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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 1,5–6 LAT

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63 

22 762 42 41
696 055 822

www.nasza-lokomotywa.edu.pl

drużyny były głównie ze szkół polonijnych 
(Białoruś, Czechy, Litwa i Ukraina), ale nie 
tylko. Z Haren przyjechali sami Niemcy, 

W tym roku w rozgrywkach wzięło udział 
aż 16 zespołów z 7 krajów: Białorusi, Czech, 
Litwy, Niemiec, Szkocji, Ukrainy i oczy-
wiście z Polski. Ząbki wystawiły aż 9 dru- Dokończenie na str. 6

żyn: Szkoła Podstawowa nr 1 – 2 zespoły, 
Szkoła Podstawowa nr 2 – 2 zespoły, Szkoła 
Podstawowa nr 3, Publiczne Katolickie 
Gimnazjum oraz Publiczne Gimnazjum nr 
1, które wystawiło aż 3 zespoły. Zagraniczne 

Historyczne zwycięstwo – puchar 
w rękach piłkarzy z Gimnazjum nr 1

To trofeum ufundowano dla zwycięzcy I edycji Międzynarodowego Tur-
nieju Piłkarskiego Młodzieży Szkolnej w 2010 roku. Wówczas jednak, 

w obliczu tragicznej katastrofy lotniczej w Smoleńsku, turniej odwołano. Ale 
puchar z wygrawerowaną datą „2010” pozostał i od tamtej pory traktowany 
jest jako przechodni. W kolejnych latach trafiał on niezmiennie w ręce mło-
dych piłkarzy z St. Peter the Apostle High School z Clydebank w Szkocji. Aż 
nareszcie po kliku latach, w IV edycji tego Turnieju udało się go odebrać nie-
pokonanym wcześniej Szkotom. Dokonała tego reprezentacja Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II.

www.zabki.plW Y D A R Z E N I A

16

AVENIR MEDYCYNA 
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692 

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

Ząbki ul. Szwoleżerów 111 
salon Your Place  

bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

Wywóz 
odpadów  

budowlanych  
gruzu, śmieci  

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

Ceny za kontener od 180 zł
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Dwa lata temu rozpoczęła działalność Niepubliczna Szkoła 
Muzyczna I stopnia CONSONARE w Ząbkach. Zajęcia dla dzieci 
i młodzieży odbywają się w centrum Ząbek, w budynkach 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga przy 
ul. Piłsudskiego 35 i w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II przy 
ul. Harcerskiej 9. Od nowego roku planowane jest uruchomie-
nie kolejnych klas instrumentalnych, by – oprócz fortepianu, 
śpiewu i gitary – umożliwić naukę gry na skrzypcach, wiolon-
czeli, klarnecie i trąbce. Przy Szkole Muzycznej CONSONARE 
są także prowadzone Warsztaty Wokalne i Instrumentalne 
(indywidualne lekcje gry na instrumentach lub lekcje śpiewu 
z elementami teorii) i popołudniowe zajęcia Przedszkola 
Muzycznego dla dzieci w wieku 3-6 lat (Maluchy i Zerówka).

Informacje i zapisy na www.consonare.edu.pl oraz od po-
niedziałku do piątku w godz. 16-19 pod nr tel. 730 752 702.

ZAPRASZAMY !

CO SŁYCHAĆ?  Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
Redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
Druk: Drukarnia Rajgraf, ul. Mazowiecka 50B, 05-120 Legionowo, tel. 22 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak

Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00
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 Amnestia! 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Ząbkach 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach, ul. Orla 6 lok 75, 05-091 Ząbki , Tel.(22)781-62-53  

Godziny otwrcia: wt.-śr.-10-16; czw.-pt.-13-18; sob.-9-13; poniedziałek -nieczynne 

 

Przetrzymujesz książki?  

Oddaj je  
bez żadnych konsekwencji! 

Czekamy na Ciebie Tylko w  

maju 2015r ! 

Ząbkowska Szkoła Muzyczna
– już w maju zapisy 
na nowy rok szkolny !!!
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Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarz-zabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Druki PIT 
w Urzędzie 
Miasta

Informujemy, że od 20 
stycznia 2015 r. na pierwszym piętrze budynku Urzędu 

Miasta w Ząbkach dostępne są druki wraz z instrukcjami 
do rozliczeń rocznych: PIT-0, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-
38, PIT-39, PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/UZ, PIT/ZG, 
które otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego w Wołominie.

Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu 
zamieszkania na podstawie zgłoszenia aktualizacyjnego 
ZAP-3.

Formularze można pobierać w godzinach pra-
cy Urzędu Miasta. Zapraszamy do skorzystania z tej 
możliwości.

Zabytkowy strażacki 
wóz bojowy od 3 maja 
do obejrzenia w Ząbkach

Miło nam Państwa poinformować, że już od 3 maja br., przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ząbkach, pod wiatą, zostanie wystawiony zabytkowy bojowy wóz stra-

żacki z 1893 r. z oryginalną pompą z lat 20-tych. Okazją do tego oryginalnego pomysłu 
jest 90-ta rocznica powstania OSP w Ząbkach, która przypada właśnie w tym roku.

Pomysłodawcą i jednocześnie współfundatorem wozu 
strażackiego jest Pan Krzysztof Kacprzak, wnuczek współ-
założyciela OSP w Ząbkach – Wojciecha Kacprzaka. Miasto 
Ząbki partycypuje w kosztach rekonstrukcji wozu.

Z okazji 90-tej rocznicy OSP w Ząbkach ząbkowscy stra-
żacy serdecznie zapraszają do udziału w uroczystościach, 
które odbędą się w dniu 3 maja br. 
•	godz. 10.00 – msza św. w kościele Św. Trójcy w Ząbkach
•	godz. 11.00 – przejazd strażackiego wozu bojowego 

z ul. Matejki pod OSP Ząbki, gdzie będzie można wóz 
oglądać.

Iwona Potęga



www.zabki.plS a m o r z ą d

4

CO SŁYCHAĆ

Autobus „Ząbki-2” 
będzie mógł się zatrzymać przy ul. Sobieskiego

Od czasu powrotu linii „Ząbki-2” na wy-
remontowaną ul. Wojska Polskiego do urzę-
du miasta spływały liczne uwagi pasażerów, 
że autobus jadący w kierunku tunelu nie 
ma przystanku w rejonie Szpitala Drewnica 
i ul. Sobieskiego. Odległość pomiędzy przy-
stankami „Lisa Kuli” i „Urząd Miasta 02” dzieli 
odległość blisko 1 km, co jest utrudnieniem 
dla wielu osób, których początek i koniec 
podróży jest w rejonie szpitala bądź ul. 
Sobieskiego. Osoby te muszą pokonywać 
ponad 500 metrów do najbliższego przy-
stanku. Wystąpiliśmy do starostwa powiatu 
wołomińskiego o wytyczenie dodatkowego 
przystanku połowie trasy pomiędzy tymi 
przystankami. W ostatnich dniach otrzyma-
liśmy zgodę i zatwierdzony projekt organi-
zacji ruchu na dodatkowy przystanek na ul. 
Wojska Polskiego w kierunku tunelu, który 
będzie zlokalizowany za skrzyżowaniem z ul. 
Sobieskiego. O ile nie zajdą nieprzewidziane 

okoliczności (np. załamanie pogody uniemoż-
liwiające wymalowanie oznakowania pozio-
mego), to nowy przystanek „Sobieskiego” na 
ul. Wojska Polskiego zostanie oznakowany 
i zacznie obowiązywać od poniedziałku 27 
kwietnia br.

 Przystanek „Sobieskiego” będzie przy-
stankiem na żądanie. W przypadku gdy na 
przystanku nie będzie oczekujących osób 
i pasażerowie w autobusie nie będą sygna-

lizowali potrzeby opuszczenia pojazdu, kie-
rowca na nim się nie zatrzyma. Uruchomienie 
nowego przystanku nie powoduje zmiany 
rozkładowych czasów odjazdów z pozosta-
łych przystanków i nie wymaga zmiany ca-
łego rozkładu jazdy linii „Ząbki-2”. Tabliczki 
rozkładowe na pozostałych przystankach 
(ważne od 16 marca 2015 r.) zachowują waż-
ność pod dniu 27 kwietnia. 

UM Ząbki Ref. DKM

TAbelA CZASóW ODJAZDóW Z nOWeGO PrZySTAnkU

Odjazdy linii Ząbki-2 (kursuje tylko w dnie robocze) od dnia 27.04
Przystanek „Sobieskiego” na ul. Wojska Polskiego –> kierunek Rembertów

kursy przedpołudniowe: 05:10; 05:30; 05:48; 05:55; 06:09; 06:34; 06:46; 07:04; 07:19; 07:41; 
08:01; 08:36; 09:09; 09:36; 10:06

kursy popołudniowe: 13:31; 14:11; 14:36; 15:16; 15:36; 15:58; 16:33; 16:56; 17:16; 17:34; 
17:56; 18:16; 18:41; 19:08; 19:36

W odpowiedzi na postulaty mieszkańców 
została wybudowana publiczna toaleta. 

