan Marcin Prokop. Było to dla mnie niezwy-
kłe przeżycie i  nowe doświadczenie zawo-
dowe.

Jeśli nie rozliczyli się Państwo jeszcze z fi-
skusem i nie są zdecydowani, na którą orga-
nizację pożytku publicznego przekazać 1% 
podatku zachęcam do  wpisania w  PIT Fun-
dacji Pramerica 

Z poważaniem 
Justyna Fijałkowska – kierownik „Schowka”
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Dzień Instytutu Pamięci Narodowej w Ząbkach

Z inicjatywy pana Mirosława So-
bieckiego w  Publicznym Gim-

nazjum nr 2 odbyła się lekcja historii 
dla uczniów klas III poprowadzona 
przez pracowników Instytutu Pamię-
ci Narodowej. 

Spotkanie rozpoczęto prezentacją multi-
medialną, przedstawiająca przebieg pierw-
szych dni walk powietrzno-desantowych 
o  Warszawę w  1939 roku. Następnie, po-
dzieleni na grupy, uczniowie brali udział 
w warsztatach historycznych oraz grali w grę 
planszową „111”, której akcja rozgrywa się 
we wrześniu ‘39. Mieli również możliwość 
obejrzenia filmu dokumentalnego „Kore-
spondent Bryan” i  wysłuchania wykładu 
dr Pawła Kosińskiego. 

Spotkanie zakończyło się wręczeniem 
nagród dla grup, które wykazały się naj-
większą kreatywnością podczas pisania 
prac literackich, których akcja nawiązywała 
do wydarzeń II wojny światowej. Najlepsze 
z nich zostaną opublikowane na stronie in-
ternetowej IPN.

Ta inna niż na co dzień lekcja historii bar-
dzo podobała się trzecioklasistom i z pew-
nością rozszerzyła ich wiedzę na temat 
wydarzeń II wojny światowej. 

Grzegorz Pawluk 

Spotkanie z Wikingami

20 stycznia 2014 roku, w  Szkole Podstawowej nr  2 odbyło się spotkanie 
uczniów klasy 2c oraz dwóch klas młodszych i starszych z przedstawi-

cielami grupy rekonstrukcyjnej Wikingów. 

Dzięki zaangażowaniu p. Marcina Pań-
czyka, taty ucznia klasy 2c Kuby Pańczyka, 
uczniowie mogli poznać zwyczaje skandy-
nawskich wojowników żyjących na prze-
strzeni lat 700–1000. Uczniowie dowiedzieli 
się o  kupieckich, rabunkowych i  osadni-
czych wyprawach oraz dotarciu Wikingów 
do Ameryki Północnej długo przed Kolum-

bem. Panowie Marcin Pańczyk i  Michał 
Czerniakowski pokazali elementy stroju, 
zademonstrowali miecze, topory i  tarcze. 
Wielu uczniów chciało założyć hełm i spró-
bować swoich sił w  konkurencji ataku na 
tarczę Wikinga w  jak najkrótszym czasie. 
Największym jednak zainteresowaniem 
cieszył się pokaz walki z użyciem toporów 

i mieczy. Po pokazie, już w klasie, uczniowie 
mogli przymierzyć hełmy, dotknąć i  obej-
rzeć z bliska broń. 

Była to praktyczna lekcja historii, dzięki 
której uczniowie mogli się dowiedzieć, 
w jaki sposób również dorośli mogą rozwi-
jać swoje pasje i dzielić się swoimi zainte-
resowaniami z  innymi. W  imieniu klasy 2c 
dziękuję panom Marcinowi Pańczykowi i Mi-
chałowi Czerniakowskiemu za dostarczenie 
wielu ciekawych wrażeń. 

Anna Sokołowska
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Świętowanie w Katedrze Polowej  
Wojska Polskiego w Warszawie

18   stycznia 2014 r. grupa dzieci (33 osoby) ze Szkolnego Koła Misyjne-
go z  SP2 z  Ząbek pod opieką katechetek: p. Katarzyny Węgrzynek 

i p. Marianny Chudzik oraz opiekunek p. Barbary Rączki i p. Moniki Jarczak 
udała się do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie na świętowa-
nie zakończenia kolędowania misyjnego. 

