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Ul. Sobieskiego wyremontowana

B

udowa tunelu wraz z drogami z nimi związanymi przysparza wielu utrudnień komunikacyjnych w obrębie
ul. Orlej i Wojska Polskiego. Jednocześnie ul. Sobieskiego (na odc. Wojska Polskiego – Batorego) przez
ostatnie miesiące stanowiła ważny objazd dla północnej części miasta. Ulica będąca i tak już w kiepskim stanie
przez dodatkowy, bardzo natężony ruch, została niemal całkowicie zdewastowana. Korzystanie z niej z dnia na
dzień stawało się coraz trudniejsze.

Jednak, na szczęście, to już przeszłość. 360 – metrowy odcinek ul. Sobieskiego został porządnie wyremontowany. Wymienione zostały krawężniki,
zrobiono odwodnienia, położona nowa
nakładka asfaltowa.
Remont został przeprowadzony
sprawnie. Utrudnienia dla kierowców
związane z zamknięciem ruchu, sprowadziły się do wyłączenia ulicy z ruchu
kołowego jedynie na weekend (od 19
do 21 kwietnia). Koszt inwestycji wyniósł ponad 250 tys. zł
red.

Ul.Sobieskiego przed...

PRG

USŁUGI
GEODEZYJNE

TYCZENIA
l PODZIAŁY
l MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
l INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA
l

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl

Majówka
z lodami w San Marino

....i po remoncie

Mistrz Świata w Kulturystyce
zaprasza do

Fitness Klubu BODY FAN
Ząbki, ul. Szwoleżerów 128
tel. 22 425 95 24
www.bodyfan.info

v siłownia, masaż, solarium, sklep z odżywkami,
v aerobik dla Pań,
v odchudzanie i kształtowanie sylwetki,
v indywidualne porady dietetyczne i treningowe,
v fachowa opieka instruktora.
Czynne: pn.-pt. 800-2200, sob. 800-1500, nd. 900-1200

Wielkie
majowe grillowanie

ZAPRASZAMY
Ząbki, ul. Powstańców 25, tel. 600-414-146, www.san-marino.pl
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ZAPOWIEDZI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
zapraszają na

VIII Turniej Badmintona Amatorów z cyklu Grand Prix’2012/2013,

który odbędzie się w dniu 11 maja 2013 r. Turniej odbędzie się na czterech kortach, w hali
sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9.
Harmonogram gier:
9.00 – klasy I-III Szkoły Podstawowe (dziewczęta i chłopcy)
– klasy IV-VI Szkoły Podstawowe (dziewczęta i chłopcy)
10.30 – klasy I-III Gimnazja (dziewczęta i chłopcy)
12.00 – gry podwójne kategoria Szkoły Podstawowe i Gimnazja
13.00 – kategoria open (kobiety i mężczyźni w 2 kategoriach zaawansowania)
16.00 – gry podwójne open
Zapisy mailem: mmkrawczyk@wp.pl lub na 20 minut przed rozpoczęciem rozgrywek
poszczególnych kategorii. Wymagane obuwie halowe i własne rakiety. Zapraszamy!!!

„Nekropolis”
Usługi Pogrzebowe
Świadczymy pełny zakres usług
trumny l urny l kwiaty l transport
klepsydry l nekrologi l własna chłodnia

zachęcamy do weryfikacji cen!

Ząbki, ul. Piłsudskiego 31
Całodobowo tel. 606 653 850
www.nekropolis.com.pl

www.zabki.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, Publiczne Gimnazjum
nr 1 oraz Miejskie Centrum Sportu
zapraszają na

VI Bieg Ząbkowski w akcji Polska Biega
Data biegu: 26 maja 2013 Start: godz. 11.00

Odbiór pakietów startowych w dniu biegu w godz. 9.30-10.30 w biurze zawodów Gimnazjum nr 1 przy ul.Harcerskiej 9
Start: Publiczne Gimnazjum nr 1 ul. Harcerska 9; Meta: Stadion Miejski ul. Słowackiego 21; Dystans: 5 km
Zapisy do dnia 24 maja 2013 r do godz. 12.00 drogą elektroniczną mosir@zabki.pl lub
telefonicznie 22 674-11-64 wew. 101. Regulamin, oświadczenie biegacza, mapa trasy oraz
więcej informacji na stronie: www. mosir-zabki.com.pl
Kategorie wiekowe: • Szkoły podstawowe(dziewczęta, chłopcy) • Gimnazja (dziewczęta,
chłopcy) • Open (kobiety, mężczyźni) • +40 (kobiety, mężczyźni)
Dla najlepszych puchary i atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową ko-

szulkę, napój oraz ciepły poczęstunek. Udział w biegu jest bezpłatny

z tradycjami

(funkcjonuje od 23 lat)
oferuje
- strzyżenie męskie
od 10 zł do 15 zł
- strzyżenie damskie
od 15 zł do 17 zł

RÓG ANDERSA
I KRASICKIEGO
DOJAZD OD
UL. GEN. MACZKA
A TAKŻE OD KOPERNIKA

PON-PIAT. 8.00-21.00
SOB. 9.00-16.00

CO SŁYCHAĆ? wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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Zakład Fryzjerski

INFORMACJA
APTEKA

Ząbki,
ul. Konopnickiej
1/blok 8

(żółty blok, 5-tą klatką w dół)
dojazd z ul. Batorego do ul.
Leszyckiego lub ul. Sobieskiego
tel. kom. 506 179 034

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałek: godz.: 16.00-18.00
piątki: godz.: 8.00-10.00

SAMORZĄD

www.zabki.pl
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150 lat! Niezwykły jubileusz SP nr1
RODZY RODZICE, ABSOLWENCI, BYLI PRACOWNICY ORAZ SYMPATYCY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W ZĄB-

Z dumą i radością pragniemy zawiadomić, że nasza szkoła w dniu
24 maja 2013r. będzie świętowała wyjątkowy jubileusz – 150 lat swojego istnienia!
Chcielibyśmy, aby ta szczególna rocznica stała się dla nas okazją
do wędrówki w przeszłość, ku wydarzeniom, które przez półtora wieku
kształtowały naszą szkołę – jej tożsamość i misję.
Czas, który dzieli nas od tego radosnego wydarzenia, pragniemy
przeznaczyć na gromadzenie wspomnień i pamiątek. Jeśli chcieliby
Państwo włączyć się w przygotowania do uroczystości oraz pomóc
w rekonstrukcji przeszłości naszej szkoły – serdecznie zapraszamy!
Będziemy wdzięczni za udostępnienie dawnych zdjęć, świadectw,
dokumentów i innych pamiątek – ogromnie wzbogacą planowaną przez
nas ekspozycję historyczną i stworzą niepowtarzalną atmosferę. Pragniemy, by przenikające się przeszłość i teraźniejszość pomogły odnaleźć prawdziwy obraz naszej szkoły,
niezbędny do tego, by z dumą patrzeć w przeszłość i z nadzieją kroczyć w przyszłość.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego przygotowania tego wielkiego Święta oraz udziału w uroczystości,
która rozpocznie się Mszą św. odprawioną przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Marka Solarczyka o godz.
10.00 w kościele Świętej Trójcy w Ząbkach.
Społeczność szkolna

UWAGA!
Selektywna
zbiórka odpadów
w miesiącu MAJU

Z uwagi na dzień wolny od
pracy - 1 maja - przypadający w pierwszą środę
miesiąca, przypominamy, że
kolorowe worki z surowcami
wtórnymi w miesiącu
maju będą odebrane według
następującego harmonogramu:
Rejon I - 8 maja
Rejon II - 15 maja
Rejon III - 22 maja
Rejon IV - 29 maja

CHIRURG
Wizyty domowe
tel. 668 - 029 - 952
Gabinet
Laryngologiczno
-Internistyczny
dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki,
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZPŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog
502-315-952

AGENCJA METROPOLIS
NIERUCHOMOŚCI
Mieszkania Domy Działki
kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