Choć na pozór to prosta inwestycja, to wymaga-
ła jednak podjęcia wielu decyzji, począwszy od 
lokalizacji, wyglądu budynku, jak i jego funk-
cjonalności w okresie eksploatacji.

Toaleta jest zlokalizowana w samym centrum miasta, 
w Parku Miejskim, w pobliżu PKP, tunelu, przystanków 
autobusowych. Sam budynek nie jest to przysłowiowa 
szpecąca prowizorka, sklecona z odpadów budowlanych, 
ale elegancka budow-
la ładnie wkompono-
wana w zieleń miejską. 
Dużym atutem ma być 
jej funkcjonalność. 
Jest to bowiem w pełni 
zautomatyzowana, sa-
moobsługowa toale-
ta, dostosowana rów-
nież do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Podjęto decyzję, że 
możliwość skorzysta-
nia będzie wiązała się 
z symboliczną opłatą 
(1 zł). Drzwi otwiera-
ją się automatycznie 
po wniesieniu opłaty. 
Panel sterowania jest 
dość prosty w obsłu-
dze. Dodatkowo in-
formuje czy w danym 
momencie toaleta jest 
wolna.

red. 

nowoczesna publiczna toaleta gotowa

USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport, przeprowadzki, 
przewozy bagażowe 
na terenie Ząbek, 
Warszawy 
jak i całego kraju 

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611
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Płać PIT tam, gdzie mieszkasz! 

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych w około 37 pro-
centach trafiają do budżetu gminy, w której jesteśmy zameldowani lub 

w której zamieszkujemy. roczne PIT-y powinny być składane w Urzędzie Skar-
bowym według miejsca zamieszkania podatników. Meldunek nie ma w tym 
wypadku żadnego znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana np. w ko-
zienicach, ale od kilku miesięcy zamieszkująca w Ząbkach, powinna rozliczyć 
się z fiskusem właśnie w Gminie Ząbki.

Przepisy jedno, a praktyka drugie – wie-
le osób z różnych powodów składa PIT 
w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie 
rzeczywiście mieszka.

Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, 
gdzie faktycznie mieszkamy, to wróci on do 
nas w postaci nowych dróg, chodników, 
ścieżek rowerowych, placówek edukacyj-
nych, szerokiej oferty sportowej, kultural-
nej i zdrowotnej, czy zadbanych parków, 
jednym słowem zwiększa komfort i podno-
si standard życia wszystkim mieszkańcom. 
Liczba nowych inwestycji jest uzależniona 
przede wszystkim od udziału w podatku 
dochodowym, który stanowi główne źró-
dło dochodów gminy.

Zachęcamy – płać podatki, tam gdzie 
mieszkasz!

JAk PłACIć PODATkI W ZąbkACH? 
TO bArDZO PrOSTe:
•	 Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Ząbki tj. 

na dzień 31 grudnia roku podatkowego, 
jest ona miejscem Twojego zamieszkania 
– rozliczając się z podatku dochodowego 
od dochodów osobistych (PIT), wskaż 
w zeznaniu podatkowym miejsce, w któ-
rym mieszkasz, czyli Gminę Ząbki.

•	 Jeśli z podatku dochodowego rozlicza 
Cię Twój płatnik (pracodawca), zawiadom 
go, że miejscem Twojego zamieszkania 
na dzień 31 grudnia roku podatkowego 
była Gmina Ząbki.

•	 W przypadku rozliczenia wspólnego mał-
żonków, gdy są różne adresy, aby podatki 
wpłynęły do Ząbek jeden z podatników 
musi mieć adres ząbkowski i Urząd Skar-
bowy dla całego rozliczenia musi być 
Wołomin.

•	 Podatnicy prowadzący działalność go-
spodarczą, podlegający wpisowi do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej dokonują zmian 
w zakresie miejsca zamieszkania, które 
następnie podają w rocznym rozlicze-
niu podatkowym (najczęściej PIT-36), 
składając wniosek na druku CEIDG-1. 
Wniosek taki składa się w dowolnym 
urzędzie gminy, bez względu na miejsce 
zamieszkania czy prowadzenia działal-
ności lub on-line, gdyż ewidencja jest 
scentralizowana.

 
Złóż właściwe dla siebie zezna-

nie podatkowe w Urzędzie Skarbowym 
w Wołominie nie później niż do 30 kwietnia 

2015. Formularz dostępny jest w każdym 
Urzędzie Skarbowym, w Urzędzie Miasta 
Ząbki (I piętro) lub na stronie Ministerstwa 
Finansów.

Nie musisz zawiadamiać o zmianach 
poprzedni urząd skarbowy – urzędy skar-
bowe same wymienią między sobą infor-
macje i zaktualizują Twoje dane.

Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktu-
alizacji Twoich danych np. zmiana rachunku 
bankowego do zwrotu nadpłaconego po-
datku na składanym w Urzędzie Skarbowym 
formularzu ZAP3 w pozycji B2 wpisz jako 
miejsce zamieszkania Gminę Ząbki.

Nie musisz składać formularzy osobi-
ście w Urzędzie Skarbowym w Wołominie 
przy ul. Przejazd 2, wystarczy je wysłać 
listem poleconym.

Bądź współgospodarzem swojego 
Miasta! Twoja złotówka wpłynie na popra-
wę jakości życia wszystkich mieszkańców 
Ząbek.

nIe PrZekAZUJ PIenIęDZy nA rOZ-
WóJ InneGO MIASTA – PłAć PODATkI, 
TAM GDZIe MIeSZkASZ!

Joanna Wysocka

Gminna komisja do 
Spraw rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych
PUNKT KONSULTACYJNY
05-091 Ząbki Al. 3 Maja 14/16, tel. 22/781 63 61 (tel. czynny w go-
dzinach dyżurów)
W Punkcie Konsultacyjnym odbywają się:
– dyżury dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin: środa 

i czwartek w godz. 16- 18;
– dyżury dla osób z problemem narkotykowym i ich rodzin: piątek 

w godz. 15-17;
– grupa edukacyjna dla osób współuzależnionych: 2 i 4 środa mie-

siąca w godz. 18-20;
– grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych: piątek w godz. 

17.15 – 20.
Dyżury pełnią wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy i terapeu-
ci. Porady są bezpłatne.
Dowiedz się więcej o kampaniach przeciwdziałania alkoholizmowi 
na stronie www.parpa.pl

VII sesja 
rady Miasta Ząbki

17 kwietnia odbyła 7 sesja rady Miasta Ząbki, podczas 
której podjęto następujące uchwały:

–  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 
PGE Dystrybucja S.A.

–  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
–  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Ząbki na lata 2015-2024
–  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie Urzędu 
(www.zabki.pl), link PIb, zakłada: prawo miejscowe

Udostępnienie spisu wyborców
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż w dniach 20.04.2015- 04.05.2015r 
w Referacie Spraw Obywatelskich będą mogli Państwo skorzystać 
z możliwości wglądu w spis wyborców.
Spis będzie udostępniony na pisemny wniosek osoby zainteresowa-
nej w godzinach 10:00 – 15:00 w pokoju nr 8 UM Ząbki.
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W Sanktuarium narodowym w Ossowie, w Dolinie 
96 Dębów Smoleńskich, przy kaplicy Matki boskiej 

Zwycięskiej od trzech lat tworzony jest Panteon bohaterów 
pod patronatem Arcybiskupa Henryka Hosera – ordyna-
riusza Diecezji Warszawsko-Praskiej i premiera Jarosława 
kaczyńskiego, a jego organizowaniem zajmuje się inicjato-
rem ryszard Walczak przy pomocy kustosza Sanktuarium 
ks. dziekana Jana Andrzejewskiego i konrada rytla. 

Dokończenie ze str. 1

a z  Clydebank koło Glasgow 2 drużyny 
Szkotów.

Ogromnym zaskoczeniem było wyeli-
minowanie dwóch drużyn szkockich już 
w fazie rozgrywek eliminacyjnych. Takiego 
przebiegu nikt się nie spodziewał, a najmniej 
sami Szkoci, którzy wprawdzie pokazali ładny 
futbol, ale zabrakło im skuteczności i może 
odrobiny szczęścia. Tym razem lepszymi ze-
społami okazały się:
•	 I reprezentacja Publicznego Gimnazjum 

nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach – 1 miej-
sce,

•	drużyna Progimnazjum nr 1 im. Jana Paw-
ła II w Wilnie (Litwa) – 2 miejsce,

•	 zespół Piłkarskiego Klubu FC NEMAN – 
Grodno (Białoruś) – 3 miejsce,

•	 zespół z GymnasiumHaren (Ems) w Haren 
(Niemcy) – 4 miejsce.

Za najlepszego zawodnika IV Turnieju 
sędziowie uznali Kiryła Kirkickiego z Białorusi, 
a najlepszym bramkarzem okazał się Andrzej 
Babalis z Litwy.

Poziom, zwłaszcza w fazie finałowej, był 
już bardzo wyrównany, więc mecze były 
zacięte i mogliśmy oglądać sportowe wi-
dowisko na wysokim poziomie. Zawodnicy 
zachowywali się poprawnie – nie było bru-
talności i osobistej agresji. Twarde starcia, 
które się zdarzały były wyłącznie efektem 
nieustępliwej gry. 