Dzieci zostały uroczyście powitane przez 
dyrektora krajowego PDM, ks. Tomasza 
Atłasa oraz misjonarza z  Republiki Konga, 
a  także ks. płk Zbigniewa Kępę. W  konce-
lebrze Mszy Świętej uczestniczyli kapelani 
wojskowi i misjonarze pod przewodnictwem 
biskupa polowego Józefa Guzdka, który 
podziękował dzieciom za zaangażowanie 
w kołach misyjnych w niesieniu pomocy naj-
bardziej potrzebującym. W tym roku dzieci 
kolędowały dla rówieśników Konga afrykań-
skiego dotkniętego wojną domową. Podczas 
homilii ks. bp powiedział dzieciom, że są jak 
Pasterze i Mędrcy idący na cały świat, głosząc 
Ewangelię o Chrystusie.

Podczas kolędy misyjnej, idąc od domu do 
domu, dzieci opowiadały o narodzeniu Pana 
Jezusa, śpiewając radosne kolędy. Wspólną 
modlitwą kolędnicy dziękowali za owocne 
kolędowanie i Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 
oraz za pracę misjonarzy i  służbę żołnierzy 
polskich. Po Mszy Świętej grupy kolędników 
w  strojach misyjnych w  barwnym korowo-
dzie zostali przeprowadzeni przez żołnierzy 
WP z  Katedry do sali konferencyjnej, gdzie 
czekali animatorzy i wolontariusze misyjni.

Następnie zaproszono nas do wspól-
nej zabawy, a  także do spotkania z  mi-
sjonarzami i  żołnierzami. Braliśmy udział 
w musztrze wojskowej prezentowanej przez 
Podchorążych WAT oraz Batalionu Repre-
zentacyjnego Wojska Polskiego. Można było 
zobaczyć różnorodność mundurów woj-
skowych: wojsk lądowych, marynarki i  lot-
nictwa oraz stroje historyczne z Powstania 
Listopadowego. Również zostały przedsta-
wione powitania przez misjonarzy z  Mek-
syku, Tanzanii, Kenii i Indii. Żołnierze zostali 
wystawieni na próbę lawiny pytań zadawa-
nych przez dzieci np.: „Ile waży czołg ?”, „Jak 
przejść przez jezioro suchą nogą?”, itp.

Na zakończenie tradycyjna żołnier-
ska grochówka. Atrakcją dodatkową było 
zwiedzanie Muzeum Polowego Wojska 
Polskiego. Pełni wrażeń i  radosnych prze-
żyć szczęśliwie wróciliśmy do domu. Go-
rąco dziękujemy p. Rączce i  p. Jarczak za 
pomoc w  opiece nad dziećmi, a  kolędni-
kom ze Szkolnego Koła Misyjnego z SP2 za 
piękną postawę w prezentacji naszej szkoły 
na zewnątrz.

M. Chudzik

Bożonarodzeniowe klimaty w klasie 0d 

Z aczęło się wszystko od zaproszeń. Kolorowe i wyjątkowo 
starannie wykonane przejęte dzieciaki z  tajemniczymi 

minami wręczały rodzicom, dziadkom i tym wszystkim bli-
skim osobom, które zechciały przyjść 18 grudnia 2013 roku 
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach i obejrzeć montaż 
słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów z klasy 0d 
pod opieką wychowawczyni, pani Jolanty Stosio.

Goście oczywiście dopisali. Sie-
dząc na malutkich, bo przecież dosto-
sowanych do wzrostu sześciolatków 
krzesłach, podziwiają dekoracje, które 
przenoszą nas w  klimaty Betlejem 
przed ponad dwoma tysiącami lat. 
Za chwilę na scenę wkraczają aktorzy. 

Nie brakuje nerwów i  tremy, bo 
oto przed nimi pierwszy publiczny 
występ jako zerówkowiczów. Są jed-
nak świetnie przygotowani, po wielu 
żmudnych próbach wszystko jest 
dopięte na ostatni guzik. Zamiast 
uczniów widzimy: kolędników, anioły, 
pasterzy, trzech mędrców, no i oczy-
wiście najważniejsze osoby tamtego 

grudniowego wydarzenia: Świętą Rodzinę. Po raz kolejny oglądamy 
doskonale znaną historię o tym, że nigdzie nie było miejsca dla ma-
jącego się narodzić Dzieciątka Jezus. W wykonaniu naszych pociech 
wzrusza chyba bardziej niż jakakolwiek inna. Włączamy się w śpiewa-
nie kolęd, a na koniec nie szczędzimy braw.  