———————————————
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715
www.metropolis.waw.pl
www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Poszukujemy mieszkań, domów,
działek do kupna I wynajmu

CO SŁYCHAĆ

Ktokolwiek
słyszał?
Ktokolwiek
wie?
Ministerstwo Obrony Węgier zwróciło się do Urzędu
Miasta z prośbą o ustalenie
miejsca pochówku żołnierzy
węgierskich, którzy zginęli na
naszych terenach podczas
II wojny światowej, a zostali pochowani na drewnickim
cmentarzu.
Chodzi o następujących żołnierzy:
- Janos Horwath (zginął: 11 IX
1944)
- Jozsef Kolozsi (zginął 10 IX
1944)
- Janos Szlovak (zginął 30
VIII 1944)
- Jozsef Varga (zginął 30 VIII
1944)
Każdy, kto posiada wiedzę
na ten temat lub dysponuje
różnego rodzaju materiałami (np. fotografie) proszony
jest o kontakt z miejscowym
Urzędem pod nr tel.: (22) 51
09 751

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista
chorób dzieci
nefrolog
tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
- 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)
Gabinet czynny codziennie tylko po
uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20
tel. 603 927 323
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Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

W

związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia działania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Ząbkach,
który będzie polegał na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady oraz pobieranie ustalonych stawek opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów, poniżej prezentujemy wyjaśnienia na najczęściej zadawane pytania oraz wątpliwości.
Jednocześnie przypominamy, że nowe zasady odbioru odpadów zaczną
obowiązywać od 1 lipca 2013r., natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się raz na kwartał,
w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego, począwszy od trzeciego kwartału 2013 r.
Ponadto zachęcamy osoby, które do tej pory nie złożyły do Urzędu Miasta
Ząbki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wypełnienia tego obowiązku.
W jakich pojemnikach należy zbierać odpady?
W zabudowie jednorodzinnej nieruchomość powinna być wyposażona
w pojemnik min. 120 l. do zbierania odpadów, których nie udało się wysegregować (np. odpady higieniczne, zanieczyszczone tworzywa sztuczne) oraz jeżeli
nie posiadamy kompostownika pojemnik min. 80 l. na odpady ulegające biodegradacji. Odpady takie jak tworzywa sztuczne, szkło, papier można zbierać
w pojemnikach lub w workach.
W zabudowie wielorodzinnej nieruchomość powinna być wyposażona
w pojemnik na odpady, których nie udało się wysegregować (np. odpady higieniczne, zanieczyszczone tworzywa sztuczne) min. 240 litrów (przelicznik jest 5
l. na osobę), pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności min.
80 l. oraz w pojemniki na tworzywa sztuczne, szkło, papier i tekturę – łącznie

Wiosenne sprzątanie w Ząbkach

Od

poniedziałku 15 kwietnia na ulicach Ząbek osadzeni
z zakładu penitencjarnego na Grochowie sprzątają ulice
Ząbek. Wśród nich jest 10 więźniarek i 5 więźniów. Panie porządkują tereny publiczne – chodniki i zieleńce. Będą wykonywały prace porządkowe na terenie Ząbek przez ok. 1,5 miesiąca.

Mają zostać uprzątnięte główne ciągi komunikacyjne – ok. 15 km. Panowie
zajmą się robieniem poprawek na ulicach w okolicy ul 11-go listopada, a następnie dołączą do porządkujących nasze miasto pań.
Więźniowie wykonują swoją pracę bezpłatnie w ramach resocjalizacji. Jest
to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu dwa lata temu między Okręgową
Służbą Więzienną a Miastem Ząbki.
Iwona Potęga

5 pojemników. Jeżeli wielkość altany uniemożliwia ustawienie 5 pojemników
dopuszcza się stosowanie dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów frakcji
suchych pojemników wielokomorowych, przeznaczonych do selektywnego
gromadzenia kilku rodzajów odpadów frakcji suchych. Jedynie szkło zawsze
powinno być zbierane osobno.
Czy pojemniki i worki będą dostarczane przez Miasto?
W zabudowie jednorodzinnej Miasto dostarczy mieszkańcom kolorowe
worki na surowce wtórne oraz w okresie letnim dodatkowe, brązowe na odpady
z ogrodów. Pojemniki, na odpady, których nie udało się wysegregować oraz na
bioodpady zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki,
z których korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychczasowego odbiorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy
odpadów, który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.
W zabudowie wielorodzinnej odpady są zbierane w pojemnikach, które
zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki, z których
korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychczasowego odbiorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy odpadów,
który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.
Jak często będą wywożone odpady?
W zabudowie jednorodzinnej pojemniki z odpadami, których nie udało się
wysegregować oraz z bioodpadami będą opróżniane raz na dwa tygodnie bez
względu na stopień ich zapełnienia. Worki będą odbierane raz na miesiąc. W
okresie letnim, worki z odpadami z ogrodów także będą odbierane raz na dwa
tygodnie.
W zabudowie wielorodzinnej wykonawca będzie miał obowiązek odbierać
odpady z częstotliwością dopasowaną do potrzeb osiedla jednak nie rzadziej
niż raz w tygodniu.
Czy zmiany dotyczą także przedsiębiorstw na terenie Miasta?
Nie. Rada Miasta Ząbki postanowiła nie przejmować obowiązków gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, a na których powstają odpady komunalne.

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki
ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

Bezpłatne szkolenia - ostatnie mejsca!O

Firma MERITUM CONSULTING zaprasza Panie, w wieku 50+, zatrudnione na etacie
w przedsiębiorstwach prywatnych lub prowadzące działalność gospodarczą
w województwie mazowieckim
na bezpła tn e :
- Szkolenia komputerowe (ECDL start, Word, Excel, Power Point)
- Szkolenia doskonalące twarde kompetencje biurowe (PR, prawo, koszty w biurze)
- Szkolenia doskonalące miękkie kompetencje biurowe (zarządzanie czasem,
zarządzanie stresem, autoprezentacja)
Sprawdź warunki przyjęcia: www.projekt-meritum-c.com.pl
Kontakt: tel. 608302988; 604532320, 604557858 mail:rekrutacja@meritum-c.com.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
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MARKSBUD
Usługi kontenerami
Mariusz Toczyski
Ząbki
Wywóz odpadów
budowlanych,
gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

MEBLE B.R.W.
- pokojowe
- kuchenne
NISKIE CENY
DOSTAWA 4 DNI
TRANSPORT GRATIS
- PROMOCJE -

R.S. SERWIS

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak
Ząbki

Wywóz
kontenerami
gruzu, śmieci
Transport piachu
i ziemi
22 781 59 20
603 707 755

Firma sprzątająca
Edyta Machaczka

- mycie okien
- sprzątanie domów i
mieszkań
- pranie tapicerki
- pielęgnacja terenów
zielonych

tel. 791 476 777

email:
edomedytamachaczka@gazeta.pl

www.zabki.pl

SPOŁECZEŃSTWO
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Konkurs „Twoja wiedza i czujka czadu w domu...” nagrody wręczone!

15 kwietnia br., w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki odbyło się uroczyste wręczenie
W poniedziałek,
nagród przez burmistrza Roberta Perkowskiego laureatom ząbkowskich eliminacji XV edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek
węgla i nic złego nie zrobi nikomu”.
Konkurs organizowany był przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, szefa Obrony Cywilnej
Kraju we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na temat zagrożenia, jakie niesie ze sobą tlenek węgla
oraz uświadomienie dzieciom, że ich właściwa postawa
oraz świadomość zagrożenia czadem może uratować życie i zdrowie najbliższych.
Na konkurs wpłynęło 15 prac ze szkół podstawowych. Komisja Konkursowa w składzie:
- Patrycja Żołnierzak- sekretarz miasta Ząbki - przewodnicząca,
- Krzysztof Krajewski- inspektor ds. Obrony Cywilnej i informacji Niejawnych UM Ząbki- sekretarz,
- Sławomir Skotnicki- dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach,
- Anna Kozioł - instruktor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Ząbkach,
- Grażyna Wojciechowska - inspektor w Referacie Oświaty
i Polityki Społecznej UM Ząbki,po obejrzeniu zgłoszonych
prac, przyznała następujące
nagrody i wyróżnienia:
I miejsce
- Klaudia Gadomska,
II miejsce
- Sylwia Piotrowska,
III miejsce
- Karolina Rutkowska,
Wyróżnienia:
- Damian Stasiak,
- Piotr Kosik.