Piękny turniej przeszedł do 
historii, a wywalczony puchar 
ozdobi szkolną gablotę trofe-
ów sportowych Publicznego 
Gimnazjum nr 1, które było orga-
nizatorem takiego turnieju mię-
dzynarodowego już po raz kolej-
ny z inicjatywy dyrektora Karola 
Małolepszego. Turniej rozegrano 
w dniach od 16 do 18 kwietnia 
2015 roku na szkolnym „Orliku” 
przy ul. Harcerskiej. Dyplomy 
i trofea wręczył zawodnikom bur-
mistrz Robert Perkowski.

Dodatkową atrakcją na zakończenie, tego 
piłkarskiego święta był dodatkowy mecz to-
warzyski Polska – Szkocja, rozegrany pełnymi 
składami na murawie głównego boisku ząb-
kowskiego Dolcanu. Szkoci dokładali usilnych 
starań, aby zrewanżować się za niepowodze-
nie w turnieju. Jednakże gimnazjaliści z ząb-
kowskiej „jedynki”, byli świetnie przygotowani 
i udało im się kilkakrotnie ulokować piłkę 
w bramce przeciwnika. Szkoci zeszli pokonani 
z rezultatem 0-3, ale mimo porażki byli bardzo 
zadowoleni z przyjazdu do Polski. I podobnie 
jak inni goście zza granicy już zapowiedzieli 
swój udział w kolejnej edycji turnieju – za rok.

Jacek Pływaczewski

W ostatnich trzech latach w Dolinie Dębów 
Smoleńskich, w „Panteonie Bohaterów” 
postawionych zostało już dziesięć pomni-
ków w tym pomnik: Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego, Biskupa Polowego WP Gen. 
Tadeusza Płoskiego, Prezydenta RP Ryszarda 
Kaczorowskiego, Gen. Franciszka Gągora, 
Gen. Wojciecha Lubińskiego, Marszałka 
Macieja Płażyńskiego, Biskupa Polowego 
WP Kościoła Prawosławnego Mirona 
Chodakowskiego i Gen. Andrzeja Błasika, 
śp. Anny Walentynowicz ikony Solidarności 
i Prezesa IPN śp. Janusza Kurtyki, tych dwóch 
ostatnich pomników odsłonięcia i poświę-

cenia dokonano w piątą rocznicę narodowej 
tragedii pod Smoleńskiem 11 kwietnia 2015 
roku. Uroczystość ta została poprzedzona 
Mszą Świętą o godz. 10, której przewodni-
czył abp Henryk Hoser. Odsłonięcia pomni-
ka Prezesa IPN Janusza Kurtyki dokonała 
jego małżonka Zuzanna Kurtyka a pomnik 
Anny Walentynowicz odsłonili jej syn Janusz 
Walentynowicz z wnuczkiem Piotrem, przy 
odsłonięciu tych monumentów towarzyszyli 
im organizator Panteonu Ryszard Walczak 
i ks. abp Henryk Hoser, który również doko-
nał poświęcenia tych pomników. Panteon 
Bohaterów jest darem ofiarnym dla Diecezji 

Warszawsko – Praskiej, dlatego szczególne 
słowa podziękowania składamy osobom stale 
wspierającym powstające dzieła, do których 
należą: Poseł RP Mariusz Błaszczak, Andrzej 
Rogowski, Jan Tokarski, Edward Olszowy, 
Andrzej Zych, Marek Szafrański, Wojciech 
Dąbrowski i inni.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Walczak 

Inicjator i Koordynator 
Budowy Panteonu

Prezes Kapituły Medalu 
„Zło Dobrem Zwyciężaj”

Obchody piątej rocznicy 
narodowej tragedii 
pod Smoleńskiem w Ossowie
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zji Świąt Wielkanocnych, życzył seniorom 
m.in. uśmiechu na co dzień i zadowolenia 

z wnucząt.
Jak zwykle, podczas spotkań 

seniorów i tym razem panowała 
bardzo miła atmosfera, a słodki 
poczęstunek, który przygotowali 
seniorzy był dodatkowym, smacz-
nym, akcentem spotkań.

Iwona Potęga

ruszają zapisy na 
kolejną edycję klubu 
Świadomych rodziców

W maju, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małe-
go Powstańca odbędzie się kolejna edycja 

bezpłatnych warsztatów dla przyszłych rodziców. 
Serdecznie zapraszamy kobiety od 28 tygodnia 
ciąży wraz z partnerami na zajęcia z pielęgnacji 
dziecka (7 maja) oraz laktacji (21 maja). Warszta-
ty prowadzone są przez doświadczoną położną ze 
szpitala św. Zofii, posiadającą Certyfikat Dorad-
cy laktacyjnego i realizującą identyczne zajęcia 
w szkole rodzenia. Dzięki sklepowi „Wszystko dla 
twojego dziecka”, gabinetowi „Papilio” oraz Urzę-
dowi Miasta Ząbki zapewniamy wszystkie akceso-
ria potrzebne do ćwiczeń praktycznych. kontakt 
i zapisy pod adresem: tpz@tpz.org.pl

Wielkanocne spotkania 
ząbkowskich seniorów

W dniach 8 i 9 kwietnia br. ząbkowscy seniorzy symbolicz-
nie podzielili się jajkiem z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Pierwsze ze spotkań odbyło się w parafii Św. Trójcy i popro-
wadziła je prezes klubu seniora „relax” Irena rutka, drugie – 
w dolnym kościele parafii Miłosierdzia bożego i poprowadziła je 
prezes klubu seniora „retro” Zofia Załęska. Spotkaniom towa-
rzyszył chór „Złota Jesień” pod dyrekcją Jolanty Jaszczuk-Tysz-
kiewicz, który dał popis góralskiego repertuaru.

Zebrani usłyszeli m.in.: „Pocież chłopcy, 
pocież zbijać”, „Zasiali górale”, „Za górami, za 
lasami”, „Czerwone korale”, „Idzie dysc, 
idzie sikawica”, „ Hej góralu”. Seniorzy 
zaśpiewali także „Wadowice moje mia-
sto”, przypominając o papieżu Polaku 
Janie Pawle II, którego X rocznicę śmierci 
obchodziliśmy 2 kwietnia. Nasi senio-
rzy, ubrani w piękne stroje góralskie, 
sprawiali iście profesjonalne wrażenie 
i stworzyli niepowtarzalną atmosferę.

Wśród zaproszonych gości obok 
ząbkowskich seniorów znaleźli się za-
stępca burmistrza miasta Ząbki Artur 
Murawski oraz instruktor Miejskiego 
Ośrodka Kultury Iwona Krawczak, która 
opiekuje się naszymi seniorami.

Zastępca burmistrza Artur Murawski 
złożył wszystkim serdeczne życzenia z oka-
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Walka była wyrównana i zacięta, każdy 
uczestnik dał z siebie wszystko. Cztery osoby 
z każdej kategorii rozegrały pierwszą rundę, 
po której pożegnaliśmy dwie osoby, czy-
li Monikę Laskowską i Rafała Zblewskiego. 
Pozostali gracze zmierzyli się ze sobą w dwóch 
kolejkach, z których po zsumowaniu wyników 
utworzył się ranking zwycięzców.

Trzecie miejsce wywalczyli Emilia Cyran 
i Michał Górski. Niedużą różnicą punktów zo-
stali pokonani przez Paulinę Bruździak i Pawła 
Murawskiego. Mistrzami ligi zostali Alicja 

Mosiej i Marcin Oleszkiewicz. Gratulujemy 
mistrzom! Wykonali kawał dobrej roboty, ale 
gratulacje kierujemy również do zwycięzców 
– i tych, którzy zajęli podium, i tych, którzy do 
walki o podium nie mogli przystąpić. W tej 
lidze nie było przegranych – każdy z uczest-
ników otrzymał dyplom i medal za wygraną 
z samym sobą – swoim lenistwem, zmęcze-
niem i innymi wymówkami. Z tygodnia na 
tydzień poprawiali swoje umiejętności. Nie 
da się ukryć, że nasi zawodnicy zrobili duży 
postęp zaczynając z wynikiem 80 punktów, 

Sklep Auto Części

Szybka wymiana:

- oleju i filtrów

- akumulatorów
- tarcz i klocków 
  hamulcowych

PIŁSUDSKIEGO 12 , Ząbki
tel.: 22 243 76 61

www.mccar.pl

W niedzielę, 12 kwietnia odbył się finał amatorskiej ligi, utwo-
rzonej z inicjatywy Mariusza Murawskiego, który troszczy się 

o kręgielnię w Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Przez dziesięć 
tygodni uczestnicy spotykali się i dzielnie rozgrywali kolejne turnie-
je, aż nadszedł czas na wielki finał, w którym wzięło udział osiem 
osób z największą sumą punktów ze wszystkich kolejek. Zachowany 
został oczywiście podział na ligę kobiecą i męską, dlatego w niedzie-
lę można było oglądać dwa emocjonujące finały. 