Pani wychowawczyni składa rodzicom serdeczne życzenia świą-
teczne i noworoczne. Oczywiście nie zapomina o swoich uczniach, ży-
cząc nam, aby w czasach ciągłego pośpiechu znaleźć dodatkowe „pięć 
minut” dla dzieciaków. W końcu dzieci w tym wieku ma się tylko raz 

w życiu a czas, który im poświęcamy 
nigdy nie jest stracony.

My z  kolei gratulujemy i  dzięku-
jemy. Jako widzowie oglądaliśmy 
wspaniały efekt końcowy i  możemy 
się jedynie domyślać, ile prób, ner-
wów, cierpliwości kosztowało przy-
gotowanie przedstawienia. 

A na koniec jeszcze jedna niespo-
dzianka – piękne, pomysłowe, fanta-
zyjnie zdobione bombki wykonane 
przez uczniów oczywiście przy po-
mocy pani wychowawczyni. Dzięku-
jemy raz jeszcze.

Mama Marcinka z klasy 0d
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Bożonarodzeniowe koncerty 
Szkoły Muzycznej CONSONARE 

w Ząbkach
W dniach 15 i  17 stycznia w  swojej siedzibie w  centrum naszego miasta (Szkoła 

Podstawowa nr 1 ul. Piłsudskiego 35) po raz pierwszy wystąpili uczniowie ząb-
kowskiej Szkoły Muzycznej. Uczestnicy zajęć nauki gry na instrumentach i śpiewu orga-
nizowanych przez Szkołę Muzyczną CONSONARE w Ząbkach przedstawili efekty swo-
jej trzymiesięcznej pracy, na  które złożyły się utwory muzyki klasycznej, popularnej 
oraz instrumentalne wersje polskich kolęd. Pięknie zaprezentowały się także maluchy 
z Przedszkola Muzycznego i dzieci z pierwszej klasy Szkoły Muzycznej I stopnia, wyko-
nując wiązankę kolęd i pastorałek.

Koncerty zakończyło pełne radości kolędowanie uczniów wraz z przybyłymi słuchaczami 
przy pianistycznym akompaniamencie.

Gratulujemy udanego występu wszystkim młodym artystom! :-)
Na  zdjęciu: część uczniów i  grona pedagogicznego Szkoły Muzycznej CONSONARE 

w Ząbkach.

IV Koncert Kolęd
W dniach 23–24 stycznia 2014 roku już po raz czwarty odbył 

się Koncert Kolęd Bożonarodzeniowych dla klas I–III i klas 
integracyjnych. Staje się już tradycją naszej szkoły, że kolęduje-
my w okresie Bożego Narodzenia. Tym razem głównym założe-
niem było zaprezentowanie polskiej kolędy, a nie pastorałki.

Całe klasy zaangażowane były w przygotowanie utworów. Pre-
zentowano trzy zwrotki bądź więcej, często końcowych, mniej 
znanych. Dopuszczalne były także wykonania 
partii solowych lub zespołowe 
z  podkładem muzycz-
nym lub własnym akom-
paniamentem.

W  pierwszym dniu 
przeglądu zaprezen-
towały się klasy pierw-
sze i  trzecie. Natomiast 
w  drugim klasy drugie 
i  integracyjne. Uczniowie 
przedstawili wysoki po-
ziom wykonania z  cie-
kawymi, nowoczesnymi 
podkładami muzycznymi, 
włączając elementy ruchu 
i strojów. Niektóre klasy wy-
stępowały z  samodzielnie 
przygotowanym akompa-
niamentem i  rekwizytami. 
Uczniowie otrzymali słod-
kie upominki od organiza-
torki koncertu. W tym roku 
pokaz umiejętności wokal-
nych dali również wycho-
wawcy klas. Wywołani przez 
publiczność gromkimi bra-
wami śpiewali zespołowo 
kolędy przy wsparciu 
swoich wychowanków. 
Podczas koncertu kolęd 
panowała miła i przyjazna 
atmosfera. Pozwoliła ona 
nam zatrzymać i przywo-
łać klimat minionych świąt. Wszyst-
kim wychowawcom klas biorącym udział w przeglądzie 
dziękuję za współpracę i zaangażowanie w  przygotowanie uczniów. 