Laureaci, wyróżnieni oraz pozostali
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody
z rąk burmistrza Roberta Perkowskiego i
sekretarz miasta Patrycji Żołnierzak, a także gratulacje za pomysły artystyczne i odwagę w zmierzeniu się z
tak trudnym tematem.

Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym
zdjęciem i obietnicą uczestnictwa w kolejnych konkursach.
Joanna Wysocka
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„I HAVE A DREAM (…)”, czyli co nowego

w sprawie projektu reaktywacji Poradni dla Dzieci z Zespołem Downa

„M

am marzenie, aby dzięki lepszej opiece medycznej dzieci z zespołem Downa wyglądały i funkcjonowały
tak jak większość społeczeństwa: aby z poczuciem szczęścia i pogodą ducha, świadome siebie i samowystarczalne, realizowały własne życiowe cele; aby żyły odważnie, pełnią życia…” pisałam w mailu do znanego
polskiego aktora-Artura Barcisia, który zdecydował się użyczyć swego wizerunku celem wsparcia wykluwającej
się w 2009 roku idei reaktywacji poradni dla dzieci z zespołem Downa.
Inspiracją projektu stały się dla mnie standardy wprowadzone przez UE, spopularyzowane na gruncie polskim przez aktywnie działające Stowarzyszenie Rodzin
i Opiekunów Osób z Zespołem Downa
oraz zaangażowane środowiska medyczne; równolegle i dynamicznie realizowane w praktyce m.in. przez znaną
polską aktorkę Annę Dymną, organizującą koncerty charytatywne na terenie
całej Polski, również w Warszawie, we
współpracującym na stałe z Fundacją
AND I AM UP Teatrze Rampa na Targówku.
Organizowane rokrocznie kolejne
edycje rozrosły się w doniosłe wydarzenia kulturalne, budujące świadomość
społeczną w zakresie konieczności
stworzenia wystandaryzowanej opieki
medycznej nad dziećmi z zespołem Downa, całkowicie zmieniającej jakość ich
społecznego funkcjonowania i całego
życia.
Konieczność opracowania nowych standardów opieki nad dziećmi zespołem Downa uznało oficjalnie Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dn. 21.10.2008r. w ramach
prowadzonej przez Fundację korespondencji. Fundacja nawiązała współpracę z wysoko specjalistyczną, jedną z najlepszych w
Polsce, placówką medyczną, zainteresowaną projektem otwarcia
poradni, czyli Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. Celem
uzyskania wszechstronnej pomocy i znacznego wsparcia finansowego fundacja nawiązała również współpracę z UE, wymieniając
korespondencję i bezpośrednio dzieląc się doświadczeniami m.in.
z brytyjskim oddziałem EDSY(międzynarodowej organizacji zajmującej się dziećmi z dodatkowym chromosomem). Uzyskała również listowną obietnicę wsparcia projektu od przywódców struktur
unijnych i pomoc finansową w formie zaliczki, od szwajcarskiego

oddziału Międzynarodowego Klubu Kiwanis, dzięki zaangażowaniu i życzliwemu wsparciu Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny
Komorowskiej.
Mamy ich obietnicę, że po przesłaniu Szwajcarom szczegółowego kosztorysu, całkowicie sfinansują przedsięwzięcie, w realizacji którego obiecał pomoc Jurek Owsiak z WOŚP, zakupując potrzebny sprzęt medyczny. Istotnym, nie rozwiązanym i niedyskutowanym na razie problemem, pozostaje sprawa stałego finansowania funkcjonującej już poradni w ramach NFZ-u, problematyczna
w świetle aktualnych przepisów. Opracowanie projektu nowych
standardów opieki nad dziećmi z zespołem Downa i rozwiązanie
kwestii prawnych, związanych z finansowaniem poradni, to kolejne
etapy na trudnej drodze do realizacji postawionego przez fundację
celu. Były one przedmiotem dyskusji na jednym z oficjalnych spotkań przedstawiciela fundacji z Dyrekcją Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Problemy wynikające z niedostatecznej opieki
medycznej nad niepełnosprawnymi dziećmi z zespołem Downa
zostały zasygnalizowane w rozmowie z Rzecznikiem Praw Dziecka- Panem Markiem Michalakiem, podczas Międzynarodowego
Kongresu Praw Dziecka w Roku Janusza Korczaka, który odbył
się w dniach 4-6 grudnia 2012r., w Gmachu Sejmu w Warszawie.
Wydarzenia kulturalne organizowane przez Fundację AND I
AM UP są istotnym elementem pracy nad projektem podciągnięcia standardów opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi z zespołem
Downa do obowiązujących europejskich. Jeżeli uda się pozytywnie rozwiązać problem stałego finansowania poradni w ramach
NFZ-u, przeprowadzić kolejną –v już edycję oraz zakończyć pozytywnie rozmowy z Instytutem Matki i Dziecka, to czeka nas duża
impreza medialna z tytułu otwarcia poradni.
Fundacja planuje też pozyskać status organizacji pożytku
publicznego i organizować podopiecznych.
Jeszcze dużo pracy przed nami, m.in. „integracja” z Europą bardzo szeroko pojęta. Szukamy więc „Przyjaciół”, z nadzieją
na udaną współpracę, z gwarancją obopólnej satysfakcji (staramy
się m.in. o oprawę medialną naszych przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym).
Joanna Dąbrowska

Uczczono pamięć prezydenta Kaczorowskiego

W

trzecią rocznicę tragedii narodowej pod Smoleńskiem, 7 kwietnia odbyły się diecezjalne uroczystości
w Kaplicy Matki Bożej Zwycięskiej w Sanktuarium Narodowym w Ossowie, gdzie została odprawiona
Msza Święta w intencji ofiar, które zginęły w Smoleńsku.
Mszy Świętej przewodniczył ks. arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, który w homi-
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lii podkreślił, że „tam, pod Smoleńskiem
zginęła elita z elity Narodu Polskiego”.
Następnie Ks. Arcybiskup z kapłanami
i prezydentową Karoliną Kaczorowską
oraz wszyscy zaproszeni goście przeszli
do doliny 96 Dębów Smoleńskich, gdzie
w Panteonie Bohaterów dokonano odsłonięcia pomnika Prezydenta RP Ryszarda
Kaczorowskiego, czego dokonali: ks. abp
Henryk Hoser, ks. dziekan Jan Andrzejewski, Karolina Kaczorowska, starosta Piotr
Uściski oraz organizator budowy pomników Ryszard Walczak. Po odsłonięciu,
Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia pomnika, a następnie kustosz Sanktuarium ks. dziekan Jan Andrzejewski podziękował

wszystkim wspierającym to powstające
dzieło.
Na zakończenie odczytano list skierowany do zgromadzonych przez Jarosława Kaczyńskiego. Należy wspomnieć,
że w Panteonie Bohaterów, w kwietniu
2012 r. odsłonięto pomnik Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego, a 15 sierpnia
2012 r. pomnik Biskupa Polowego WP
Tadeusza Płoskiego. Pomnik Prezydenta
RP Ryszarda Kaczorowskiego jest trzecim monumentem. Organizatorzy planują
wybudowanie następnie pomnika upamiętniającego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. Franciszka
Gągora.
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Lekcja historii na ząbkowskim cmentarzu

zy jesteście dumni z tego, że jesteście mieszkańcami Ząbek ? – zapytał Mirosław Sobiecki - twórca
strony internetowej historiazabek.pl . - Tak - odpowiedziały dzieci. - A z czego najbardziej ? Z „Dolcanu” - krzyczały dzieciaki. A jak „Dolcan” przegrywa? - to się nie przyznajemy – odpowiedziały dzieci.
Tak zaczęła się lekcja historii na ząbkowskim cmentarzu, w
dniu 19 kwietnia.
Klasa Vc ze Szkoły Podstawowej nr 1wraz ze swoimi nauczycielkami – Elżbietą Jabłońską i Renatą Boryką przyszła na

cmentarz, aby posprzątać mogiły żołnierzy poległych na tym terenie podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 r. Dzieci uprzątnęły
groby żołnierzy i zapaliły znicz na każdej z 81 mogił. Posprzątały także pomnik „Poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920
r.” oraz groby sióstr Biendarzewskich, tam także zapaliły znicze.
Część zniczy przyniosły ze sobą, ale aż pięć zgrzewek zniczy
otrzymały od firmy, która chce pozostać anonimowa. Przy tej okazji
uczniowie dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy o Ząbkach.