Pierwsza edycja Ząbkowskiej Amatorskiej 
ligi bowlingowej zakończona!

a kończąc na 130 punktach. Robi 
wrażenie, prawda?

Dlatego zapraszamy wszyst-
kich chętnych do kolejnej edycji 
naszej Ząbkowskiej Amatorskiej 
Ligi Bowlingowej, aby zmierzyli 
się z innymi uczestnikami, a tak-
że z samym sobą już od wrze-
śnia. A pasjonatów i miłośników 
bowlingu, którym nie wystarczy 
zwykłe rzucanie, zapraszamy na 
profesjonalną naukę z trenerem, 
który z chęcią podzieli się z Wami 
swoją niemałą wiedzą.

Muffy_em
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Mecz towarzyski kobiet w piłce nożnej pomiędzy reprezen-
tacją Polski i Francji zakończył się remisem 0:0. Wyda-

rzenie miało miejsce w dniu 9 kwietnia 2015 roku. Mecz roz-
począł się w samo południe na 
stadionie Dolcan Arena w Ząb-
kach. Organizatorzy wydarze-
nia to Polski Związek Piłki noż-
nej oraz Miejski Ośrodek Sportu 
i rekreacji w Ząbkach.

Mecz Polska-Francja w Ząbkach 
zakończony remisem

Zawodniczki reprezenta-
cji Polski i Francji, wprowa-
dzone zostały na płytę bo-
iska przez kapitanów drużyn: 
Aleksandrę Sikorę i Camille 
Catala. Na początek odegra-
no Marsyliankę i Mazurka 
Dąbrowskiego.

Obie połowy meczu prze-
biegały podobnie. Po po-
czątkowej energicznej grze 
Polek, podsycanej dopingiem 
kibiców, było wiele emocjo-
nujących sytuacji podbram-
kowych w wykonaniu obu 
drużyn. Dobre sytuacje miały: Ewa Pajor, 
Patrycja Balcerzak i Martyna Wiankowska. 
Jednak dobra techniczna gra Francuzek nie 
pozwoliła Polkom na zdobycie żadnej bramki.

i młodzieży z ząbkowskich 
szkół, oraz dorośli mieszkańcy 
Ząbek, wśród nich ząbkowscy 
radni oraz władze miasta. Byli 
także burmistrzowie i radni 
zaprzyjaźnionych okolicznych 
miejscowości, a także Andrzej 
Padewski i Zdzisław Łazarczyk 
– członkowie zarządu PZPN.

Wspaniała atmosfera pa-
nująca na trybunach i doping 
kibiców, jak zwykle i tym ra-
zem towarzyszyły meczowi 
rozgrywanemu na stadionie 
w Ząbkach.

Mimo bezbramkowego zakończenia me-
czu seniorek, był on ważnym wydarzeniem 
w historii ząbkowskiego sportu, ponieważ 
pierwsza reprezentacja naszego kraju po 
raz pierwszy grała na obiektach sportowych 
w Ząbkach.

Drużyny zagrały w następujących 
składach: 
Polska: Daria Antończyk, Aleksandra Sikora, 

Gabriela Grzywińska, Jolanta Siwińska, 
Natalia Chudzik, Dominika Dereń, Karo-
lina Koch, Patrycja Balcerzak, Katarzyna 
Daleszczyk, Ewelina Kamczyk, Ewa Pajor

Francja: Amandine Guerin, Marion Makuch, 
Charlotte Bilbault, Kelly Gadea, Enes 
Faurena, Lea Rubio, Pauline Kramer, Ca-
mille Catala, Marina Makanza, Marion 
Torrent, Viviane Asseyi. 

Iwona Potęga
fot. Bogdan Śladowski

Wejście na mecz było bezpłatne, czego 
efektem była spora grupa kibiców, jak na 
tę część dnia, którzy dopingowali nasze za-
wodniczki. Na trybunach było sporo dzieci 
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Dnia 09.04.2015r. czwartoklasiści z naszej 
szkoły mieli niebywałą okazję, by w przygoto-
wanym przez p. Jolantę Tomczuk i p. Justynę 
Wujek „Rambicie wiedzy o baśniach” spraw-
dzić, czy znajomość baśni idzie w parze z wie-
dzą o tym gatunku literackim, a także wykazać 
się kreatywnością i sprawnością fizyczną.

Uczestnicy turnieju przybrali róż-
ne, iście baśniowe nazwy- w starciach 
wzięły udział: Pantofelki, Armia Krasnali, 
Krasnoludki, Baśniaki-Debeściaki, Grimmbaje, 
Krasnoludkowa zagroda, 27 Krasnoludków 
i Śpiąca Królewna. W zabawę zaangażowane 
były całe klasy, bowiem w każdej konkurencji 
zmieniały się osoby udzielające odpowiedzi 
czy startujące w zawodach sprawnościowych. 
Każda z drużyn przygotowała również wspa-
niałe transparenty, okrzyki, mające „dodać 
skrzydeł” zawodnikom.

Rozgrywki podzielone były na rundy teo-
retyczne i sprawnościowe. W tych pierwszych 
przedstawiciele każdej z klas musieli wykazać 
się doskonałą znajomością treści utworów, 
jak i zagadnień związanych z baśnią. Mimo 
iż pojawiały się nie najłatwiejsze pytania np. 
o motywy wędrowne, postacie kontrastowe 
czy przesłania, uczniowie byli świetnie 
przygotowani i udzielając poprawnych 
odpowiedzi, pochwalili się naprawdę dużą 
wiedzą. 

Żeby tego było mało, sprawdzono 
także znajomość zasad ortograficznych- 
zawodnicy musieli jak najszybciej i przede 
wszystkim poprawnie, uzupełnić list księż-
niczki, której łzy rozmyły część tekstu. 

Jak przystało na baśń nie za-
brakło także magii. Reprezentanci 
każdej z klas opisywali znalezione w cza-
rodziejskim worku baśniowe przedmioty, 
a drużyny próbowały odgadnąć, co to za 
niezwykła rzecz i z jakiego utworu pochodzi.

Za każdą prawidłową odpowiedź uczest-
nicy zdobywali do swych magicznych kul 
punkty-cukierki.

Wielu wrażeń dostarczyły również roz-
grywki sportowe. W jednej z nich uczniowie 
musieli wcielić się w rolę Pinokia, który podró-
żował w brzuchu wielkiej ryby. Ich zadaniem 
było jak najszybsze przemieszczenie się na 
czworakach pod nogami innych uczestników.

W innej konkurencji chłopcy poszukiwali 
wśród swoich koleżanek, właścicielki znale-
zionego buta, by jak najszybciej go jej założyć. 

Te jakże emocjonujące zmagania potę-
gowane były licznymi dopingami ze strony 
drużyn, bowiem do samego końca wszystkie 
zespoły reprezentowały wysoki po-
ziom i nie wiadomo było, jak roz-
strzygnie się ów konkurs.

Istną wisienką na torcie oka-
zały się finałowe występy naszych 

czwartoklasistów, którzy w przygotowanych 
scenkach nie tylko zaprezentowali swe talenty 
aktorskie, ale też wykazali się wielką kreatyw-
nością i humorem. Mieliśmy możliwość oglą-
dania inscenizacji zarówno znanych baśni, jak 
i nowoczesnych wersji Czerwonego Kapturka, 
Niebieskowłosej czy Śpiącej Królewny.

Jury w składzie: p. dyrektor Iwona Pawlak, 
p. Dariusz Redman i p. Michał Szybalski, miało 
nie lada wyzwanie, by wyłonić najciekawsze 
prezentacje.

Ostatecznie zwycięzcami turnieju okazały 
się klasy 4e i 4f. Każda z drużyn otrzymała 
słodkie upominki i piękne baśniowe dyplomy. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy i dziękujemy za wspaniałą zabawę.

Uczniowie z koła dziennikarskiego 
pod kierunkiem Justyny Wujek

rambit wiedzy o baśniach

baśnie stanowią nieodłączny element dzieciństwa. To one pomaga-
ją nam przenieść się do świata fantazji, spotkać z ulubionymi bo-

haterami i razem z nimi przeżywać wspaniałe przygody, brać udział 
w niezwykłych wyprawach. baśnie jednak nie tylko bawią, ale też 
uczą, bowiem zawierają przesłania, będące wspaniałymi drogowska-
zami dla każdego z nas. nic więc dziwnego, że zarówno młodsi, jak 
i starsi czytelnicy chętnie po nie sięgają i doskonale je znają.

Pokaz szermierki w „Skrzacie”

10 kwietnia, w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Skrzat” odbył się pokaz 
szermierki w wykonaniu dwóch niezwykłych braci Więch. Jeden 

z nich, to rodzic naszego przedszkolaka.