Anna Sokołowska 

Czym wyróżnia się 
Przedszkole 
„Bezpieczny 

Przedszkolak” 
w Ząbkach?

Terapia SI w Przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole „Bezpieczny Przedszkolak” w Ząb-
kach poszerzyło ofertę zajęć dla dzieci. Kadra Pedagogiczna 
mająca w swoim gronie szeroki krąg specjalistów pedagogów 
specjalnych, psychologa oraz logopedę przyjęła do  swojego 
grona wykwalifikowanego i doświadczonego terapeutę integra-
cji sensorycznej. Wszyscy tworzą Zespół Psychologiczno-Pe-
dagogiczny, którego działanie umożliwia wnikliwe rozpoznanie 
predyspozycji rozwojowych dziecka i podjęcie w możliwie szyb-
kim tempie działań korygujących i  wspierających. Dodatkowe 
zajęcia integracji sensorycznej mają na  celu poprawę funkcjo-
nowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego 
za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych 
(sensorycznych). Rozpoczęcie terapii poprzedza szczegółowa 
diagnoza, od której zależy rodzaj ćwiczeń, jakie dziecko powinno 
wykonać. W ramach wsparcia zespołu psychologiczno-pedago-
gicznego każdy z rodziców otrzymuje kompletny zestaw ćwiczeń, 
które będzie mógł wykonywać z  dzieckiem w  domu. W  zaję-
ciach biorą udział dzieci uczęszczające do „Bezpiecznego Przed-
szkolaka”, ale nie tylko, również dzieci spoza 
przedszkola. Zajęcia poza efektem tera-
peutycznym do- starczają dzieciom 
wielu niezapo- mnianych wra-
żeń i  są  dla nich i n t e r e s u j ą c ą 
zabawą.

Chętnych rodziców zapraszamy do zapisów na zajęcia SI 
pod numerem telefonu: 505235841, 224908923

szkolaka”, ale nie tylko, również dzieci spoza 
przedszkola. Zajęcia poza efektem tera-
peutycznym do- starczają dzieciom 
wielu niezapo- mnianych wra-
żeń i  są  dla nich i n t e r e s u j ą c ą 

fot.: archiwum Szkoły Muzycznej CONSONARE
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I Towarzyskie Zawody Podlodowe 
Koła Wędkarskiego 61 Ząbki za nami

Minionej niedzieli (02.02.2014) członkowie Koła Węd-
karskiego 61 Ząbki oraz 23 Zielonka oficjalnie rozpo-

częli I Towarzyskimi Zawodami Podlodowymi sezon 2014.

W tym roku zima, a raczej wręcz wiosenna aura  kazała długo czekać 
na bezpieczne wejście na lód. Jednak, dzięki mrozom, które nadeszły 
w połowie stycznie, pokrywa lodowa na zielonkowskich Gliniankach 
stała się na tyle gruba, żeby można było rozegrać zawody.

Na zbiórce o  godzinie 800 stawiło się w  sumie 20 zawodników 
z Ząbek i Zielonki. Jak zwykle, jako pierwszy głos zabrał prezes Koła 
kol. Robert Fabisiak, który powitał zebranych oraz oficjalnie rozpo-
czął zawody.

Po prezesie, głos zabrał sędzia główny zawodów kol. Maciej Mie-
rzejewski. Krótko przedstawił zasady rywalizacji oraz bezpieczeństwa 
obowiązujących w czasie rywalizacji. Tuż po odprawie, zawodnicy ru-
szyli na lód. Pierwsza tura miała być rozegrana na akwenie przy plaży.

Pogoda tego dnia nie rozpieszczała. Pomimo ocieplenia (ok. –3°C), 
co chwilę padał marznący deszcz. Jednak dla prawdziwych zapaleń-
ców podlodowego wędkowania, to nie problem. Większym utrapie-
niem były bardzo słabe brania. W czasie pierwszej tury, wymiarowe 
ryby, które można było przedstawić do ważenia udało się złapać jedy-
nie dwóm szczęśliwcom. Byli to kol. Kazimierz Gumienny (2 okonie), 
oraz kol. Leon Romanowski (1 okoń).