rię, w której była mowa o wywiezieniu na Syberię i tułaczce, która
trwała 8 lat i zakończyła się powrotem do Polski. Kombatant serdecznie podziękował dzieciom i nauczycielkom za posprzątanie
mogił.
Dzieci były pod ogromnym wrażeniem zarówno zamierzchłej
historii Ząbek jak i przeżyć kombatanta.
Uczniowie wyrazili chęć uczestniczenia w tego rodzaju lekcjach historii. Kolejna mogiła, którą planują posprzątać to grób żołnierza Wojska Polskiego rozstrzelanego w 1944 roku, znajdująca
się w lesie przy ul. Gajowej w Ząbkach.

Po tej lekcji historii młodzi ząbkowianie już wiedzą, że mogą
być dumni nie tylko z wygranych pierwszoligowej ząbkowskiej drużyny, ale przede wszystkim z przeszłości Ząbek.
Iwona Potęga

Mirosław Sobiecki opowiedział dzieciom o historii Ząbek. Powiedział, że pierwsze wzmianki o
Ząbkach pojawiły się na piśmie już w 1565 roku,
czyli wtedy, kiedy powstało np. Rio de Janeiro. Sobiecki opowiadał o Drewnickim, o Forcie Carskim
oraz o kolei wąskotorowej na tym terenie. A także
o czasach II wojny światowej. O tym, gdzie Niemcy
mieli artylerię i jak wyglądały działania wojenne na
terenie Ząbek oraz skąd wzięły się mogiły żołnierzy
na ząbkowskim cmentarzu. Podczas tej lekcji historii obecny był także prezes Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych – Stefan Załęski. I
on także opowiedział zgromadzonym swoją histo-
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Złote gody

kwietnia, w Sali Ślubów Urzędu Miasta Ząbki odbyła się uroczystość odznaczenia prezydenckim medalem 4 ząbkowskich par, obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Wśród honorowych par znaleźli się Państwo:
- Wiesława i Stefan Stanisław Tomaszewscy (53 lata)
- Barbara Marianna i Mirosław Mieczysław Pardela (52 lata)
- Irena Ewa i Robert
Smoder (50 lat)
- Regina i Jan Skóra (51
lat)

Uroczystość, tradycyjnie, dzięki
szczególnej oprawie, miała bardzo podniosły charakter. Spotkanie poprowadziła kierownik USC Joanna Konieczna,a
wśród gości znaleźli się samorządowcy:
przewodniczący Rady Miasta Krzysztof
Bławdziewicz, burmistrz Robert Perkowski, wiceburmistrz Artur Murawski, przewodniczący komisji
społecznej RM Marcin Kubicki
oraz radni Zofia Dąbrowska i
Grzegorz Siwek. Samorządowcy w swych okolicznościowych
przemówieniach z wielkim podziwem i szacunkiem odnieśli
się w stosunku do Jubilatów,
którzy dla wielu są znakomitym
przykładem.

Przystań

W jesieni życia
Odnalazłem swą przystań
Na Ząbkowskiej Ziemi
Tu myśli moje rozrastały się w strumienie poznania
Wyrastały błękitem
Zdobywały siłę w ewangelii
By płynąć w spokoju pogodzenia ze światem
Miłości do Boga
***

Wymowne milczenie

Milcząc mówimy tak wiele
Mówią za nas oczy
Dłonie, które się spotykają
Kwiaty w wazonie
Patrzę jak się modlisz
Wiem, że w tej modlitwie
jestem ja
jest wszystko, co mamy, co kochamy
Dziś nie bolała Cię głowa
krótka rozmowa
I znowu milcząc mówimy tak wiele.
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W imieniu Prezydenta RP, burmistrz Robert Perkowski odznaczył
wszystkich Jubilatów odznaczeniem
państwowym, zaś przewodniczący
Krzysztof Bławdziewicz wręczył piękne
grawertony, upamiętniające tę wzniosłą
chwilę. Pozostali radni również wręczyli
okolicznościowe pamiątki.
Uroczystość dodatkowo została
uświetniona deklamacją własnych wierszy przez jednego z Jubilatów – p. Mirosława Pardela. Poniżej zamieszczamy
ich treść.
Na zakończenie wszyscy goście wznieśli toast za
zdrowie Jubilatów.
Państwo Irena i Robert Smoder w imieniu
wszystkich Jubilatów pragną podziękować władzom
Ząbek za piękną uroczystość, dostarczającą wielu
wzruszeń.

Złote Wesele

Czas wysrebrzył Twoje włosy
Wyrzeźbił uliczki trosk
I my już złote wesele
Przynoszę Ci kwiaty
A uśmiech Twój jak przed laty
Żono moja
Podziel się ze mną
Swoimi troskami
Swoim bólem
Swoimi marzeniami
Chciałbym
Troski oddalić
Ból ukoić
Marzenia spełnić
Cóż więcej mogę Tobie dać?
Pewność, że każdego dnia o każdej godzinie
Trwać będziemy przy Bogu i rodzinie
Młodość nasza odeszła
A ciągle jak za młodych lat
Łączą się nasze dłonie
I chociaż wszystkich marzeń
Życie spełnić nie może
Za życie me, miłości dar
Dziękuje Panie Boże.
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KYOKUSHIN CUP 2013
IV Turniej Karate Kyokushin w Ząbkach

kwietnia odbył się IV Turniej Karate Kyokushin w Ząbkach,
którego organizatorami byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach. Patronat honorowy nad
turniejem objęli: Burmistrz Miasta Ząbki oraz Starosta Powiatu Wołomińskiego. Organizatorem zawodów był Klub Sportów Walki KYOKUSHIN.
W turnieju rywalizowało 152 wojowników. Głównym
punktem rywalizacji był międzyklubowy mecz między zawodnikami z Ząbek reprezentującymi KSW KYOKUSHIN,
a UKS BUSHI. Podczas gali zgromadzeni kibice obejrzeli
11 pełnokontaktowych walk, które były prowadzone na podwyższonej macie z profesjonalnym oświetleniem i muzyką.
Wszyscy zawodnicy Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN
stanęli na wysokości zadania, zdobywając okazały puchar

kolejny przygotowali dla uczestników
turnieju
nowatorską i bardzo sprawiedliwą
formułę, w której
przegrani
mogli
stoczyć minimum jedną dodatkową walkę w drabince
pocieszenia. Zwyciężyli najlepsi, a każdy z młodych uczestników rywalizacji otrzymał okazały
pamiątkowy medal.
Puchary dla najlepszych zawodników
ufundował burmistrz Ząbek Robert Perkowski
oraz dyrektor MOSiR Ząbki Jacek Romańczuk.
Wsparcie organizacyjne dla turnieju zapewniły
firmy: MARTRANS, PROFUS, FRISE, KALINKA,
MOTORSPORTS POLSKA, COMMUNICATION
ART, JURAJSKA. Impreza była współfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Turniej podsumował przygotowania zawodników Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN, którzy
już w najbliższy weekend będą walczyć o tytuł
drużynowego Mistrza Polski Seniorów.
Więcej informacji, zdjęcia i pełne wyniki turnieju na www.kswkyokushin.pl

za zwycięstwo w drużynowej punktacji 12 do 10 nad
UKS BUSHI. Doskonale
barw KSW KYOKUSHIN
bronili: Jan Skrzeczkowski,
Kacper Dąbrowski, Kuba
Popowski, Karol Narożniak, Bartek Cieślar, Paweł
Kowalczyk, Kuba Nejfeld,
Hubert Szulim, Agnieszka
Kulczycka, Karol Burzyk
i Damian Cholewicki.
Przed południem odbył się turniej dla dzieci
i młodzieży, podczas którego hala sportowa SP1
w Ząbkach została wypełniona po brzegi publicznością. Organizatorzy po raz
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Warto wybierać świadomie