Panowie Kamil i Sebastian przybyli do 
nas w strojach sportowych reprezentantów 
Polski. Tato Krzysia opowiedział nam o upra-
wianej przez niego dyscyplinie sportowej, 
początkach związanych z szermierką oraz 
o wielu innych bardzo ważnych sprawach 
dotyczących tego sportu. Mogliśmy zobaczyć 
pokazowy pojedynek, w którym Panowie 
zaprezentowali jak należy utrzymać posta-
wę ciała, odpowiedni sposób poruszania 
się i posługiwania się szablą, w specjalnym 
stroju szermierza chroniącym przez ciosami 
przeciwnika. Warto pamiętać o tym, że szer-

mierka zapewnia nie tylko ruch, ale i relaks po 
nauce. Nasi goście uświadomili dzieciom, że 
ta dyscyplina sportu wpływa wszechstronnie 
na rozwój psychoruchowy, kształtuje prawi-
dłową postawę ciała, rozwija umiejętność 
analizowania oraz planowania strategicznego 
i taktycznego.

Może warto zatem postawić na oryginal-
ność dyscypliny i prawdziwe sportowe emo-
cje? Taką możliwość daje właśnie szermierka! 

Monika Bagińska 
i Ewa Macuba



www.zabki.pl E d u k a c j a

11

CO SŁYCHAĆ

Janina Ochojska w SP2

13 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów kl. VI c, 
VI a, wolontariatu SP nr 2 w Ząbkach z p. Janiną 

Ochojską – założycielką i prezesem fundacji PAH (Pol-
skiej Akcji Humanitarnej).

VII Przegląd Poezji Dziecięcej

Jak co roku wiosną Przedszkole „Smyk” w Ząbkach zorganizowało spotka-
nie miłośników poezji dziecięcej. Tegoroczny Przegląd Poezji poświęcony 

był ludwikowi Jerzemu kernowi. Celem naszego spotkania było przybliżenie 
i przypomnienie zabawnych, poetyckich tekstów autora.

Pomoc innym to zajęcie wymagające nie 
tylko wielkiego zaangażowania, wysiłku, ale 
też niebywałego hartu ducha i odwagi. Bez 
wątpienia nie każdy potrafi odnaleźć w sobie 
takie pokłady energii i wykazać się ogromną 
empatią, by swoje życie poświęcić na szerze-
nie pomocy innym. 

Klasa VI c jest zespołem integracyjnym, 
który swoje funkcjonowanie pragnie opierać 
właśnie na współpracy z osobami potrzebują-
cymi pomocy, wspieraniu ich. Wciąż szukamy 
autorytetów, które pokażą nam, jak wkroczyć 
na tę ścieżkę. Bez wątpienia jedną z osób, 
które mogą stanowić dla nas wzór jest Janina 
Ochojska.

Pragnąc ją bliżej poznać wysłaliśmy pod 
koniec września 2014 r. zaproszenie do naszej 
szkoły, na lekcję wychowawczą, skierowane 
do prezes Fundacji PAH, na które otrzymali-
śmy pozytywną odpowiedź.

13 kwietnia 2015 r. mieliśmy przyjemność 
gościć w murach naszej szkoły tę niezwykłą 
osobę, jaką niewątpliwie jest pani Janina. 
Kobieta ta niemal całe swoje życie spędziła 
na pomaganiu innym i trosce o nich. Ma nie-
zwykłą umiejętność słyszenia potrzeb tych, 
których nikt nie słyszy. Jest dla nas wzorem 
do naśladowania i prawdziwym autorytetem. 

W tym wyjątkowym spotkaniu wzięła 
udział dyrekcja szkoły, zaproszono także 
uczniów ze szkolnego wolontariatu, którzy 
wychodząc naprzeciw potrzebom innych, 

organizują różne-
go typu akcje oraz 
klasę VI a, której 
w y c h o w a w c ą , 
a zarazem opie-
kunem wolonta-
riatu jest p. Iwona 
Pawlak. 

Podczas spo-
tkania mieliśmy możliwość bliższego pozna-
nia zaproszonego gościa oraz tego, czym zaj-
muje się Fundacja PAH. Pani Janina Ochojska 
jako działaczka humanitarna pracuje już od 
ponad dwudziestu lat, niosąc pomoc ludziom 
w wielu krajach. Obecnie realizowana jest 
między innymi na Bliskim Wschodzie, w Syrii, 
Afryce, Sudanie, Somalii, na Ukrainie, jak rów-
nież ludziom znajdującym się w potrzebie na 
terenie naszego kraju.

Słuchaliśmy opowiadań dotyczących po-
czątków działalności pani Janiny, a także wy-
zwań, doświadczeń, problemów dzisiejszego 
świata. Obejrzeliśmy również przygotowane 
przez gościa materiały. Dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawych rzeczy o  innym wymiarze 
pomagania osobom, które w wyniku wojen, 
kataklizmów, biedy bądź różnych losowych 
wydarzeń nie mają żadnych środków do życia. 
Zastanawialiśmy się nad sensem i znaczeniem 
niesienia pomocy, wartością dzielenia się 
z potrzebującymi tym, co mamy, nawet, jeżeli 
wydaje nam się, że niewiele możemy ofia-

rować. Zadając wiele pytań, odkrywaliśmy, 
skąd bierze się siła do pomagania innym. 
Poznaliśmy cechy dobrego wolontariusza, 
które potrzebne są, by właściwie wspierać 
ludzi w potrzebie takie jak: odwaga, konse-
kwencja, determinacja, motywacja, zaanga-
żowanie, pasja itp. Dowiedzieliśmy się także, 
że nigdy nie należy poddawać się w dążeniu 
do niesienia dobra. Rozmawialiśmy również 
o zwyczajnych sprawach i doświadczeniach 
z życia tak ciekawej osoby. Upamiętniliśmy to 
spotkanie wspólnymi zdjęciami. 

Czując się wyróżnieni i zaszczyceni obec-
nością tak wspaniałego gościa podziękowa-
liśmy za przyjęcie naszego zaproszenia i po-
święcenia swojego czasu, wręczając p. Janinie 
Ochojskiej bukiet kwiatów. Złożyliśmy także 
na jej ręce list z wyrazami wdzięczności, ży-
cząc jej zdrowia i jak najwięcej siły potrzebnej 
do pomagania innym. 

Uczniowie klasy VI c
z wychowawcą Elżbietą Kwiatkowską

15.04.2015 r. w N.P. Smyk punktualnie 
o godz. 10 zjawili się wraz z opiekunami uczest-
nicy przeglądu. Rozpoczęło się święto poezji- 
dzieci z przedszkoli: im. Jana Pawła II , Pinokio, 
Przystań Elfów, Krasnal, Zielony Dinek, Leśny 
Zakątek, Skrzat, Smyk i SP nr 3 recytowały 
wiersze krakowskiego poety. Tak więc dzieci 
z przejęciem mówiły o tym jak radziła sobie ży-
rafa u fotografa, jakie są najmodniejsze w tym 
sezonie fryzury dla jeży, jak należy opiekować 
się czworonożnymi przyjaciółmi, by „nie zbu-
dzić ze snu psa” i co robi nasz cień przez cały 
dzień. Przypomnieliśmy sobie stare przeboje 
– cała sala śpiewała piosenkę „Lato, lato”

Wiersze L.J. Kerna pozwalają popatrzeć na 
świat z innej perspektywy, z przymrużeniem 
oka. Każdy znajdzie tam coś dla siebie- także 
kibic- spotkanie zakończyło się piosenką „Po 
zielonej trawie piłka goni albo my wygramy, 
albo oni”… W tym jednak wypadku „wygra-
nymi” były wszystkie dzieci – każdy dostał 
dyplom i słodką niespodziankę.

Dziękujemy opiekunom – nauczycielkom 
i rodzicom – za pomoc w przygotowaniu 
uczestników do występów. Już dziś zaprasza-
my na spotkanie w przyszłym roku.

Kadra ze Smyka
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Ząbkovia najlepsza na Mazowszu

Przez dwa dni trwały w Miętnem finały wojewódzkie XV Turnieju z Podwór-
ka na Stadion o Puchar Tymbarku.

efektowne zwycięstwo

W sobotę, 18 kwietnia 2015 roku w Wyszkowie przy ul. kościuszki 54 odbył się 
mecz III ligi kobiet pomiędzy UkS loczki Wyszków i UkS Ząbkovia Ząbki.

 

W piątek  17.04.2015 odbył się finał woje-
wódzki na Mazowszu Turnieju z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku w kategorii U-10. 
W finale grały dwie drużyny UKS Ząbkovia Ząbki.

Wyniki meczów:
•	 UKS	Ząbkovia	Zabki	I	– PSP6 15:0 (bramki: 

Zosia Sobota x 4, Oliwka Piotrowska x 4, Jul-
ka Kowalczyk x 3. Zuzia Bartha x 3, bramka 
samobójcza).

•	 UKS	Ząbkovia	Ząbki	II – MUKS Praga War-
szawa 0:5.

•	 UKS	Ząbkovia	Ząbki	 I	– Barcelona 6:0 
(bramki: Oliwka Piotrowska x 3, Melania 
Gałązka, Zuzia Bartha, Zosia Bloch).

•	 UKS	Ząbkovia	Zabki	II – PSP6 4:1 (bramki: 
Julka Tabaka x 2, Ola Wygonowska x 2).

•	 UKS	Ząbkovia	Ząbki	 II – Barcelona 1:0 
(bramka: Ola Wygonowska).

•	 UKS	Ząbkovia	Zabki	I	– MUKS Praga War-
szawa 0:1.

•	 UKS	Ząbkovia	Ząbki	 I	–	UKS	Ząbkovia	
Ząbki II 6:0 (bramki: Oliwka Piotrowska x 
2, Zosia Bloch x 2, Melania Gałązka, Zosia 
Sobota).

Nasze drużyny zajęły ostatecznie II i III 
miejsce.

Skład UkS Ząbkovia Ząbki I: Zuzia Bartha, 
Zosia Bloch, Mela Gałązka, Julka Kowalczyk, 
Weronika Najda, Oliwka Piotrowska (kapi-
tan), Zosia Sobota, Helenka Szatkowska 
i Zosia Woźnicka.

Trener: Dariusz Radko.
Skład UkS Ząbkovia Ząbki II: Oliwia Abram-

czyk, Gabrysia Czerniawska (bramkarka), 
Gabrysia Garbacka, Weronika Sałuda, Julka 
Tabaka (kapitan), Ola Wygonowska.

Trener: Katarzyna Sochocka.
najlepszą zawodniczką Turnieju wybrana 

została Oliwka Piotrowska (UKS Ząbkovia 
Ząbki I), a najlepszą bramkarką Gabrysia 
Czerniawska (UKS Ząbkovia Ząbki II).

 W sobotę 18.04.2015 w Miętnem odbyły 
się finały województwa mazowieckiego XV 
Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku w kategorii U-12.

W Finale grały dwie drużyny UKS Ząbkovia 
Ząbki. Poniżej wyniki.

Faza grupowa:
•	 UKS	Ząbkovia	Ząbki	I	– PSP 6 13:0 (bramki: 

Ania Kodym – 5, Justyna Sowa – 3, Martyna 
Florczuk – 2, Julka Grządkowska, Ada Kraw-
czyk, Milena Prochowska)

•	 UKS	Ząbkovia	Ząbki	II – Dwójka Łosice 2:1 
(bramki: Julka Rachoń, Sara Flaszka)

•	 UKS	Ząbkovia	Ząbki	I	– SP Baboszewo 7:0 
(bramki: Ania Kodym x 3. Martyna Florczuk 
x 2, Justyna Sowa, Klaudia Zielińska).

•	 UKS Ząbkovia Ząbki II – UKS Wiktoria 
Gielniów 0:8.

•	 UKS Ząbkovia Ząbki I – Jedynka Prza-
snysz 6:0 (bramki: Martyna Florczuk, 
Julka Grządkowska, Ania Kodym, Ada 
Krawczyk, Milena Prochowska, Klaudia 
Zielińska).

•	 UKS Ząbkovia Ząbki II –  SP3 Nowy 
Dwór Mazowiecki 7:0 (bramki: Julka 
Drężek x 2, Gabrysia Zubkowicz x 2, 
Sara Flaszka, dwie bramki samobójcze).

Do 1/4 finału awansowała drużyna 
UKS Ząbkovia Ząbki I. Nasze dziewczęta 
pokonały tam 2:0 MUKS Praga Warszawa 

W 4-ej minucie spotkania po podaniu 
Ani Kleszcz pierwszą bramkę dla Ząbkovii 
strzeliła Nikola Karczewska. W 21-ej minucie 
na 2:0 podwyższyła Magda Górecka (asysta: 
Nikola Karczewska), w 28-ej minucie spo-
tkania po dograniu Igi Kowalczyk na listę 
strzelczyń wpisała się Klaudia Tuszyńska, a w 
30-ej minucie dogranie Nikoli Karczewskiej na 
bramkę zamieniła Ania Lepa. W cztery minuty 
po zmianie stron drugą bramkę w tym me-
czu strzeliła Magda Górecka (asysta: Klaudia 

Tuszyńska), a wynik spotkania w 60-ej minu-
cie ustaliła Nikola Karczewska (po podaniu 
Sandry Pietrzak).

UKS Loczki Wyszków – UkS Ząbkovia 
Zabki 0:6.

Skład UkS Ząbkovia Ząbki: Paulina Berna-
siuk (41 – Ola Rusińska), Klaudia Buczek 
(bramkarka), Magda Górecka (55 – Ola 
Ferens), Nikola Karczewska, Ania Kleszcz 

(41 – Eliza Domańska), Iga Kowalczyk (ka-
pitan), Magda Kuch, Ania Lepa, Dominika 
Stankowska (55 – Natalia Królska), Paulina 
Szyszka (41 – Sandra Pietrzak).

Trenerzy: Jarosław Dobrowolski i Krzysztof 
Goławski.

Mecz w Wyszkowie to trzecie z rzędu 
zwycięstwo ligowe UKS Ząbkovia Ząbki. 
Niezwykle istotne jest, iż w tym meczu wi-
dać także było poprawę gry. Bardzo dobrze 
spisały się debiutujące w naszych barwach: 
Ania Kleszcz i Sandra Pietrzak (pierwszy w ży-
ciu mecz ligowy!!!!). Wszystkie zawodniczki 
rozegrały bardzo dobre spotkanie. 

Beata Komosińska-Ferens

(bramki: Martyna Florczuk po precyzyjnym 
dograniu Ani Kodym i Klaudia Zielińska).

W półfinale z LUKS Sportowa Czwórka 
Radom długo przegrywaliśmy 0:1 – na 
trzy sekundy przed końcem meczu Klaudii 
Zielińskiej udało się doprowadzić do remisu. 
Nasze dziewczęta super egzekwowały rzuty 
karne (bramkarkę z Radomia pokonały ko-
lejno: Klaudia Zielińska, Milena Prochowska 
i Martyna Florczuk), a nasza bramkarka 
obroniła pierwszy strzał „Luksiar”.

W finale UKS Ząbkovia Ząbki poko-
nała 3:1 UKS Wiktoria Gielniów (bramki: 
Martyna Florczuk, Milena Prochowska 
i Justyna Sowa).

Ania Kodym wybrana została 
NAJLEPSZĄ ZAWODNICZKĄ TURNIEJU.

Skład UkS Ząbkovia Ząbki I : Patrycja Bar-
tosiewicz (bramkarka), Martyna Florczuk, 
Julia Grządkowska, Ania Kodym, Ada Kraw-
czyk, Milena Prochowska, Justyna Sowa, 
Ola Sulisz i Klaudia Zielińska.

Trener: Marcin Wojda.
Skład UkS Ząbkovia Ząbki II: Julia Drężek, 

Sara Flaszka, Wiktoria Kaczanowska, Ada 
Markiewicz, Weronika Pikuła, Julka Rachoń, 
Agnieszka Stepuch, Gabrysia Zubkowicz.

Trener: Dariusz Radko.

Gratulujemy wszystkim naszym 
czterem drużynom występu w Finale 
Wojewódzkim!!!!

Obroniliśmy tytuł Mistrzyń Mazowsza 
z ubiegłego roku i głęboko wierzymy, 
że znów zagramy w Wielkim Finale na 
Stadionie Narodowym i tym razem wygra-
my !!!!! (w ubiegłym roku wywalczyliśmy 
Wicemistrzostwo Polski).

Beata Komosińska-Ferens
UKS Ząbkovia Ząbki
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11 kwietnia, w gościnnej hali Gimnazjum nr 1 w Ząb-
kach odbył się siódmy turniej Victor Grand Prix 

Ząbek o Puchar burmistrza. bardzo ciepły i słoneczny 
dzień nie sprzyjał dyscyplinie rozgrywanej w hali. I rze-
czywiście dzieci było mniej, ale dorośli dopisali. 

Najmłodsi grali w pięcioosobowej grupie: 
trzy dziewczynki i dwóch chłopców. Wygrała 
Ania Kotlarska, która przyjechała do nas 
z Garwolina, drugi był Michał Szempliński 
(Stare Babice), a trzecie miejsce zajęła Basia 
Stasiak z klubu MUKS Victor. Nasi byli wyjąt-
kowo gościnni i zajęli czwarte (Kacper Gajos) 
i piąte miejsce (Natalka Składanowska). W kla-
syfikacji prowadzi Kacper Gajos przed nie-
obecnymi dzisiaj Maksem Siepsiakiem i Hanią 
Lewandowską.

W konkurencji klas 4-6 dziewcząt wygrała 
Marysia Rosa, przed Basią Seweryn i Anią 
Rosa. 

W generalce prowadzi Basia Seweryn 
przed Samirą Salameh i Marysią Rosa.

U chłopców w tym samym wieku wygrał 
Kacper Winek, drugi był Kuba Walocha, a trze-
ci Błażej Krawczyk. W całości cyklu prowadzi 
Kuba Walocha przed Błażejem Krawczykiem 
i Kubą Niemirskim.

W kategorii uczniów gimnazjum stawili 
się tylko chłopcy (bo przecież naszą Kasię 
Wróblewską w dni turniejowe uważamy za 
chłopca). Zawody wygrał Grzegorz Cybulski 
przed Adamem Walocha i właśnie Kasią. 
W klasyfikacji generalnej z dużą przewagą 
prowadzi Adam Walocha przed Damianem 
Milem i Kasia Wróblewską.

I u dzieci zostały tylko gry podwójne. 
Wygrali świetnie dysponowani dzisiejsze-
go dnia zawodnicy z Garwolina: Grzegorz 
Cybulski i Konrad Kalinowski, przed Kasią 
Wróblewską, która grała dzisiaj z Kacprem 
Winek. Trzecie miejsce zajęli bracia Adam 
i Kuba Walocha. Właśnie Adam i Kuba prze-
wodzą klasyfikacji ogólnej i wyprzedzają 
Kasię Wróblewską, Izę Pomykała i Błażeja 
Krawczyka.

Dorośli stawi-
li się licznie, ale 
tur nie j  poszedł 
całkiem sprawnie. 
Nasz sędzia kontro-
lny Wojtek Nikiel nie 
dał kortom stać pustym. 

U pań wygrała dzisiaj Kasia Wróblewska, 
która po zaciętym finale pokonała Jolę 
Parafiańczuk. Trzecia była Asia Mądry. W ge-
neralce prowadzi Jola przed Asią i nieobecną 
dziś Moniką Łepkowską.

Tradycyjnie najliczniejsza grupa to oczy-
wiście Open Mężczyźni z cenną „domieszką” 
kobiet.

Wygrał Paweł Bieliński z Mrozów, pokonu-
jąc w finale Anetę Szurawską. Na najniższym 
stopniu podium stanął Janek Grabowski. 
W klasyfikacji prowadzi Michał Korecki przed 
Wieśkiem Gajosem i Jackiem Kutlą. Podium 
jest zatem w całości obstawione przez zawod-
ników naszego ząbkowskiego MKS-u.

U zaawansowanych to się dopiero 
działo! Pięciu za-
wodników, mecze 
k ażdy z  k ażdym 
i na koniec trzech 
zawodników z  tą 
samą liczbą punk-
tów, a dwóch pierw-
szych z tym samym 
bi lansem setów. 
Ostatecznie małymi 
punktami zwyciężył 
Tomek Mądry przed 
Dawidem Maronem 
i  d e b i u t u j ą c y m 
u  nas Łuk aszem 
Rusteckim. W całości 

Victor Grand Prix Ząbek w badmintonie 
o Puchar burmistrza

cyklu prowadzi Dawid Maron przed Bartkiem 
Gibadło i Tomkiem Mądrym.

Na deser gry podwójne. 10 par i sporo 
zaciętych pojedynków. W efekcie znowu suk-
ces naszego MKS-u. Wygrali Michał Korecki 
z Wieśkiem Gajosem, którzy w finale poko-
nali Jolę Parafiańczuk i Janka Grabowskiego. 
Trzecie miejsce dla mnie i Łukasza Orzęckiego. 
W klasyfikacji prowadzą z tą samą liczbą 
punktów Wiesiek i Michał, którzy wyprze-
dzają Artura Tomczaka, Maksa Jechnę i Jolę 
Parafiańczuk

Dziękuję za dziś, zapraszam na kolejny 
turniej 16 maja.

Marek Krawczyk

PRANIE 
    

 

-DYWANÓW 
-WYKŁADZIN 
-TAPICERKI 

 

519 62 62 02 
22 224 43 44 

 
-10%
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kolejne firmy w akcji „Zniżka za dowód”

ORGANIZATOR AKCJI:

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
tel. 022 781 68 14 do 17
fax. 022 781 68 13
www.zabki.pl

DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW ZĄBEK
ZNIŻKI OD 2 DO 30 % 
W PUNKTACH OZNACZONYCH NAKLEJKĄ

Centrum Psychologiczne „Via Vita” s.c.
Justyna Lewandowska Renata Wawrzyn 
Centrum Psychologiczne „Via Vita” istnieje od 2011 roku i od tego czasu pomaga miesz-
kańcom Ząbek i okolic w ich różnych sytuacjach życiowych. Aktualnie w ofercie można 
znaleźć konsultacje psychologiczne, psychoterapię, badanie psychotechnicze kierow-
ców, grupy terapeutyczne, grupy wsparcia oraz szkolenia. Wszystkie spotkania umawia-
ne są telefonicznie.
Firma zobowiązuje się do udzielenia 10% rabatu na oferowane usługi (poza usługami 
o ustawowo określonej płatności) wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek za 
okazaniem dowodu osobistego w ramach promocji trwającej od czerwca 2010 roku.

kontakt: Ząbki, ul. 11 listopada 57 (wejście od ul. I brygady), 
tel. (22) 781 70 28, kom. 504 15 25 45, www.viavita.pl

–10%

„Big City Restaurants” 
„Big City Restaurants” to połączenie świeżego spojrzenia oraz wieloletniego 
doświadczenia w gastronomii. Pizza z „Big City Restaurants” jest sycąca i lekka dla 
żołądka, a potrawy z grilla zadowolą nawet najbardziej wybrednych klientów.
Ostatnie zamówienia na dostawy przyjmowane są godzinę przed zamknięciem restau-
racji. Minimalna wartość zamówienia wynosi 20 pln. Obszar dostawy ograniczony do 
5 km. Dostawa gratis do 5 km. W trosce o zapewnienie jak najwyższej jakości potraw 
dostawa dotyczy tylko pizzy!
Godziny otwarcia Nd-Czw 11:00 - 23:00 oraz Pt-Sob 11:00 - 00:00.
Restauracja zgłaszając swój udział w akcji „Zniżka za dowód” zobowiązuje się do udzie-
lenia 30% rabatu na oferowane usługi wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek.

kontakt: Ząbki, ul. narutowicza 45, tel.511-192-489 lub 511-191-116, 
e-mail:bigcityrestaurants@gmail.com

Bonsai Usługi Stolarskie
Firma Bonsai Usługi Stolarskie przystąpiła do „Zniżki za 
dowód” i udziela 5% 
rabatu na oferowane usługi zameldowanym mieszkańcom Ząbek.
Firma zajmuje się kompleksowym wyposażeniem wnętrz. Wyko-
nuje wszelkiego rodzaju usługi stolarskie, w tym nietypowe za-
mówienia, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów.

kontakt: www.stolarstwogadomski.pl, 
www.facebook.com/stolarstwogadomski, 

e -mail: biuro@stolarstwogadomski.pl, 
tel. 602-713-790, 896-816-228

–5% Fotografia LEN-ART 
Fotografia LEN-ART Beaty Lenart kolejną firmą, która 
dołączyła do ząbkowskiej akcji „Zniżka za dowód”. Firma 
zajmuje się fotografią ślubną, fotografią chrztów i komunii. 
Wykonuje sesje rodzinne, ciążowe, indywidualne oraz zdjęcia dla 
firm.
„Fotografia LEN-ART.” zgłaszając swój udział w akcji, zobowiązuje 
się do udzielenia 15 % rabatu na oferowane usługi wszystkim za-
meldowanym mieszkańcom Ząbek.

kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33F/35, tel. 602-432-110, 
e-mail:len-art@o2.pl, www.len-art.com.pl

–30%

–15%

110. rocznica urodzin Fryderyka Haydera
pracy możemy dzisiaj w dolnośląskich muze-
ach oglądać uratowane szesnasto-, siedem-
nasto- i osiemnastowieczne bezcenne dzieła 
sztuki. Skupiając się na pracy kustosza nie 
przestał tworzyć, jednak wydaje się, że padł 
ofiarą swojej misji – ratując obrazy innych 
artystów, sam jako twórca odszedł na drugi 
plan. Zamiast jako malarz być głównym bo-
haterem wystaw, organizował je.

Z Ząbkami związał się w 1960 roku, kiedy 
to zakupił działkę przy ulicy Kolejowej 7, na 
której przez kilka lat z wielkim trudem wybu-
dował dom własnego projektu. Tutaj spędzał 
rokrocznie wakacje i święta, tu znalazł przyja-
ciół (o których niebawem napiszemy) i tutaj 
po śmierci żony zamieszkał na stałe w 1986 
roku. Zmarł cztery lata później.

Co pozostało po Fryderyku Hayderze? 
Zarośnięta działka przy Kolejowej (dom za-
niedbany przez późniejszych właścicieli nadaje 
się obecnie tylko do rozbiórki)? Ledwie widocz-
ne zarośnięte stare alejki w Parku Miejskim? 
Wspomnienie o ciekawym bufecie w dawnym 
MOK-u przy stadionie? W albumach na starych 

czarno-białych fotografiach, pamiątkach po 
ślubach, fronton Urzędu Stanu Cywilnego 
jego projektu? Przepiękne wnętrza Sali Ślubów 
w USC Jego projektu, na które niektórzy krzy-
wią się, że to komunistyczny staroć wymaga-
jący wymiany na nowe? Bezimienna mogiła na 
cmentarzu bródzieńskim w Warszawie?

Nie dajmy odejść w zapomnienie temu 
wielkiemu artyście! Mamy w Ząbkach Salę 
Ślubów w USC, jedyną już w Polsce ocalałą 
Jego projektu, która od kilku miesięcy nosi 
Jego imię – mówmy i piszmy, że np. Sesja Rady 
Miasta odbyła się w Sali Haydera! Zachowajmy 
tę Salę w stanie jak najbardziej oryginal-
nym! Będziemy mieli niebawem w Ząbkach 
i Wołominie wystawy Jego dorobku artystycz-
nego – przyjdźmy na nie, poznajmy Jego doro-
bek twórczy! Mówmy o Nim i Jego malarstwie 
naszym ząbkowskim dzieciom podczas lekcji 
plastyki w naszych szkołach! Nie dajmy o Nim 
zapomnieć, tak jak nie chcielibyśmy, żeby kie-
dyś zapomniano o nas.

Mirosław Sobiecki
www.HistoriaZabek.pl

Urodzony w Przemyślu. Wycho-
wany w krakowie. Muzealnik 

w Gliwicach. Od 1960 roku związany 
z Ząbkami. Zmarł w 1990 w woło-
mińskim szpitalu.

Dokładnie 110 lat temu, 25 kwietnia 1905 
roku, przyszedł na świat Fryderyk Antoni, 
syn Heleny i Władysława Hayderów. Od 
1932 roku absolwent krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, gdzie studiował u mistrzów 
Mehoffera, Dunikowskiego i Wojnarskiego. 
Artysta uznany, odznaczany i wielokrot-
nie nagradzany. Po zakończeniu II Wojny 
Światowej, możliwe że na skutek poniesionej 
osobistej straty, kiedy to podczas Powstania 
Warszawskiego większość jego dorobku 
spłonęła w warszawskiej pracowni, obok 
malarstwa podejmuje się jako muzealnik 
pracy ratowania z pożogi wojennej dorobku 
innych artystów. Tej misji poświęca swoje 
życie. Zakłada w Gliwicach Związek Polskich 
Artystów Plastyków. To dzięki jego mozolnej 

Poniżej prezentujemy kolejne firmy, które 
ostatnio przystąpiły do popularnej akcji 

„Zniżka za dowód”. Przypomnijmy, są to fir-
my, które dla zameldowanych mieszkańców 
Ząbek oferują specjalne rabaty. Pełna lista 
firm biorących udział w akcji, jak i wszelkie 
formularze dla firm, które chciałyby do niej 
przystąpić znajdują się na stronie interne-
towej Urzędu Miasta (www.zabki.pl).
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18 kwietnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. ks. J. 
Popiełuszki w Ząbkach odbyła się IV edycja Turnieju Piłki 

Siatkowej o Tarczę Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. W rozgrywkach 
wzięło udział 8 drużyn podzielonych na dwie grupy. Zawodniczki 
i zawodnicy prezentowali bardzo wysoki poziom gry, co owoco-
wało bardzo wyrównanymi meczami i ponad 12-godzinnymi roz-
grywkami! 

Po rozegraniu meczów fazy grupowej 
przyszła pora na play-offy. Z perspektywy po-
przednich edycji turnieju z całym przekona-
niem można stwierdzić, że z roku na rok rośnie 
poziom sportowy, dlatego o awansie do półfi-
nałów w II grupie musiały decydować „małe” 
punkty. W pierwszym z meczów półfinało-
wych zwycięzca I grupy – Polanka Rembertów 
pokonała zespół Siatkarza Ząbki. Natomiast 
w drugim półfinale zwycięzca drugiej grupy 
AKS Halinovia Halinów pokonała drużynę 
Black Ball. Walka o medale rozpoczęła się 
meczem o trzecie miejsce, w którym Siatkarz 
Ząbki uległ drużynie Black Ball. W wielkim 
finale drużyny szły „łeb w łeb” (26:24 i 29:27) 
i ostatecznie Polanka Rembertów pokonała 
AKS Halinovia Halinów. 

Ostateczne wyniki prezen-
tują się następująco:
1.  Polanka Rembertów
2.  AKS Halinovia Halinów
3.  Black Ball
4.  Siatkarz Ząbki
5-6. (ex aequo) Pingwiny z Ma-

dagaskaru, Autoglob 
7-8. (ex aequo) Cojones, Na-

zwa jest nieistotna
Wszystkim zawodnikom 

dziękujemy za wspaniałe spor-
towe widowisko, a kibicom za 
aktywny doping. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim wo-
lontariuszom i partnerom 
Turnieju, w szczególności 

IV Turniej Piłki Siatkowej o Tarczę 
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 
– już za nami!

Miastu Ząbki, Publicznemu Gimnazjum nr 2 
im. Jerzego Popiełuszki, Miejskiemu Centrum 
Sportu (MCS), klubowi Siatkarz Ząbki oraz 
firmie Fotografia LEN-Art Beata Lenart. 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku 
na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek oraz do 
udziału w innych imprezach organizowanych 
przez nasze stowarzyszenie!

Justyna Sobolewska
Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ząbek

WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ w Ząbkach
500 m2 – ul. Mickiewicza,  

tel. 606 466 001
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W ubiegłym roku Państwa wsparcie po-
mogło nam m.in.:
•	uruchomić program stypendialny dla 

zdolnej młodzieży, 
•	 zorganizować piknik w Parku Miejskim, 
•	 zainicjować Klub Świadomych Rodziców,
•	oraz wiele inicjatyw sportowych i kultu-

ralnych. 

Jak samemu przekazać 1% podatku na 
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek?

Aby przekazać 1% swojego podatku nale-
ży wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym 
zeznaniu podatkowym (PIT). Po wyliczeniu, ile 
podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym 
roku, w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% 
podatku należnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy nu-
mer KRS, w przypadku Towarzystwa Przyjaciół 
Ząbek, ten numer to 0000 36 46 92.

Oprócz numeru KRS wybranej organiza-
cji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwo-
tę, którą chcemy przekazać, nie może ona 
jednak przekraczać 1% podatku należnego, 
wynikającego z zeznania podatkowego, po 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy 
w dół.

Walczymy 
o plac zabaw
Ząbki przystąpiły do konkursu „Po-

dwórko nivea” zorganizowanego 
przez firmę nivea. A nagrodą jest 
plac zabaw dla dzieci. Zgłaszając się 
do konkursu trzeba było podać lo-
kalizację dla tego obiektu. My wska-
zaliśmy teren przy ul. bukowej. kon-
kurs jest ogólnopolski, a nagrodę 
zdobywają lokalizacje z największą 
liczbą głosów.

W pierwszym etapie, który trwa przez cały 
kwiecień nagrodzonych zostanie 20 pierw-
szych lokalizacji. Nasza lokalizacja, po 3 ty-
godniach głosowania, znajduje się w trzeciej 
dziesiątce (w konkursie bierze udział aż 1117 
pretendentów do nagrody). Brakuje więc 
bardzo niewiele, aby znaleźć się w finałowej 
dwudziestce. Przed nami ostatni tydzień gło-
sowania. Warto więc się zmobilizować i się-
gnąć po tę nagrodę już w pierwszym etapie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: 
www.nivea.pl/podworko i prosimy o głosy. 

red.

30 kwietnia upływa termin składania PIT za 2014 r.!

30 kwietnia upływa termin skła-
dania zeznań podatkowych 

za 2014 r. To ostatnie dni na rozli-
czenie się z Urzędem Skarbowym, 
dlatego przypominamy o możliwości 
bezpłatnego rozliczenia i przesłania 
wypełnionej deklaracji PIT, a także 
okazji wsparcia swoim 1% działań 
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

Decydując się na przekazanie 1% swojego 
podatku na TPZ mogą Państwo skorzystać 
z możliwości, bezpłatnego rozliczenia i prze-
słania do Urzędu Skarbowego deklaracji po-
datkowej PIT. W tym celu należy:
•	udać się do Kancelarii VATAX,
•	przynieść deklarację rozliczeniową złożo-

ną w roku 2014.
•	 zadeklarować  przekazanie 1% podatku 

na TPZ
Pracownicy kancelarii bezpłatnie wy-

pełnią zeznanie po-
datkowe i prześlą 
elektronicznie zło-
żoną deklarację do 
Urzędu Skarbowego 
(rozliczenie PIT-u nie 
odbywa się „od ręki”).

kancelaria 
Podatkowa VATAX, 
05-091 Ząbki
ul. Sikorskiego 33d 
(wejście 
od ul. Stefczyka)
tel.  222 51 41 41
e-mail: 
vatax@vatax.com.pl

Wywóz 
odpadów 

budowlanych 
uzu  c  

on n a    
  3

ny za on n  od  z

Ząbkach prZy ulicy bukowej

NOWA INWESTYCJA
NA TULIPANOWEJ W ZĄBKACH
S U P E R  L O K A L I Z A C J A , 
KAMERALNE, 4 RODZINNE 

BUDYNKI, MIESZKANIA BEZCZYNSZOWE, JEDNO 
I DWUPOZIOMOWE, Z OGRÓDKIEM 
Inwestycja na ul. Tulipanowej w Ząbkach to 
zespół 2 budynków z 4 mieszkaniami, z ogród-
kami i miejscami parkingowymi na terenie 
posesji. Super lokalizacja ze względu na małą 
odległość od szkół, przedszkoli, basenu, sklepów 
i punktów usługowych. Dużym plusem jest brak 
zabudowy bloków wielorodzinnych i mały ruch 
na ul. Tulipanowej.
WSZELKICh INfORMACJI 
UDZIELAMY 
POD NUMEREM  733-756-029