Po krótkiej przerwie na posilenie się gorącą grochówką, przyszedł 
czas na drugą turę. Odbyła się ona na tym samym zbiorniku, z tym, że 
za groblą. Miało to wyrównać szanse oraz nieco urozmaicić rywalizację.

Jak się okazało, zmiana miejsca łowienia przyniosła zdecydowanie 
więcej brań. Poza okoniami, trafiały się też krąpiki i niewielkie płotki. Po 
zakończeniu 2 tury, aż 11 z 20 zawodników zgłosiło ryby do ważenia.

W czasie, kiedy sędzia ważył złowione ryby, zawodnicy mieli czas, 
aby zjeść ciepły obiad. 

Na zawodach nie mogło zabraknąć przedstawicieli UM Ząbki. Jesz-
cze w trakcie trwania zawodów, na Glinianki przyjechał wiceburmistrz 
Artur Murawski. Sprawił organizatorom niemałą niespodziankę. Wraz 
z nim przyjechał, bowiem fotograf Bogdan Śladowski, który uwiecznił 
rywalizację i zakończenie zawodów na wspaniałych zdjęciach.

Po posileniu się i podliczeniu punktów, przyszedł czas na ogło-
szenie wyników.

Najlepszymi tego dnia okazali się być:
kol. Kazimierz Gumienny,
kol. Antoni Ossowiecki (największa ryba zawodów!),
kol. Grzegorz Zając.
Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody z rąk wiceburmistrza 

Artura Murawskiego.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim biorącym 

udział w zawodach.
Już za dwa tygodnie (16 lutego), kolejne zawody. Tym razem Za-

wody Podlodowe o Tytuł Mistrza Koła na Zalewie Zegrzyńskim (Plaża), 
które zaliczane będą do Pucharu Wędkarza Roku 2014. 

GORĄCO WSZYSTKICH ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
Więcej na kolowedkarskie.pl

Fot. Bogdan Śladowski
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Victor  
Grand Prix 

Ząbek 
w Badmintonie  

o Puchar 
Burmistrza

1 lutego minęliśmy półmetek, po-
nieważ odbył się piąty z  dziewię-

ciu turniejów Victor Grand Prix Ząbek 
w badmintonie. 

Tradycyjnie o  dziewiątej zaczęły dzieci. 
Dzięki wizycie młodych badmintonistów 
z  Wesołej mieliśmy najwyższą frekwencję 
w historii tej kategorii. Ośmiu graczy rywalizo-
wało w dwóch grupach. Były łzy, walka na kor-
cie, radość – jednym słowem wszystko, czego 
byśmy od takiego turnieju oczekiwali. Osta-
tecznie wygrał Dawid Siwek z Zielonki, przed 
Basią Seweryn i Jasiem Wilczakiem z Wesołej. 
W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Mi-
chał Szempliński, przed Kacprem Gajosem 
i Ignacym Repińskim. 

W kategorii dziewcząt z klas 4–6 zagrało 
5 zawodniczek, które systemem „każdy z każ-
dym” toczyły wyrównaną walkę o zwycięstwo. 
Na finiszu pierwsza okazała się być Karolina 
Łukomska z Zielonki, przed Wiktorią Lisowską 
i Agnieszką Dziejarską z Wesołej. W generalce 
prowadzi Kamila Mil, przed Julią Sobolewską 
i Karoliną Łukomską.

Chłopców do walki stanęło siedmiu. 
Wygrał Karol Szempliński przed Kubą Mi-
kołajczykiem, ale do tego już się przyzwy-
czailiśmy. Trzeci był Kuba Dworzak, który 
pod bacznym okiem swojego trenera – pana 

Marka Rosy rozegrał bardzo dobre zawody. 
Na czele cyklu zadomowił się Karol, drugi 
jest Błażej Krawczyk, a trzeci, nieobecny dziś, 
Kuba Walocha.

I  to tyle dobrych wiadomości na temat 
frekwencji, ponieważ gimnazjalistów na star-
cie pojawiło się tylko pięciu. U chłopców wy-
grał Adrian Koc, przed Kasią Wróblewską (nasz 
chłopiec z wyboru) i Damianem Mil. U dziew-
cząt wygrała Ula Trusińska, przed Izą Pomykałą.