O

statnia klasa gimnazjum wiąże się z wyborem nowej szkoły a często i zawodu. W podjęciu właściwej decyzji mogą pomóc spotkania z przedstawicielami różnych branż, którzy przekazują
wiedzę nie tylko teoretyczną ale i praktyczną. Ostatnio takie wydarzenie miało miejsce w Publicznym
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach.
Dzięki uprzejmości pani dyrektor Małgorzaty
Zyśk w ramach
doradztwa zawodowego gościem
szkoły była pani
Katarzyna
Styś,
cukiernik z zamiłowania. Już poprzedniego
dnia
został ustawiony
w holu gimnazjum
okazałych rozmiarów tort – błękitna
suknia z pantofelkami z białej czekolady,
eksponat z targów Expo Sweet 2013. Pani
Kasia barwnie opowiadała jak „szyła” tę suknię oraz zaprezentowała różne rodzaje tworzonych przez siebie tortów, które można zobaczyć także na stronie www.torcikowo.pl.
Mile zaskoczyła wszystkich precyzyjnie wykonana słodka damska torebka, która wzbudziła także zachwyt w programie Dzień Dobry TVN. Autorka słodkości, która ukończyła
studia ekonomiczne i wiele lat była agentem
ubezpieczeniowym, opowiedziała o swo-

W

jej drodze do
zawodu, który
stał się pasją
jej życia. Swoją wiedzą chętnie dzieli się
z innymi, jest
także na liście
nauczycieli
akademii tortownia.pl. Pani
Kasia specjalizuje się także w ozdabianiu babeczek a ostatnio nawet
w ręcznym robieniu pralin.
Fundacja WZRASTAJ Edukacja Kultura Sport, która
współorganizowała prelekcję, składa podziękowania pani dyrektor Małgorzacie Zyśk za bardzo
życzliwe przyjęcie oraz
przygotowanie i prowadzenie spotkania. Mamy
nadzieję, że uczniowie uczestniczyli w nim
z przyjemnością i wynieśli wiedzę o kolejnym zawodzie.

Ku pamięci Jana Pawła II

minioną niedzielę, w Parafii Świętej Trójcy grupa teatralna ze
SP1 zaprezentowała program muzyczno-literacki, który miał
przypomnieć życie Papieża – Jana Pawła II.
Parafianie oraz ks. proboszcz Edward Kowara z uwagą i wzruszeniem wysłuchali
wierszy i pięknych pieśni. Na zakończenie akademii wszyscy razem zaśpiewaliśmy
ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę” oraz wysłuchaliśmy słów księdza proboszcza,
który podziękował młodym aktorom.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy z uwagą wysłuchali akademii oraz Rodzicom małych aktorów za pomoc w nauce wierszy.
Katarzyna Dzięcioł Opiekun koła
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Spotkania z podróżą – Chiny

arzą ci się dalekie podróże? Od teraz możesz poczuć namiastkę klimatu egzotycznych krain
w Ząbkach – ruszył z kopyta nowy projekt TPZ „Spotkania z podróżą”. Opowieści z wędrówek
małych i dużych można posłuchać w Herbaciarni „Sowa” przy ul. Orlej.
Pierwsze spotkanie otwierające cykl opowieści podróżniczych przeniosło nas nie tylko tysiące kilometrów na wschód,
ale także w czasie. Tym razem
była mowa o Chinach – kraju
wielu kontrastów, ale też długiej i fascynującej historii. Do
„Sowy” zaprosiliśmy studenta
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – Andrzeja
Romaniuka. Razem z kolegami
odbył on w zeszłym roku podróż
do Państwa Środka, gdzie miał
okazję uczestniczyć w wykopaliskach, podejrzeć tamtejszą
metodykę badań, zobaczyć co
można wyciągnąć z chińskiej
ziemi. A wyciągnąć można niemało - poczynając od tysięcy fragmentów dachówek, poprzez
specyficzne monety, a kończąc na przepięknej biżuterii. Są to
zabytki, jakich próżno szukać w Polsce lub w Europie, reprezentujące całkiem odmienny krąg kulturowy.
Były opowieści o chińskich cesarzach, o podbojach, o religii i filozofii. Prócz wykopalisk, Andrzej Romaniuk miał jednak
okazję także obejrzenia największych skarbów kultury Państwa
Środka, takich jak słynny Chiński Mur, terakotowa armia, która
wciąż nie została odkryta w całości, klasztor Szaolin, gdzie szko-

J

lą się mistrzowie sztuk walki i wiele, wiele innych miejsc związanych ściśle z historią Chińczyków. Wszystko to mieliśmy okazję
zobaczyć na dziesiątkach zdjęć zaprezentowanych przez prelegenta.
Po opowieści przyszedł czas na
dyskusję i pytania. Były rozmowy na
temat chińskiej mentalności, reakcji
miejscowych na Europejczyków oraz
ciekawostek chińskiej mowy, która
w każdej prowincji brzmi inaczej. Najwytrwalsi zostali w Herbaciarni aż do
jej zamknięcia 

Tym
sposobem
zakończyliśmy pierwsze
spotkanie z podróżą. Ale
z pewnością nie było ono
ostatnie! Już niebawem
informacje o kolejnych
opowieściach z dalekich
krain!
MR

Grać, ale na czym?

ednym z podstawowych pytań, jakie stawiamy sobie myśląc o tym, by rozpocząć naukę gry na instrumencie jest wybór nowego instrumentu. Mamy dylemat co wybrać. Mało kto ma, bądź miał możliwość
spróbować swoich sił choćby na jednym instrumencie i stwierdzić, czy w ogóle mu to wychodzi, czy się podoba
itd. Jakie czynniki zatem powinniśmy brać pod uwagę decydując się na rozpoczęcie nauki gry na instrumencie?
Przede wszystkich chęć grania i zapał do nauki. Spełnienie tych
dwóch czynników to już połowa sukcesu. Następnie musimy zdecydować się na wybór instrumentu. Nasza rada – kierujcie się swoim
własnym poczuciem estetyki. Innymi słowy instrument, który wybieramy ma się nam podobać (wizualnie i słuchowo). Jeśli podoba nam
się barwa dźwięku danego instrumentu, to będzie nam łatwiej pokonać pierwsze tygodnie nauki, w której dźwięki przez nas wydawane
w czasie gry będą dalekie od naszego zakodowanego w głowie ideału, ale też owy ideał będzie wskazówką do tego, do czego mamy
dążyć. Dodatkowo, jeśli instrument będzie się nam podobał wizualnie, już samą przyjemnością będzie choćby patrzenie na niego, a
możliwość wzięcia go do ręki i wydobycia dźwięku, czystą radością.
Reszty nauczą nas Instruktorzy.
Załóżmy, że przeanalizowaliśmy już wszystkie „za” i „przeciw”,
i decydujemy: Tak, chcę grać. Skąd wziąć jednak instrument? Niekiedy ciężko jest zdecydować się na zakup instrumentu, nie mając
jeszcze stu procentowej pewności, że nasz wybór był słuszny i że
faktycznie gra na danym instrumencie będzie nam sprawiała spodziewaną przez nas przyjemność.
Idziemy zatem do Ogniska Muzycznego bądź Orkiestry w przeświadczeniu: Oni przecież instrumenty mają, to mi dadzą, spróbuję
na nich swoich sił, przekonam się czy mi wychodzi i ew. wtedy kupię
sobie własny.
I tu niestety pojawia się drobny problem. Owszem, Oni instrumenty mają, ale nie wszystkie.
Orkiestra posiada obecnie na swoim wyposażeniu dosłownie
kilka instrumentów: flety, klarnety, saksofon altowy, saksofon teno-

rowy, trąbki, tenor, puzon i werbel. Większość z nich jest już jednak zajęta przez osoby uczące się na nich grać. Możemy przyjść,
popatrzeć, obejrzeć, posłuchać, ale... na tym w wielu przypadkach
nasza możliwość „spróbowania” swoich sił się skończy. Może zdarzyć się, że Instruktor bądź któryś z muzyków użyczy nam swojego
instrumentu byśmy mogli spróbować na nich zagrać, ale pewności
mieć nie możemy. Instrumenty dęte przez swoją specyfikę zadęcia
wymagającą włożenia instrumentu do ust (w przypadku klarnetów
i saksofonów) bądź przyłożenia ustnika do warg (pozostałe instrumenty), mają ścisły związek z higieną osobistą każdego człowieka
i nie każdy zgodzi się, by ktoś „obcy” grał na jego instrumencie. To
jest po prostu niehigieniczne i należy to zrozumieć.
Orkiestra posiada obecnie cztery wolne instrumenty, na których
można rozpocząć naukę „od zaraz”. Są to: klarnet, tenor i dwie trąbki.
Zatem kto pierwszy, ten lepszy.
Prowadzone są obecnie rozmowy i starania, mające na celu
pozyskanie środków na zakup nowych instrumentów, tak by każdy
chętny mógł przyjść i instrument do nauki otrzymać. Mamy nadzieję,
że znajdą się sponsorzy gotowi wspomóc naszą Ząbkowską Orkiestrę w zakupie instrumentów, by mogła się rozwijać, byśmy sami mogli się rozwijać muzycznie.
Ognisko czeka na każdego z Was, by poprowadzić go bezpiecznie przez arkana gry na instrumencie, czego ukoronowaniem będzie gra w naszej Ząbkowskiej Orkiestrze.
Gorąco zapraszamy również osoby już grające do współpracy z Orkiestrą. Próby odbywają się we wtorki w godzinach
18.30-20.30. Czekają występy, zaszczyty, radość i dobra zabawa.
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Uczeń SP3 wśród laureatów
tegorocznych konkursów
przedmiotowych
radością informujemy, że uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 Oskar Szafarowicz został laureatem Konkursu Przyrodniczego organizowanego
przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. W województwie
mazowieckim spośród ponad 34 tysięcy uczestników ze
szkół podstawowych wyłoniono 202 laureatów konkursów
przedmiotowych z trzech dziedzin wiedzy: przyrody, matematyki oraz języka polskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu status laureata
zwalnia z pisania sprawdzianu końcowego, co jest jednoznaczne z osiągnięciem najwyższego wyniku a także pozwala na przyjęcie do wybranego gimnazjum bez względu
na kryteria. Gratulujemy serdecznie Oskarowi i życzymy
dalszych sukcesów. Mamy jednocześnie nadzieję, że
przykład Oskara będzie zachętą dla innych uczniów do
udziału w zajęciach dodatkowych i konkursach.
Jolanta Gałecka - nauczyciel przyrody

EDUKACJA TEATRALNA
PRZEDSZKOLNEGO SKRZATA
„… Rozlega się dzwonek – jeden, drugi, trzeci; gaśnie światło, unosi się kurtyna. To ważna część przedstawienia, wprowadzająca w świat tajemnicy. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko
może się zdarzyć...”

To już kolejny rok, w którym dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 SKRZAT biorą
udział w Edukacji Teatralnej, która odbywa się w Teatrze Guliwer w Warszawie. Wyjazdy
na przedstawienia teatralne organizowane są raz w miesiącu (w tym miejscu należy podziękować wszystkim rodzicom, którzy wyrazili chęć
finansowania takiej edukacji). Spotkania rozpoczynają się pogadanką prowadzoną przez p. Elżbietę
Kuberę, która przybliża dzieciom wiedzę na tematy
związane z teatrem.
Mali widzowie z naszego przedszkola wiedzą,
jak powstaje spektakl, lalka teatralna i jaka jest
różnica między kukiełką, pacynką a marionetką. Teatr łączy słowo, ruch i muzykę, elementy niezmiernie
ważne w rozwoju naszych Skrzatów. Dlatego też,
tak ważna jest edukacja teatralna w naszym przedszkolu. Korzyści, jakie z tego płyną to: kształtowanie
wrażliwości estetycznej, moralnej oraz społecznej,
ćwiczenie prawidłowej wymowy, nauka nowych słów
i utrwalanie słownictwa, trening pamięci, kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji,
rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. Poza
dobrą zabawą i radością, jaką daje nam teatr, kształtuje się dziecięca osobowość. Przede
wszystkim jest przeżyciem zbiorowym. Dzieci występują tu jako uczestnicy spektaklu mając bezpośredni kontakt z aktorami. Działa na nich swoista magia teatru; czują, że wokół
nich dzieje się coś wyjątkowego, niepowtarzalnego, nie da tego oglądanie np. telewizji.
Dzieci przeżywają losy bohaterów, ucząc się jednocześnie, co jest dobre i zasługuje na
nagrodę, a co złe. Często same, podczas zabawy, wcielają się w różnorodne postaci,
znane im z bajek. Wchodzą w świat fikcji i umowności, a odgrywanie ról nie polega tylko na naśladownictwie, ale na wyrażaniu w ten sposób samego siebie. Nasze
przedszkolaki mają mnóstwo energii i wiele pomysłów. Są dobrymi aktorami, o czym
możemy się przekonać podczas różnych przedstawień przedszkolnych organizowanych w każdej grupie.
Cytując powiedzenie: …„Można policzyć ziarenka w jabłku, ale nie można policzyć
jabłek, jakie wyrosną z ziarenka”…, bardzo dokładnie widzimy wpływ przedstawień teatralnych na dzieci.
Małgorzata Brzezińska-Pluta
Nauczycielka
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Oskar Szafarowicz, klasa 5d
18 kwietnia 2013 r. w auli Wydziału Matematyki i
Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
odbyło się uroczyste zakończenie konkursów
przedmiotowych z języka polskiego, matematyki i przyrody. Miałem przyjemność i zaszczyt
znaleźć się wśród 202 laureatów. Najpierw kilka
słów wygłosili Mazowiecki Kurator Oświaty –
pan Karol Semik oraz wicedyrektor ds. edukacyjnych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – pani Teresa
Makulska. Następnie dr inż. Krzysztof Bryś wygłosił niezwykle ciekawy wykład o grafach! Na
koniec miała miejsce najważniejsza część gali
– wręczanie dyplomów. Pośród wielu ciepłych
słów i gratulacji dla laureatów, pan Kurator Karol Semik wypowiedział zdanie, które powinno
stać się mottem wszystkich, nie tylko adresatów
wypowiedzi: „Chciałbym życzyć wszystkim laureatom, aby sukces był tym, co będzie towarzyszyć Wam jak najczęściej w życiu”.

Na

Parę słów o
„Comenius”

przełomie stycznia i lutego b.r. uczestniczyłam w kursie „Creative Teaching
in the Primary Classroom” w Oksfordzie, historycznym, studenckim mieście angielskim. Było to
możliwe dzięki dofinansowaniu mojego wyjazdu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Kurs ten w sposób szczególny uwzględniał metodologię stosowaną w nauczaniu języka angielskiego w szkole
podstawowej. Składał się on z wielu aspektów, takich jak
metody pracy w grupie, nauki przez różne kanały sensoryczne, CLIL (Content and Language Integrated Learning,
który polega na zintegrowanym kształceniu przedmiotów
za pomocą języka obcego). Ponadto obejmował on stosowanie materiałów źródłowych, nauczanie przez piosenki,
bajki, film. Wykorzystano też TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne – a więc praca z komputerem i zasobami
internetowymi). W ramach zajęć odwiedziłam też angielską
szkołę podstawową. Dowiedziałam się wiele ciekawostek
o strukturze nauczania w tym kraju, a przede wszystkim
miałam możliwość oglądania zajęć lekcyjnych na różnych
poziomach i przyjrzenia się wnętrzu szkoły.
Zajęcia kursowe trwały codziennie od rana do godz.
16.00, a popołudnia były czasem zwiedzania przepięknych
zabytków i muzeów oksfordzkich, poznawania tradycji
i piękna krajobrazu Wyspy. Miałam możliwość uczestniczenia w wieczornej modlitwie wraz ze studenckim chórem
w anglikańskim kościele przy Merton College (700-letniej
uczelni oksfordzkiej), stanięcia przed domem a potem przy
grobie J. R. R. Tolkiena, odwiedzenia pubu, gdzie rodziły się
literackie pomysły Inklingów, spacerowania ścieżkami Alicji
w krainie czarów.
Mam nowych znajomych, mnóstwo wrażeń, nowe
umiejętności zawodowe i językowe. Pobyt w Wielkiej Brytanii i udział w szkoleniu oceniam jako wspaniałe doświadczenie zawodowe i polecam każdemu aplikowanie o grant
Comeniusa i udział w mobilności. Wielu nauczycieli nie
zdaje sobie sprawy, że szansa wyjazdu jest w zasięgu ręki.
Jestem przekonana, że warto się starać.
Aniela Baranowska
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Potężny zryw Dolcanu

iosenna runda sezonu piłkarskiego 2012-2013 nie mogła
się rozpocząć lepiej dla naszych piłkarzy. W rozegranych
dotychczas w tej rundzie 7 spotkań piłkarze Dolcanu zdobyli
komplet punktów (21 pkt.), czyli niemal tyle, ile w całej rundzie
jesiennej (na 14 spotkań zdobytych 22 pkt.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Klub
Termalica Bruk-Bet
Nieciecza
Cracovia
Flota Świnoujście
GKS Tychy
Dolcan Ząbki
Zawisza Bydgoszcz
Miedź Legnica
Olimpia Grudziądz
Bogdanka Łęczna
GKS Katowice
Arka Gdynia
Kolejarz Stróże
Sandecja Nowy Sącz
Warta Poznań
Stomil Olsztyn
Okocimski KS Brzesko
Polonia Bytom
Łódzki KS

Mecze

Punkty

23

48

24
23
24
24
23
23
23
24
23
24
22
23
23
23
22
23
24

46
45
43
43
40
38
37
34
33
32
29
27
25
21
18
7
14

Znakomita forma ząbkowskich zawodników spowodowała, że kolejni przeciwnicy pewnie odprawiani
byli z kwitkiem (po 2: 0
przegrali: Cracovia, Warta
Poznań, Olimpia Grudziądz
i Stomil Olsztyn, walkowerem 3: 0 przegrał ŁKS).
Ostatni mecz na własnym stadionie to prawdziwy festiwal bramek (13IV Bogdanka
Łęczna przegrała aż 5:0).
Pierwsze bramki Dolcan stracił w ostatnim meczu wyjazdowym i to w ostatnich 10 minutach. Jednak od samego początku Dolcan kontrolował grę, toteż wrócił
z kompletem punktów.
Niezwykle interesująco zapowiadał się środowy (24 IV) mecz w Ząbkach z Zawiszą Bydgoszcz. Niestety, gdy trwał mecz, gazeta była już w druku, więc o poczynaniach naszych piłkarzy możemy poinformować dopiero w kolejnym wydaniu.
red.

VICTOR GRAND PRIX ZĄBEK W BADMINTONIE
O PUCHAR BURMISTRZA

kwietnia, w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, rozegraliśmy siódmy w tym sezonie
turniej badmintona.

Dzieci stawiły się punktualnie o 9.00.
Zaczęli uczniowie klas 1-3. Bardzo ciekawe,
jak na ten wiek, pojedynki rozstrzygnął na
swoją korzyść Artur Cholewski, pokonując
drugiego Piotrka Małkowskiego i Kamilę Mil.
Kamila praktycznie zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, a Artur dzięki
wygranej awansował na trzecie miejsce i ma
jeszcze szanse wskoczyć w ostatecznym rozrachunku na drugie, ale Piotr Małkowski zapewne tak łatwo drugiego miejsca nie odda.
Zapowiada się zatem ciekawa rywalizacja
w dwóch ostatnich turniejach.
W turnieju klas 4-6 dziewcząt niestety
niezmiennie posucha. Agnieszka Dziejarska
musiała swoje pojedynki rozgrywać z chłopcami, ponieważ stawiła się tylko ona. Radziła
sobie zresztą dzielnie i kilku chłopców zostało
pokonanych. Chłopców było aż 11 i zwyciężył
Kuba Zdrojewski, przed Andrzejem Niczyporukiem i Mateuszem Sadowskim. O ile pierwsze i
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej wydaja się być podzielone między pierwszego Kubę
i drugiego Mateusza, o tyle o trzecie miejsce
zapowiada się prawdziwa wojna między Andrzejem Niczyporukiem i Grzesiem Kopania.
Po podstawówkach, a przed gimnazjum tradycyjnie już rozlosowaliśmy rakietkę
do badmintona. Piąty raz rakietka zostaje
w Ząbkach, a wylosował ją tym razem Artur
Cholewski.
Po losowaniu dziewiątka gimnazjalistów
przystąpiła do swoich pojedynków. Wśród
dziewcząt zwyciężyła, wracająca do gier po
chorobie, Iza Gierat. Druga była Iza Pomykała, a trzecia Weronika Wojda. W generalnej
Weronika ma ponad 40 punktów nad Izą, ale

jeszcze wszystko może się zdarzyć. Na trzecie miejsce mają szanse jeszcze trzy dziewczyny: Iza, Ewelina i Karolina.
U chłopców turniej wygrał Maks Góra
i właściwie zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Drugi dzisiaj był Bartek
Matusik, a trzeci Damian Mil. W klasyfikacji
generalnej o drugie i trzecie miejsce na podium są jeszcze: Kasia, Bartek, Damian i Paweł.
Na koniec części młodzieżowej turnieju
odbyły się gry podwójne. Po raz trzeci z rzędu
wygrali Kuba Zdrojewski i Mateusz Sadowski i
umocnili się na czele klasyfikacji cyklu. Drugie
miejsce zajęli grający po raz pierwszy razem
Maciek i Bartek Matusikowie, a trzecie Maks
Góra z Izą Gierat. Na drugim miejscu w generalce są Maks Góra i Paweł Kamiński, a trzecie Kasia Wróblewska i Iza Gierat.
Około godziny 13 rozpoczęliśmy gry
dorosłych. Zgłoszenia przesłane emailem nie
zwiastowały oblężenia, które miało miejsce na
pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek.
20 amatorów, 11 amatorów zaawansowanych
i 11 pań, a do tego 8 par deblowych złożyło
się na siedmiogodzinny turniej, który obfitował w emocje. Była sportowa złość, zerwane
naciągi, połamane rakiety, wybuchy radości i
drobne urazy.
Wśród pań wygrała Marlena Muras,
przed Izą Gierat i Monika Łepkowską. Ponieważ Asia Mądry doznała drobnego urazu,
Marlena wyprzedziła ją w klasyfikacji cyklu.
Trzecia jest Monika i wszystko wskazuje na to,
że trzy panie podzielą podium między sobą.
W klasyfikacji generalnej amatorów toczy się prawdziwa bitwa o przodownictwo. Da-

rek Gierat ciągle jeszcze przewodzi, ale bardzo
mocno depczą mu po piętach Tomek Łepkowski
i Irek Wróblewski. W sobotnim turnieju wygrał
Max Jachna przed Tomkiem Łepkowskim i Irkiem Wróblewskim. Darek był czwarty. W tej
formie Max może się włączyć do walki o podium.
U tych trochę mocniej zaawansowanych, pod nieobecność lidera Jacka Sadrzaka, wygrał Łukasz Orzęcki przed Bogdanem
Kitlińskim i Wiesławem Krukowskim. Jacek
dalej jest liderem, a na drugim miejscu ex
aequo są Dawid Maron (dziś siódmy) i Łukasz
Orzęcki. Wszystko wskazuje na to, że ci właśnie panowie podzielą podium między siebie.
Łukasz Orzęcki miał w sobotę „dzień
konia”, bo do zwycięstwa w singlu dołożył
jeszcze wygraną w deblu (zresztą przy moim
skromnym udziale), drugie miejsce zajęli Jacek Czeremużyński z Marcinem Krawczykiem, a trzecie liderzy Bogdan Kitliński i Artur
Tomczak.
Bogdan i Artur pozostają liderami, mając 5 punktów przewagi nad parą Dawid Maron/Max Jechna i 24 punkty nad parą Łukasz
Orzęcki i Marek Krawczyk.
Następny turniej w Ząbkach - z powodu
długiego weekendu, nie w pierwszą, a w drugą sobotę miesiąca, czyli 11 maja 2013r.
Tradycyjnie przypominam o działającej
sekcji badmintona w Ząbkach. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorek w
godzinach 18-19.30 i w czwartek w godzinach 18.30-20.00. Nowy trener - nowa jakość – zapraszamy.
Do zobaczenia za miesiąc!
Marek Krawczyk
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Pracownia plastyczna Mona&Lisa
„Najważniejszym obowiązkiem sztuki jest rozwijanie emocjonalnej strony psychiki człowieka. Ona tylko bowiem, sztuka, posiada, zdolność nastrajania umysłu,
przygotowania go do percepcji najbardziej skomplikowanych treści. Któż nie zna
czarodziejskiej łatwości pojmowania, rodzących się z wrażeń estetycznych, jakich
dostarcza muzyka, barwy, kształty?”
Iwan Jefremow - „Mgławica Andromedy”.

Warsztaty plastyczne w cyklu
„Poszukiwacze sztuki.”
„Tajemniczy ogród - tchnienie wiosny ożywione muzyką Preisnera”.

Inspiracją naszych kolejnych zajęć plastycznych stała
się muzyka Zbigniewa Preisnera, polskiego kompozytora
światowej sławy. Przy krótkim minimalistycznym utworze,
angażującym kilka instrumentów wydobyliśmy z siebie silne emocje. Podczas
pokazu
różnorodnych
slajdów z motywami wielobarwnych motyli, bajecznie
kolorowych kwiatów, przy
dźwiękach muzyki, zagłębiliśmy się w świat zaczarowanego ogrodu, dając w
ten sposób duży zastrzyk wyobraźni, jednocześnie wiedząc, że jej niewyczerpalne pokłady stworzą zaskakujące efekty.
Naszym celem było stworzenie wielu dzieł sztuki,
które swoją niekonwencjonalną formą odbiegać będą
od szkolnych efektów pracy. Przed każdym dzieckiem
stało duże wyzwanie.
Jako główne materiały plastyczne posłużyły farby
plakatowe oraz papierowe klosze w kształcie kuli.
Przy dźwiękach utworu „Tajemniczy ogród” mali
artyści dysponując swą kreatywnością i ogromnym
zaangażowaniem malowali formy przestrzenne, zamieniając je w niepowtarzalne obszary ogrodów, kipiących florą i fauną. Z uśmiechem, bawiąc się kolorami
ponury świat zmienili w wiosenną aurę.
Jak wiele może zdziałać sztuka? Może nas
rozweselać, wyciszać, złościć, zaskakiwać, przera-
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żać, zachwycać...Czy zastanawialiśmy
się kiedyś, gdzie jej szukać na co dzień?
Jak ją znaleźć spiesząc się do pracy?
Otóż, jest ona wszędzie. Otacza nas dookoła. Otwórzmy szerzej oczy, spójrzmy
na niebo, chmury, kałuże, ich kształty
tworzą niezapomniane obrazy - chciejmy
je tylko dostrzec.
Dzieciom na naszych zajęciach plastycznych zawsze się to udaje. Wszędzie dostrzegają
piękno.
Potrafią wyczarować to, co widzi ich dusza. Są w tym szczere i
pełne prawdy, pokazują
nam samych siebie.
Czy tym razem to się im udało? Czy muzyka Preisnera była wystarczającą inspiracją?
Oceńmy sami. Na stronie www.monailisa.pl znajdziemy odpowiedzi na zadane pytania. Zdjęcia z zajęć będą
dużą podpowiedzią.
Pracownia Mona&Lisa
Aneta Olkucka i Karina Witkowska
www.monailisa.pl
Tajemniczy ogród (ang. The Secret Garden, 1993) – amerykańsko - brytyjski film w reżyserii Agnieszki Holland. Ekranizacja najpopularniejszej książki dla dzieci pod tym samym tytułem autorstwa Frances Hodgson Burnett.

OGŁOSZENIA

www.zabki.pl

Położenie nieruchomości Nr obrębu
Księga wieczysta (KW)

Nr działki

CO SŁYCHAĆ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na najem komunalnego lokalu użytkowego:
Usytuowanie Powierzchnia
lokalu
lokalu w m²

3 Maja 14

0028

I Piętro

KW WA1W/00038476

14,16

ul. 3 Maja 14

52,62

Dopuszczalny zakres działalności
Handel
Usługi
Działalność
nieuciążliwa

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto
w zł/m²

Najem

37,13

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu netto za 1 m2.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 29.04.2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 13. 00 (wejście B).
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIE WYMAGANE JEST WNIESIENIE WADIUM
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie
Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 5109 wew. 728, 730)

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu dotyczącym drugiego
przetargu ustnego nieograniczonego
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. 1 037 m2, położonej w Ząbkach przy
ul. Kwiatowej róg ul. Władysława Sikorskiego, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00032062/7.

Przetarg odbędzie się dnia 10.06.2013 r. (poniedziałek) o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 630 000 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 63 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
06.06.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa
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. 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 Miasta
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

OGŁOSZENIE

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/ informuje się, że w dniach
od 10.04.2013 r. do 10.05.2013 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego
komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w
Ząbkach, przy ul. Wolności, oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 14/5 o pow. 0,7764 ha , z obrębu
0001, 01-01, objętą postanowieniem Sądu sygn. I Ns 821/79
z dnia 29.09.1979 r. Osoby, których interes prawny dotyczy
ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji
Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXV/201/2012 Rady
Miasta Ząbki z dnia 12.03.2012 r. - pok. 23 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia: 10.04.2013 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o ogłoszeniu
dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 3/2 z obrębu 0055, 03-31
o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach
przy ul. Władysława Reymonta objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.
Przetarg odbędzie się dnia 28.05.2013 r. (wtorek) o godz. 1100
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska
Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 796 051 zł + obowiązujący podatek VAT. Wadium: 50 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24 maja 2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006
0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub
usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy.
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy
ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach
pracy urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski
Niezabudowana nieruchomość położona w Ząbkach
przy ulicy Władysława Reymonta, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4/6 z
obrębu 0055, 3-31 o powierzchni 0,3483 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00038485/0, będąca w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gminnej
wyżej opisanej również przeznaczona jest do sprzedaży.
Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6
o zobowiązaniu się do sprzedaży potencjalnemu nabywcy
nieruchomości gminnej jest dostępne na stronie bip.zabki.
pl/ ( w zakładce Przetargi ).
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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 zameldowana np. w Kozienicach,
a obecnie mieszkająca w Ząbkach, podatek powinna odprowadzić właśnie na gminę, w której mieszka-czyli na gminę Ząbki. Wiele osób z różnych powodów rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, gdzie faktycznie mieszkamy, to
wróci on do nas w postaci nowych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, lepszych placówek edukacyjnych, szerokiej oferty usług sportowo –rekreacyjnokulturalnych. Jednym słowem zwiększa on komfort i podnosi standard życia
wszystkim mieszkańcom. 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, poniżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:
- Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż Gminę Ząbki,
a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy w Wołominie,
- Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 dla osób nie prowadzących 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 podatkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do
Urzędu Skarbowego 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.
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