W  klasyfikacjach prowadzą: Kasia przed 
Damianem i  Adamem Walocha, a  u  dziew-
cząt Iza przed Ulą i Adą Trusińską. Na deser 
gry podwójne, gdzie zwyciężyli Ula Trusińska 
i Adrian Koc przed Kasią Wróblewską i Izą Po-
mykałą i dosyć niespodziewanie Damianem 
Mil i Kubą Paciorkiem.

I tradycyjnie zapraszam gimnazjalistów – 
więcej odwagi!

U dorosłych tradycyjnie frekwencja dopi-
sała. Był przez moment strach, że skończymy 
turniej po 23.00 z powodu wody, która nagle 
zaczęła z dachu zalewać jedno z boisk i trzeba 
było na jakiś czas je wyłączyć z gry. Ostatecz-
nie nie było tak źle i wszystko poszło sprawnie.

U pań 5 zawodniczek to trochę mniej niż 
ostatnio bywało, ale było ciekawie. Kasia Wró-
blewska wygrała tego dnia po raz drugi, po-
konując w finale Agnieszkę Deberna. Trzecie 
miejsce zajęła Asia Mądry, a czwarte, debiu-
tująca w  imprezie Monika Lipiec. W  klasy-
fikacji prowadzi Kasia, przed Asią i  Moniką 
Łepkowską. 

Do rywalizacji zgłosiło się aż 24 amato-
rów. Kilku co prawda kwalifikuje się do wyż-
szej kategorii, ale jakoś boją się spróbować. 
W przyszłym sezonie zastanowimy się jak zor-
ganizować przymusową „promocję” za wy-
niki. Ale do wyników – po raz czwarty wygrał 
Bogdan Kitliński (i załatwił sobie promocję do 
I  ligi na następny sezon). Drugi był  Sławek 
Marcinkowski, a trzeci Irek Wróblewski. W ca-
łości cyklu prowadzi oczywiście Bogdan, a za 
jego plecami jest ciasno. W tej chwili drugi 
jest Irek, a  trzeci Jarek Hałatkiewicz, ale Ja-
cek Kutla i Sławek Marcinkowski depczą im 
po piętach.

U  zaawansowanych trochę luźniej, bo 
tylko piątka odważyła się być zaawansowa-
nymi. Za to pograli sobie każdy z każdym. Wy-
grał Jacek Sadrzak, przed Tomkiem Mądrym i  
Tomkiem Mikołajczykiem. W generalce pro-
wadzi Dawid Maron przed Tomkami Mądrym 
i Łepkowskim. 

No i na koniec oczywiście gry podwójne. 
Do rywalizacji stanęło 10 par. Wygrali lide-
rzy – Dawid Maron i  Max Jechna, pokonu-
jąc w finale zwycięzców ostatniego turnieju 
Krzysztofa Tataja i Darka Zwierzchowskiego. 
Trzecie miejsce zajęła para Bogdan Kitliński 
i Marek Krawczyk. Jak już wspomniałem, w ca-
łości z ogromną przewagą prowadzą  Dawid i  
Max. Drugie miejsce zajmują Krzysiek i Darek, 
a trzecie Paweł i Artur Tomczakowie. 

Należy jeszcze wspomnieć, że mieliśmy 
wizytację sponsora, właściciela firmy Spor-
timpex, pana Jacka Szafrańskiego, odpowie-
dzialnego za markę Victor w Polsce. Miejmy 
nadzieję, że się podobało. 

I to już wszystko. Następny turniej 8 marca. 
Miejmy nadzieję, że Panie z racji swego święta 
zaszczycą nas swoją obecnością. Zapraszam

Marek Krawczyk
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Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 2/45 i nr 2/47 z obrębu 0038, 
03-14 o łącznej pow. 1037 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Kwiatowej róg ul. Władysława Sikorskiego, 

objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00032062/7

Przetarg odbędzie się dnia 20.02.2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 672 997 zł

– zawiera obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 60 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17.02.2014 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa 

w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym 

do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol w planie MN). 
Nieruchomość gruntowa zagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, wykorzystywana jako teren zieleni. Ponadto przez nie-

ruchomość przebiega sieć energetyczna średniego napięcia (SN) oraz przy południowej granicy znajduje się podpora przewodów trakcyj-
nych (SN). Kształt regularny, zbliżony kształtem do  prostokąta. Konfiguracja terenu płaska. Układ granic i  sposób zagospodarowania 
nieruchomości sąsiednich nieograniczający możliwości zabudowy. Działki nie posiadają żadnych utrudnień deniwelacyjnych. W bezpośrednim 
sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są działki o podobnym przeznaczeniu i stopniu zagospodarowania jak przedmiot sprze-
daży – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Działki gruntu uzbrojone. Na działkach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza infra-
struktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej.

Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od  centrum Warszawy. 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 Mia-
sta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z  art. 17 ust. 4 i  5 ustawy z  dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o  samorządzie terytorialnym i  ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi 
zmianami) informuję się, że w dniach od 28.01.2014 r. do 26.02.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia 
podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną 
w Ząbkach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85/2 
o pow. 0,0112 ha, z obrębu 0022, 01-22, zajętą pod drogę publiczną gminną 
– część ulicy Klamrowej, objętą aktem notarialnym Rep. Nr 5124 z dnia 
20.12.1972 r.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w  spisie 
inwentaryzacyjnym mogą w  wyżej wymienionym terminie zgłaszać 
zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą 
Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu 
Miasta.
Wywieszono dnia: 28.01.2014 r.

Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z  art. 17 ust. 4 i  5 ustawy z  dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o  samorządzie terytorialnym i  ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi 
zmianami) informuję się, że w dniach od 28.01.2014 r. do 26.02.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia 
podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną 
w  Ząbkach, przy ul. Wyzwolenia, oznaczoną w  ewidencji gruntów 
i  budynków jako działka nr  5 o  pow. 0,3351 ha, z  obrębu 0032, 
03-08, objęta księgą wieczystą „Dobra Ząbki A” oraz aktem notarialnym 
Rep. A/a -I-10461/64 z dnia 12.11.1964 r.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w  spisie 
inwentaryzacyjnym mogą w  wyżej wymienionym terminie zgłaszać 
zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą 
Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu 
Miasta.
Wywieszono dnia: 28.01.2014 r.

Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

Kolonie letnie 2014 
Główny organizator:

Jerzy Gancarz
Stowarzyszenie MOSTEK

ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki
tel. 720820440; e-mail: biuro.smostek@ganc.eu; www.smostek.pl

Lokalizacja Warsztatów muzyczno-artystycznych w formie kolonii:
Urle
Turnusy: 6 i 10-dniowe
Terminy:
1)  29.06–05.07.2014 – Nowość! Umuzykalnienie (kolonie na próbę I–II kl. SP)
2) 06.07–16.07.2014 – Dzieci wokal, gitara
3) 17.07–27.08.2014 – Instrumentalne pianino, gitara,
4)  27.07–03.08.2014 – Nowość! Umuzykalnienie (kolonie na próbę I–II kl. SP)
5) 03.08–13.08.2014 – rekreacyjno-wokalno-instrumentalne
Koszt: 700 zł (10 dni) 500 zł (6 dni) dla osób z zameldowaniem w Ząbkach. 
Dla pozostałych odpowiednio 850 zł i 650 zł.
W przypadku pozyskania przez Stowarzyszenie środków finansowych z Ku-
ratorium możliwe zniżki zwłaszcza dla współpracujących w ciągu roku.

Więcej informacji oraz zdjęcia:

WWW.SMOSTEK.PL

ZAPRASZAMY!!!

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 
1990  r. Przepisy wprowadzające ustawę o samo-
rządzie terytorialnymi  ustawę o  pracownikach 
samorządowych/Dz. U. Nr 32 poz. 191 z później-
szymi zmianami/ informuję się, że  w  dniach od 
30.01.2014 r. do 28.02.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwen-
taryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji 
obejmującego nieruchomość położoną w Ząbkach, 
przy ul. Na Bagnie, oznaczoną w ewidencji grun-
tów i budynków jako działka nr 22/5 o pow. 0,1436 
ha, z obrębu 0001, 01-01, objęta księgą wieczystą 
WA1W/00005476/4.
Osoby, których interes prawny dotyczy usta-
leń zawartychw  spisie inwentaryzacyjnym mogą 
w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrze-
żenia do  Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej 
Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 
2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.

Wywieszono dnia: 30.01.2014 r.

Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki




