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Kolejne drogi
będą modernizowane

O

becnie trwają prace przy budowie dróg powiązanych komunikacyjnie z tunelem pod torami kolejowymi (ul. Orla
i ul. Wojska Polskiego) oraz kończone są roboty na ul. Wiosennej. Inne inwestycje drogowe są już w końcowej fazie procedury przetargowej, podpisywane są już umowy na wykonawstwo
(ul. Rómmla, Bortnowskiego, Kombatantów, Ogrodowa, Żwirki,
Jeziorna, Błękitna, Zimna). Lada moment wykonawcy wejdą
na plac budowy. Jednak to nie wszystko. Rada Miasta, podczas
ostatniej sesji przyjęła zaproponowane przez Burmistrza zmiany do budżetu, dzięki którym gruntownie zostaną wyremontowane kolejne drogi (ul. Sienkiewicza, Moniuszki, Żeromskiego,
Norwida). Drogi zostaną odwodnione, ukształtowane nowymi
obrzeżami, stary asfalt zostanie sfrezowany oraz zostanie położona nowa nakładka.
dokończenie na str. 6

Kupię
mieszkanie
w bloku
na parterze
ok. 30 m2

w centrum Ząbek
tel. 22 781-41-25

Przedszkole
artystyczno-sportowe

zapraszamy dzieci w wieku 2–6 lat
 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
www.nasza-lokomotywa.edu.pl
 Własna kuchnia

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63
22 762 42 41
696 055 822

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692
Promocja do 50%*





MAKIJAŻ PERMANENTNY
BOTOX
KWAS HIALURONOWY
MEZOTERAPIA IGŁOWA
Ząbki ul. Szwoleżerów 111
salon Beauty & Style
bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się
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Dolcan Ząbki – Stomil Olsztyn
już w sobotę
Po 112 dniach rozłąki z piłka nożną wreszcie wracamy na ligowe
boiska.
Rundę wiosenną zespół DOLCANU zainauguruje na własnym
stadionie meczem ze STOMILEM Olsztyn w dniu 15 marca 2014 r
o godz. 1500 na stadionie „DOLCAN ARENA” w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej o jak
najliczniejsze przybycie na stadion i gorący doping dla naszych piłkarzy. Bądźmy w tym dniu 12 zawodnikiem naszej drużyny.
Bilety do nabycia w kasie biletowej (trybuna główna) w cenie
10,00 zł (bilet normalny) oraz 6,00 zł bilet ulgowy.
Jednocześnie przypominamy, że bilety można nabyć tylko i wyłącznie za okazaniem Karty Kibica DOLCAN Ząbki.
Karty do nabycia w kasie biletowej.
Kasa czynna każdego dnia w godz. 0900–1700 a w dniu meczu od
godz. 1000.

Samoobrona dla dzieci
M.O.S.iR. zaprasza dzieci i młodzież w wieku 12–15 lat na zajęcia
samoobrony. Zajęcia będą oparte o style walki takie jak: Krav Maga,
Sambo i M.M.A. Zajęcia prowadzi instruktor i zawodnik z 10-letnim
doświadczeniem. Zajęcia odbywać się będą na sali walk Trybuny
Głównej w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 w środy w godz. 1700–
1800 i piątki w godz. 1900–2000. Koszt zajęć 100 złotych miesięcznie
od 1 osoby. Szczegółów można się dowiedzieć u prowadzącego zajęcia pod numerem telefonu 506 330 878.
Zapraszamy!
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Więcej kursów
linii Ząbki-2
Od 3 marca autobusy linii Ząbki-1 i Zabki-2 kursują według nowego rozkładu (szczegóły str. 13–14). Najistotniejszą zmianą jest
zwiększenie ilości kursów linii Ząbki-2, na którą wyjechał dodatkowy
autobus o większej pojemności. Dzięki temu autobusy kursują częściej i jest mniejszy tłok w autobusach wyjeżdżających rano z Ząbek
w stronę Rembertowa.
W rozkładzie przybyło dodatkowych 7 kursów dziennie.
Zmiany na linii Ząbki-1 są mniejsze i są konsekwencją zmian na
linii Zabki-2 oraz napływających do Urzędu Miasta uwag i wniosków.
W nowym rozkładzie szczególny nacisk położono na poprawę
warunków dojazdu dzieci i młodzieży korzystających z linii Ząbki-1
i Ząbki-2 do szkół na pierwszą lekcję. Rozkłady zostały również dostosowane do nowych rozkładów kolei w Ząbkach i Rembertowie, które
weszły w życie od 8 marca. Rozkład linii Ząbki-1 dla sobót, niedziel
i świąt nie uległ zmianie.
Urząd Miasta Ząbki

Straż zostaje

23

lutego odbyło się referendum w sprawie likwidacji
Straży Miejskiej w Ząbkach, zarządzone przez Radę
Miasta Ząbki. Inicjatorem referendum była Grupa inicjatywna, składająca się z kilkunastu mieszkańców.
Podczas referendum na karcie do głosowania mieszkańcy mieli
odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za likwidacją Straży Miejskiej w Ząbkach?”.
Aby referendum było wiążące powinno zagłosować 30% uprawnionych. Wszystkich uprawnionych do głosowania w Ząbkach było
22 505. W niedzielnym referendum w 12 ząbkowskich obwodach
łącznie wzięło udział 2 894 mieszkańców, tj. 12,86% uprawnionych
do głosowania.
Iwona Potęga

Nowy, 12 - metrowy autobus
obsługujący linię Ząbki-2
może zabrać nawet 96 pasażerów

Dwa z czterech autobusów
kursujących na linii Zabki-2

Wynajmę lokal
35 m2 na parterze w Ząbkach,
przy ul. Wyszyńskiego 41 (róg ul. Wolności),
na gabinet lekarski
lub działalność usługowo-biurową
tel. 503 120 864
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Oddaliśmy basen, wkrótce zakończymy budowę tunelu

W

planach mamy Stację Uzdatniania Wody, nową szkołę i całkowicie odmienione centrum miasta z ciekawą infrastrukturą!!! – zapowiada burmistrz
Ząbek, Robert Perkowski

kursowały częściej, bo są zapchane, ale częściej jeżdżące pociągi to jeszcze częściej zamknięty przejazd, czyli jeszcze dłuższe korki,
czyli jeszcze większe opóźnienia autobusów.
Dlatego ta inwestycja jest tak istotna. Ten
tunel pozwoli nam w końcu to wszystko pogodzić. A przy okazji jest to faktycznie, gigantyczna zmiana krajobrazu centrum Ząbek.
Pojawi się cała masa nowej infrastruktury i to
centrum powoli faktycznie zacznie przypominać centrum miasta z prawdziwego zdarzenia.
Proszę zatem powiedzieć, jakie zmiany
planowane są w centrum Ząbek, oczywiście poza przebudową infrastruktury drogowej?
Już za chwilę, w bezpośrednim sąsiedztwie tunelu, zbudujemy tzw. tor rolkowy
wraz z torem wyścigowym dla samochodów
zdalnie sterowanych. Myślę, że to będzie
ogromna frajda dla dzieciaków i młodzieży.
Chcemy ponadto, by centrum naszego miasta było miejscem relaksu dla mieszkańców,
gdzie będzie można pograć na publicznym
stole w szachy, czy w ping-ponga. Albo po
prostu posiedzieć i popuszczać latawce ze
swoimi dziećmi czy wnuczkami.

Panie Burmistrzu gratulujemy otwarcia
nowoczesnej pływalni. Teraz wszyscy
czekamy z niecierpliwością na otwarcie
tunelu. Proszę powiedzieć, kiedy to nastąpi?
Prace związane z budową tunelu przebiegają nadzwyczaj dobrze. Szczerze mówiąc, realizujemy harmonogram budowy
nawet przed czasem. Nie chcę zapeszyć, ale
wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie już w wakacje zakończymy realizację tego
przedsięwzięcia.
Nie jest chyba tajemnicą, że budowa tunelu to tak naprawdę dużo większy projekt, bo razem z budową tego obiektu
w przedsięwzięcie wchodzi również przebudowa kilku ulic w centrum miasta?
To prawda. Z budową tunelu wiąże się
przebudowa fragmentu ul. Wojska Polskiego wraz z rondem, budowa ul. Leszyckiego i fragmentu ul. 3-go Maja, a także
budowa ul. Orlej z nowym rondem i przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą
wojewódzką 634. Zatem projekt jest dość
duży i na pewno spowoduje znaczące
usprawnienie komunikacyjne w naszym
mieście. Co nie oznacza, że po oddaniu
tego tunelu, całe Ząbki nagle zrobią się super płynne. Oczywiście zlikwidujemy ten
najniebezpieczniejszy punkt w naszym
mieście, czyli dotychczasowy przejazd kolejowy, gdzie w jednym miejscu nie tylko
krzyżowało się torowisko z jezdnią dla samochodów, ale gdzie również znajduje się
newralgiczne przejście dla pieszych, zejście
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z peronu i po obydwu stronach skrzyżowania z innymi drogami. Taka kompozycja powodowała, że w tym miejscu dochodziło do
niebezpiecznych zdarzeń i aż cud, że było
ich tak mało. Chociaż były lata, w których
zdarzyło się kilka najbardziej tragicznych
w skutkach wypadków z udziałem pieszych
i pociągu.
Tunel usprawni płynność ruchu w mieście
i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Jakie jeszcze korzyści przyniesie mieszkańcom Ząbek?
Mamy świadomość, że pozostały układ
drogowy będzie musiał podlegać dalszemu
usprawnianiu i sukcesywnej modernizacji. Na
pewno będzie się to działo przez kolejne lata,
ale najważniejsze jest to, że dzięki tunelowi
nie będziemy mieli już tak dużych problemów z punktualnością chociażby komunikacji miejskiej.
Warto pamiętać, że tunel kolejowy to nie
jest jakaś fanaberia czy wyłącznie estetyka,
to jest fizyczne przełożenie na zmniejszenie
korków i ulga dla osób, które w popołudniowych i porannych godzinach szczytu przez
ten przejazd przejeżdżają. To jest masa samochodów, m.in. setki rodziców dowożących dzieci do szkół. Mało tego, przejeżdżają
tamtędy co najmniej trzy linie autobusowe,
gdzie często otrzymujemy skargi od mieszkańców, że autobusy mają duże opóźnienia,
bo stoją w korku przed zamkniętym szlabanem.
Z drugiej strony chcielibyśmy wszyscy,
nie tylko mieszkańcy Ząbek, żeby pociągi

Centrum Ząbek rzeczywiście zmieni się nie
do poznania. Kiedy rozpoczną się pierwsze prace?
Rozpoczęcie budowy toru rolkowego
planujemy już wczesną wiosną, później
będą kolejne rzeczy. Chcemy bowiem zacząć
budować pozostałe elementy miastotwórcze, centrotwórcze od tego najważniejszego
elementu zmieniającego krajobraz, jakim
jest tunel. Oczywiście, mamy w planach nie
tylko dalszą modernizację centrum.
Przed nami perspektywa zlikwidowania
i zastąpienia nowymi obiektami, budynków
komunalnych przy ul. Piłsudskiego 5 i 5a,
które na dzień dzisiejszy, delikatnie mówiąc,
mocno odstają od przyjętych norm i standardów.
Poza tym, chcielibyśmy w przyszłości
wyremontować i zmodernizować przychodnię miejską w Ząbkach, uruchomić parking
podziemny pod pasażem, który przejęliśmy
od firmy Dolcan. W tej chwili też w centrum
kończymy budowę ulicy Wiosennej, zamierzamy wyremontować ul. Poniatowskiego,
a także zmodernizować ul. Targową (tu ciekawostka, w sfinansowaniu tego zadania
pomoże nam firma Jeronimo Martins, czyli
tzw. ,,Biedronka”).
Wiele wskazuje na to, że budowa tunelu
w Ząbkach zakończy się już w wakacje.
Wiadomo jednak, że nie samymi drogami
żyje miasto. Mieszkańcy otrzymali wspaniały prezent na Walentynki w postaci
nowoczesnego basenu, a to nie jedyny
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obiekt, którego sąsiedzi z gmin ościennych mogą Wam pozazdrościć.
Rzeczywiście, dzięki współpracy naszego
Urzędu Miasta i Poczty Polskiej udało nam
się uruchomić w Ząbkach nowoczesną placówkę pocztową przy ul. Orlej 8 ze strefą
24-godzinną. Znajdują się w niej czynne
całą dobę samoobsługowe urządzenia do
nadawania, wysyłania i odbierania przesyłek, listomat oraz kiosk internetowy. Jest to
jedyna tego rodzaju placówka w powiecie
wołomińskim.
Kolejne piękne wydarzenie w Ząbkach to
oczekiwane od dawna dobre wieści w sprawie Stacji Uzdatniania Wody. Proszę zatem
przybliżyć nieco szczegółów.
W Walentynki również, podpisaliśmy
z Urzędem Marszałkowskim umowę, na mocy
której zakupiliśmy działkę pod budowę Stacji
Uzdatniania Wody w Ząbkach.
To dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo
na dzień dzisiejszy jesteśmy w całości uzależnieni od sieci warszawskiej, zarówno pod
względem kanalizacji, jak i wodociągów.
Szacujemy, że po wybudowaniu SUW-u w Ząbkach cena miejskiej wody będzie
znacznie niższa. Na dodatek, lokalne ujęcie
zagwarantuje nam większą stabilność ciśnienia, bo jak wiemy z rozmów z mieszkańcami
budynków wielorodzinnych, w mieszkaniach
na wyższych piętrach jest z tym duży problem.
Kiedy rozpocznie się budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach?
Szacujemy, że jeszcze w tym roku wykonalibyśmy dokumentację budowlano-wykonawczą, uzyskalibyśmy pozwolenie
na budowę i być może wyłonilibyśmy wykonawcę. Zatem inwestycja praktycznie ruszyłaby już w przyszłym roku, jeśli wszystko
dobrze pójdzie, a na dzień dzisiejszy nie znam
przesłanek, które by nam utrudniały osiągnięcie tego celu w założonym terminie.
Najważniejszym elementem było pozyskanie działki, rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie trwały co najmniej od
siedmiu lat, dlatego cieszę się niezmiernie, że
14 lutego zostały sfinalizowane. Wszystkim
zaangażowanym w nie osobom, panom mar-

szałkom, pani dyrektor i pracownikom Urzędu
Miasta pragnę bardzo serdecznie podziękować.
A skoro już jesteśmy przy temacie umów,
to chciałbym również dodać, że na mocy porozumienia z jednym z deweloperów, który
finansuje nam koszt dokumentacji, przymierzamy się do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3.
Aż trudno uwierzyć, że w Ząbkach udaje
się to, co w wielu gminach wydaje się niemożliwe. Wspominał Pan o porozumieniu
z ,,Biedronką” w sprawie budowy ulicy,
a tu jeszcze porozumienie z deweloperem
w sprawie rozbudowy szkoły. Tylko pogratulować.
Ależ, na tym nie koniec. Zdradzę, że obecnie prowadzimy rozmowy z jedną ze spółek
skarbu państwa na temat zakupu ponad dwuhektarowej działki usytuowanej w południowej części Ząbek pod budowę kompletnie
nowej szkoły. Mam nadzieję, że uda nam się
wynegocjować korzystne warunki tej transakcji.
Wobec tylu ambitnych zamierzeń inwestycyjnych nie pozostaje nam nic innego, jak
tylko trzymać kciuki za Pana i życzyć Ząbkom dalszych sukcesów. Swoją drogą, nie

obawia się Pan, że tak wiele planów może
być ciężko zrealizować?
Mamy świadomość dużych potrzeb naszego miasta, ale też mamy świadomość
ograniczeń finansowych. To jednak właściwy
moment, w którym możemy zacząć na poważnie myśleć o realizacji kolejnych dużych
inwestycji, ponieważ wraz z oddaniem basenu, a wkrótce także tunelu, uwolnią nam
się możliwości finansowe.
Dziękuję za rozmowę.
(Rozmawiał Rafał S. Lewandowski)

WŁOSKI
FRANCUSKI

KONWERSACJE

Mgr filologii włoskiej
Marta Kupiec

w języku niemieckim
„Lass uns reden”

TŁUMACZENIA
NAUCZANIE

Ząbki, ul. Sobieskiego 30
Tel. (22) 781 58 63

Tel 502 447 106
e-mail:
kupiec.marta@gmail.com
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
Szanowni Mieszkańcy,
postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień
25 maja 2014 r. wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
Poniżej przekazuję Państwu informacje o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego:
1. W dniu 5 maja 2014 r. upływa termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
2. W dniu 12 maja 2014 r. upływa termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców
w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu

przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. W dniu 12 maja 2014 r. upływa termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki
sporządzonej w alfabecie Braille’a.
4. W dniu 15 maja 2014 r. upływa termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
5. W dniu 15 maja 2014 r. upływa termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa. Po upływie tego terminu oświadczenie takie
można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu
głosowania tj. 25 maja 2014 r. podwarunkiem, że
pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Czynności, o których mowa powyżej mogą być
dokonywane w godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki
– poniedziałki w godz. 10.00–18.00, wtorki, środy
i czwartki w godz. 8.00–16.00 oraz w piątki w godz.7.0015.00 w Referacie Spraw Obywatelskich, pok. nr 8.
Jednocześnie informuję, że Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych zamieszczona została w zakładce
‚”Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014” Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ząbki (http://bip.zabki.pl/). Z powyższą informacją, sporządzoną w wersji
papierowej, w alfabecie Braile’a można zapoznać się
w Urzędzie Miasta Ząbki, w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, pok. nr 9A.

WYKAZ

Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi
na dzień 25 maja 2014 r.

2. Słupy ogłoszeniowe:
1) ul. 11-go Listopada na wysokości nr 13,
2) ul. Batorego na wysokości nr 7,
3) ul. Wojska Polskiego (park miejski),
4) ul. Piłsudskiego na wysokości nr 2,
5) ul. Orla na pasażu miejskim,
6) ul. Piłsudskiego róg ul. Warszawskiej,
7) ul. Powstańców na wysokości nr 60.

miejsc na obszarze Miasta Ząbki przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii
wyborczej przed wyborami posłów do

1. Tablice ogłoszeniowe:
1) ul. Wolności róg ul. Narutowicza,
2) ul. Wyspiańskiego na wysokości nr 22,
3) ul. 3-go Maja róg Legionów,
4) ul. Powstańców na wysokości nr 15A,
5) ul. Zielenicka róg ul. Szwoleżerów.

Kolejne drogi
będą modernizowane
dokończenie ze str. 1

Podczas tej samej sesji radni wyrazili też zgodę
na dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu
dróg powiatowych (ul. Rychlińskiego – Szpitalna)
z drogą miejską (ul. 11-go Listopada). Rada wyraziła
także zgodę na pomoc powiatowi wołomińskiemu
w modernizacji pozostałego odcinka drogi pomiędzy
planowanym rondem a już wybudowanym, które
jest zlokalizowane na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Leszyckiego. Dzięki temu powstanie nowy ciąg komunikacyjny na odcinku od ul. Skorupki,
poprzez ul. Orlą, tunel, ul. Wojska Polskiego, ul. Rychlińskiego do nowego ronda.

Wszyscy jesteśmy gospodarzami.
Zgłoś osoby zaśmiecające Miasto
Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Ząbki zabrania się wystawiania pod kosze uliczne oraz wrzucania
do koszy ulicznych odpadów komunalnych
powstających w gospodarstwach domowych i w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 10 ust. 2a
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach niedopełnienie obowiązku określonego w regulaminie zagrożone jest karą
grzywny w wysokości do 500 zł.
Kosze uliczne usytuowane na terenie naszego
Miasta są opróżniane każdego dnia od poniedziałku do soboty we wczesnych godzinach porannych. Niestety, te ustawione w głównych ciągach
komunikacyjnych Miasta, przy przystankach oraz
ogródkach działkowych już w godzinach porannych są przepełnione. Wiele osób idąc do pracy
podrzuca do nich worki i siatki z odpadami komunalnymi z terenu własnych nieruchomości. Proceder ten wynika z przyzwyczajeń niektórych ludzi,
faktu, iż osoby wynajmujące mieszkania (pokoje)
nie zapewniają koszy swoim najemcom, bądź też
braku świadomości, że obecnie Miasto odbiera

wszystkie odpady komunalne, jakie powstają
w naszych domach, a związana z tym opłata jest
niezależna od ilości oddawanych odpadów. Poza
łamaniem prawa i kosztami, które obciążają nas
wszystkich, te niechlubne działania nie mają żadnego ekonomicznego uzasadnienia i są absolutnie niezrozumiałe.
Ponownie zwracamy się do Osób, którym Nasze
Miasto nie jest obojętne. Zachęcamy do anonimowego zgłaszania wszelkich przypadków, o których
mowa powyżej. Jeżeli widzieli Państwo, że ktoś podrzuca śmieci, prosimy o zgłaszanie tego zdarzenia
do Straży Miejskiej w Ząbkach (tel. 986) lub do
Urzędu Miasta Ząbki (tel. 22 51 09 753). Pamiętajmy jednak, że bez dowodów takich jak np. zdjęcie
osoby w trakcie wyrzucania śmieci, tablicy rejestracyjnej pojazdu, wskazania nieruchomości, z której
podrzucane są śmieci bądź danych ich właścicieli powyższe służby nie mają możliwości podjęcia
dalszych kroków.
Służby miejskie będą systematycznie sprawdzać deklaracje śmieciowe. Jak dotychczas, najbardziej „upodobane” do podrzucania śmieci miejsca
na terenie naszego Miasta będą monitorowane.
Ponadto, te newralgiczne miejsca, jak również
wskazane prze Państwa nieruchomości z których
podrzucane są śmieci będą poddawane kontroli
służb miejskich.

Kto jest odpowiedzialny
za sprzątanie psich kup?
Drodzy właściciele psów, przypominamy, że po swoim
pupilu należy sprzątać.
Zbliża się wiosna. Przychodzi czas na sprzątanie, spacery, jogging oraz jazdę na rowerze. Jednak podczas ćwiczeń lub spędzania wolnego czasu na terenie miasta może
nas spotkać niemiła niespodzianka. Mowa o psich odchodach. Minęła zima i oczom przechodniów ukazał się nieprzyjemny widok. W wielu miejscach można natknąć się
na nieczystości po czworonogach. Pojawia się pytanie: kto
jest odpowiedzialny za sprzątanie psich kup?
Odpowiedź brzmi
WŁAŚCICIELE ZWIERZĄT.
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Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie właściciele
zwierząt domowych są obowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach
na niesegregowane odpady komunalne.
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny, przewidzianą przepisami
prawa. Straż Miejska za niewypełnienie obowiązku, jakim
jest usunięcie odchodów pupila np. z chodnika, może ukarać właściciela mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Ogłoszenie
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
zatrudni osobę na stanowisko

PRACOWNIK GOSPODARCZY
na cały etat.
Wymagane dokumenty należy składać
w siedzibie Przedszkola,

Ząbki ul. Westerplatte 1/11
do dnia 21.03.2014 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (22) 762-40-10
lub na stronie internetowej placówki.

ZDROWIE

www.zabki.pl

Medal, „Zło Dobrem Zwyciężaj”
wręczono w Hołdzie Żołnierzom Niezłomnym
wyklętym w totalitaryzmie sowieckim

W tegorocznych Obchodach Narodowego Dnia
Żołnierzy Wyklętych Stowarzyszenie 13 Grudnia
i Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki zorganizowali uroczystości wręczenia medali
„ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” Żołnierzom Niezłomnym. Ceremonie te poprzedzone były Mszę Świętą
i uświetnione Koncertem „Armia Podziemna Powraca” w którym wystąpili: Jan Pietrzak, Jerzy Zelnik, Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk. Pierwsza
uroczystość miała miejsce w Bazylice Św. Krzyża
w Warszawie 28 lutego br. gdzie po Nabożeństwie
wieczornym Kapituła wraz z prezesem Ryszardem
Walczakiem dokonała wyróżnienia Medalem „Zło
Dobrem Zwyciężaj” p. Witalisa Skorupkę jednego
z ostatnich Żołnierzy Niezłomnych skazanych na
karę śmierci i cudem ocalałych. Podczas tej uroczystości zostali również wyróżnieni: ks. biskup Józef

Zawitkowski, aktor Jerzy Zelnik oraz artyści Leszek
Czajkowski i Paweł Piekarczyk.
Tego samego dnia w Kobyłce podczas zakończenia młodzieżowego konkursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych prezes Kapituły Ryszard Walczak
w asyście ks. dziekana Jana Andrzejewskiego i posła Mariusza Błaszczaka przewodniczącego Klubu
Parlamentarnego PIS wręczył medal „Zło Dobrem
Zwyciężaj” p. Zofii Pileckiej Optułowicz, córce bohaterskiego rotmistrza Witolda Pileckiego, wyróżnienie to otrzymała również Prywatna Szkoła
Podstawowa „Animus” z Kobyłki.
Kolejna uroczystość organizowana przez Sławomira Karpińskiego, prezesa Stowarzyszenia
13 Grudnia i Ryszarda Walczaka, prezesa Komitetu
Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki miała miejsce 2 marca 2014 r. w Katedrze Świętego Floriana, gdzie zo-

stała odprawiona Msza Święta w intencji żołnierzy
Niezłomnych, którzy po II Wojnie Światowej byli
prześladowani przez władze komunistyczne, mordowani i zakopywani zbiorowo, wyklęci przez prawie pół wieku. Liturgii Św. przewodniczył i homilię
wygłosił ks. arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz
Diecezji Warszawsko Praskiej, w asyście kapłanów.
Po Nabożeństwie Kapituła Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj w składzie: prezes Ryszard Walczak,
prof. Jan Żaryn, prof. Wiesław Wysocki, sędzia Bogusław Niezieński, ks. Stanisław Małkowski, ks. dziekan
Stanisław Kuć, Sławomir Karpiński, Andrzej Melak,
Jerzy Zelnik, Grażyna Siemion – siostrzenica ks. Jerzego Popiełuszki przy udziale ks. arcybiskupa Henryka
Hosera dokonali wyróżnienia medalami pośmiertnie
Niezłomnych Żołnierzy Polskiego Podziemia IV Zarządu „WIN” zamordowanych 1 marca 1951 r.,
płk. Łukasz Ciepliński, płk. Mieczysław
Kawalec, ppłk. Adam Lazarowicz, mjr. Józef
Rzepka, mjr. Józef Batory, mjr. Franciszek
Błażej, kpt. Karol Chmiel.
Zostali również wyróżnieni: rotmistrz Witold
Pilecki, kpt. Władysław Koba, płk. – Ryszard
Kukliński,
a także
profesor IPN – Krzysztof Szwagrzyk, inicjator
ekshumacji na powązkowskiej łączce.
„ZA SZERZENIE PAMIĘCI O MĘCZENNIKACH,
BOHATERACH I MĘŻACH STANU Z POŚWIĘCENIEM
SŁUŻĄCYCH BOGU I OJCZYŹNIE A TAKŻE ZA
BOHATERSKĄ I NIEZŁOMNĄ POSTAWĘ W WALCE
O NIEPODLEGŁĄ RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ”
Medale te osobiście wręczał przedstawicielom rodzin Niezłomnych Oficerów, ks. arcybiskup
Henryk Hoser a dyplomy podpisali również: brat
ks. Jerzego – Józef Popiełuszko z małżonką Alfredą, prezes Jarosław Kaczyński, ks. płk. prałat Sławomir Żarski, ks. pralat Jan Andrzejewski, ks. prałat
Edward Kowara.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Kapituły i w/w Komitetu

Pomoc
w złożeniu
PIT-ów

Rozlicz swój PIT za darmo!
– przekaż 1% podatku
na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Aby skorzystać z możliwości, bezpłatnego rozliczenia PIT należy:
1. udać się do Kancelarii VATAX,
2. zadeklarować przekazanie 1% podatku na TPZ
3. przynieść deklarację rozliczeniową złożoną
w roku 2013.
Pracownicy kancelarii bezpłatnie wypełnią zeznanie podatkowe i prześlą złożoną elektronicznie deklarację do Urzędu Skarbowego.
Kancelaria Podatkowa VATAX,
05-091 Ząbki
ul. Sikorskiego 33d
(wejście od ul. Stefczyka)
tel. 22 353 97 56,
e-mail: vatax@vatax.com.pl
Jak samemu przekazać 1% swojego podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek?
Aby przekazać 1% swojego podatku należy
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 numer KRS,
w przypadku Towarzystwa Przyjaciół Ząbek,
ten numer to 0000 36 46 92.
Oprócz numeru KRS wybranej organizacji,
w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę,
którą chcemy przekazać, nie może ona jednak
przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia,
nazwiska oraz adresu), organizacji. Dane te
stowarzyszeniu przekaże Urząd Skarbowy.
Uwaga! Nie na wszystkie organizacje pozarządowe można przekazać 1% podatku!

W

dniu 24 marca oraz 7 kwietnia
2014 roku w Urzędzie Miasta
Ząbki odbędą się dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w Wołominie.
Podczas dyżurów uzyskasz pomoc
w złożeniu zeznania podatkowego PIT za
2013 rok. Przychodząc w tym dniu będziesz
mógł wysłać swój PIT przez Internet. Przekonasz się, jaki to prosty, szybki i bezpieczny
sposób rozliczenia podatkowego. Zabierz
ze sobą wszystkie informacje od płatników oraz kwotę przychodu osiągniętego za
2012–2013 rok.
Serdecznie zapraszamy!

7

WYDARZENIA

www.zabki.pl

Mistrzostwa Ekstraklasy w tańcu sportowym po raz
drugi w Ząbkach

W dniach 8-9 marca w Ząbkach odbyły się Mistrzostwa Ekstraklasy Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego
pod Honorowym Patronatem Starosty Wołomińskiego oraz Burmistrza
Miasta Ząbki.
Organizatorami tego wydarzenia byli:
MOK w Ząbkach, MOSiR w Ząbkach, Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, Miasto Ząbki, Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego, Klub
Tańca Sportowego „Shock Dance” oraz Gimnazjum nr 2 im Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.
Imprezę sponsorowali: SK Bank - Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa - Oddział
w Ząbkach, firma Gór-Pis, Agencja Ochrony
„Grupa DSF”, firma Taneczne Pasje, Fotex –
usługi hotelarskie, Supadance, MB Catering,
restauracja „na skrajnej” w Ząbkach, firma
Voytex, Drukarnia Benedysiuk oraz Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów
- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.
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Była to druga edycja tej imprezy, mega
taneczny weekend. Tym razem zobaczyliśmy
zmagania tancerzy z klubów i szkół tańca z całej Polski oraz gości zagranicznych w wielu widowiskowych dyscyplinach tanecznych: disco
dance, disco freestyle, jazz, modern, dance
show, free show i fantazy. Dwa dynamiczne
dni pełne tańca, akrobatyki, ciekawych kostiumów i rozwiązań choreograficznych. Podczas
Gali Finałowej Mistrzostw odbył się występ
młodego, świetnie zapowiadającego się artysty z Zielonki - kompozytora muzyki ambient - Artura Telakowiec w wykonaniu t-art. .
Warto było zobaczyć i dopingować pokazy
turniejowe solistów, duetów czy formacji tanecznych, które wypełniły od rana halę Gimnazjum nr 2 w Ząbkach w dniach 8-9 marca
2014 r . W turnieju wzięło udział 360 tancerzy
z różnych ośrodków tańca, zostało przydzielonych 517 numerów startowych. Szczegółowe wyniki można będzie znaleźć na stronie
internetowej ZNTS www.dancesport.org.pl.
Z przyjemnością przedstawiamy kluby taneczne, które wzięły udział w Mistrzostwach
Ekstraklasy:

Abstrakt z Sochaczewa
Aster z Tomaszowa Mazowieckiego
VicLand z Ternopil (Ukraina )
Caramel z Kurska ( Rosja )
Grotesque - Belgorod ( Rosja )
Egurrola Dance Studio z Warszawy
Fanaberia Radzymin
Foton z Chełma
Klub Sportowy DNA - Łódź
Klub Sportowy Jaszczur -Łódź
Music Dance - Chojnice
New Star Russia - Woroneż ( Rosja )
Pop Dance Studio Visavi - St. Petersburg.
(Rosja )
Shock Dance - Fart - Ząbki
Shock Dance Atut - Marki
Shock Dance Rytm - Wiązowna
Shock Dance Stars - Warszawa - Marysin
Shock Dance - Wołomin
Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy z Olsztyna
Virtual Fun z Warszawy
Zgraja z Wrocławia
Kinga Jakubowska
„Shock Dance”

www.zabki.pl
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W zdrowym ciele zdrowy duch
11.02.2014 r. obyło się spotkanie z panią dr Agnieszką Wudarczyk-Nizioł z oddziałami przedszkolnymi 0a, 0b, 0c, 0d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Podczas spotkania pani doktor zapoznadzieci z nazwami wielu specjalizacji lekarskich oraz opowiedziała czym zajmują się ci specjaliści. Pokazała
dzieciom torbę lekarską i to, co można w niej znaleźć: stetoskop, latarkę lekarską, szpatułkę, rękawiczki, strzykawkę. Pani
doktor pokazała też receptę i opowiedziała dzieciom, co musi ona zawierać, żeby można było zrealizować ją w aptece.
Nasz gość próbował uwrażliwić
dzieci na potrzebę właściwego odżywiania się i dbania o higienę osobistą.
Wspólnie z dziećmi pani doktor wymieniała zdrowe produkty, zawierające dużo witamin i minerałów. Dzieci
opowiadały, co wiedzą na temat higieny osobistej, a pani uzupełniała ich
widzę o nowe zagadnienia. Opowiedziała dzieciom jak przenoszą się wirusy i co możemy zrobić, żeby obronić
się przed nimi. Mówiła czym jest katar i jak go łapiemy, co należy zrobić
podczas kichania i czyszczenia nosa.
Zdradziła od czego dzieci może boleć brzuch. Pokazała wiele ciekawych
książek przedstawiających budowę

ciała ludzkiego, wirusy i bakterie. Dzieci były
zachwycone pokazywanymi przez panią doktor rzeczami, zadawały mnóstwo ciekawych
pytań. Kto wie – być może wśród nich – znajduje się kilku przyszłych lekarzy?
Na koniec spotkania pani doktor poczęstowała dzieci zdrowymi naturalnymi słodyczami: suszoną żurawiną i rodzynkami.
Łakocie dostały tylko te dzieci, które umyły
dokładnie ręce. A że wszystkie chciały skosztować tego, co mieści się w torbie, to utworzyła
się długa kolejka do łazienki…
Dzieci podziękowały pani doktor za
spotkanie gromkimi brawami i zaśpiewały
piosenką o zdrowiu, a pani doktor dała im
kolorowanki i lizaki z „ciśnieniem na życie”.

Kolorowy i wesoły styczeń w „Skrzacie”

J

ak każdego roku styczeń w naszym
przedszkolu upływał pod hasłem
„Niech żyją nam Babcia i Dziadek”.
Wszystkie dzieci ze „Skrzata” od dawna
pod czujnym okiem nauczycieli grup pilnie przygotowywały się do uroczystości,
tak aby wypadły wzorowo.
Kochani seniorzy mogli dzięki temu podziwiać z nieukrywaną łezką wzruszenia niezwykłe popisy swoich wnuków, różnego rodzaju:
programy słowno-muzyczne, pokazy taneczne i przedstawienia aktorskie. Obchody
tego święta były też okazją do wspólnych
zabaw, pląsów i śpiewów. Wszystko to osłodzone zostało słodkościami i wypiekami wykonanymi często własnoręcznie przez dzieci.
Na pamiątkę tych radośnie spędzonych chwil
oraz w podziękowaniu za bezwzględną miłość, troskę i uwagę przedszkolaki obdarowały
Babcie i Dziadków wykonanymi przez siebie
upominkami. Takie dni w roku są wspaniałą
okazją, aby uświadomić naszym małym pod-
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opiecznym jak bardzo są ważni w ich życiu
rodzice naszych rodziców.
Kolorowo i wesoło było również
12.02.2014 r. na przedszkolnym balu karnawałowym. Był to dzień, w którym całe
przedszkole przeniosło się do krainy baśni.
Na parkiecie wirowały: księżniczki, dumnie
prezentowali się królowie, rycerze, wojownicy i wiele, wiele innych postaci. W rytmach modnych przebojów z całego świata
dzieci tworzyły taneczne korowody wraz
z nauczycielami, którzy czuwali również nad
bezpieczeństwem zabawy. Świetną oprawę
muzyczną, wesołe zabawy i konkursy zapewniła nam profesjonalna grupa wodzirejów.
Bal uświetnił pokaz baniek i sztuki cyrkowej.
Wspaniałe efekty świetlne zapewniła nieodpłatnie firma EVENTS. Dzieci przekonały się
również co można wyczarować z balonów.
Do domu przedszkolaki wróciły może trochę zmęczone, ale na pewno szczęśliwe i we
wspaniałych humorach dzielą się z rodzicami
swoimi przeżyciami.
Edyta Pawlak

ła

Joanna Zielińska
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Rekrutacja do przedszkoli
Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym,
zamieszkujący na terenie Miasta Ząbki
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok
szkolny 2014/ 2015 w Mieście Ząbki jest przeprowadzona w okresie
od 10 marca 2014 roku do 4 kwietnia 2014 roku, w tym składanie
wniosków wraz z załącznikami:
 dla dzieci z roczników 2008 i 2009 odbywać się będzie w terminie od 10 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r.,
 dla dzieci z roczników 2010 i 2011 w terminie od 17 marca
2014 r. do 4 kwietnia 2014 r.
Wnioski są do pobrania na stronie Urzędu Miasta Ząbki oraz w poszczególnych placówkach. Zgodnie z art. 20 za ust. 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz
publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż TRZECH wybranych publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół.
W Mieście Ząbki funkcjonują 3 publiczne przedszkola oraz 3 oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych. Ponadto na terenie
miasta funkcjonuje 15 niepublicznych przedszkoli oraz 2 niepubliczne
punkty przedszkolne.
Miasto Ząbki bardzo prężnie się rozwija, co wiąże się z ciągłym napływem ludności, a co za tym idzie ilość kandydatów do przedszkoli
jest znacznie większa niż ilość miejsc w placówkach publicznych.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. określa kryteria rekrutacji, zasady,
warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych. W myśl art. 20c ust. 1 do powyższych placówek przyjmowane będą dzieci (kandydaci) zamieszkałe na obszarze danej
gminy, czyli na terenie Miasta Ząbki.
Zgodnie z ustawowym obowiązkiem do przedszkoli publicznych
muszą być przyjęte dzieci w wieku 5 lat, które zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2011 r. przepisami podlegają obowiązkowemu
rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2014/2015 obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie
oświaty tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez dyrektora
przedszkola w uzgodnieniu z burmistrzem miasta tzw. kryteria samorządowe. Każdemu kryterium przypisana jest określona ilość punktów.
W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze
pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata
(w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych). Spełnianie

kryteriów należy potwierdzić dołączając dokumenty, o których mowa
we wniosku. W przypadku niezłożenia dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności
zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek,
nie uwzględnia danego kryterium.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc
w ząbkowskich publicznych przedszkolach w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe
(zgodnie z zapisami ustawy do powyższych kryteriów należy załączyć
odpowiednią dokumentację) tj.:
 wielodzietność rodziny kandydata;
 niepełnosprawność kandydata;
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Informujemy, że kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego
etapu dane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe
określone przez dyrektorów publicznych przedszkoli w uzgodnieniu
z jednostką organu prowadzącego publiczne przedszkola.
Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli i Szkół Podstawowych określili w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Ząbki kryteria dodatkowe tj.:
 praca zawodowa obojga rodziców (dzieci, których obydwoje
rodzice pracują zawodowo);
 dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie złożyli roczne
zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za 2013 r. w Urzędzie Skarbowym z Wołominie;
 rodzeństwo dzieci, które uczęszczają do przedszkola/szkoły, do
którego miałoby zostać przyjęte dziecko;
 dzieci z rodzin posiadających dwoje dzieci;
 pobyt dziecka powyżej 8 godzin dziennie w przedszkolu – dotyczy publicznego przedszkola;
 dziecko, które mieszka w obwodzie szkoły, na terenie której
siedzibę ma przedszkole – dotyczy oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Więcej informacji wraz ze szczegółami dotyczącymi wymaganej
dokumentacji oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl.
Referat Oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ząbki

Rekrutacja do szkół
Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci w wieku szkolnym,
zamieszkujący na terenie Miasta Ząbki
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do publicznych szkół podstawowych do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 w Mieście
Ząbki jest przeprowadzana w okresie od 10 marca 2014 roku do
28 marca 2014 roku.
Zgłoszenia są do pobrania na stronie Urzędu Miasta Ząbki oraz
w poszczególnych placówkach. Zgłoszenie w wersji papierowej należy
złożyć w podanym wyżej terminie w wybranej szkole podstawowej.
Zgodnie z art. 13d Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w roku szkolnym
2014/ 2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

 urodzone w 2007 r.;
 urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia
30 czerwca 2008 r.
W roku szkolnym 2014/ 2015 dziecko urodzone w okresie od dnia
1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może
rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
Zgodnie z art. 20 e ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie
zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą
być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Referat Oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ząbki
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EDUKACJA

www.zabki.pl

ZIMA Z KARATE KYOKUSHIN

P

odczas ferii zimowych grupa karateków z Ząbek wzięła
udział w zimowym obozie sportowym w miejscowości Wysowa Zdrój. W zgrupowaniu wzięli udział zawodnicy Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN, najmłodsi uczestnicy mieli 5 lat!

Bezpośrednio po przyjeździe młodzi wojownicy ruszyli w wysokie góry, aby
wykorzystać ostatni w tym roku śnieg podczas zjazdów saneczkowych. Kolejne dni tego wyjątkowego obozu młodzi karatecy spędzali bardzo aktywnie.
Trenerzy KSW KYOKUSHIN po raz kolejny postawili wysokie wymagania. Obok
prawdziwych treningów karate, w programie dnia zawsze był czas na pływanie
i regenerujące kąpiele w uzdrowiskowych wodach basenu zdrojowego, jazdę
konną, spacery górskie po beskidzkich szlakach czy gry drużynowe. Jak na tę
porę roku, uczestnikom towarzyszyła bardzo duża ilość promieni słonecznych,
które miały szczególny wpływ na doskonałą atmosferę wśród ćwiczących.

Zgłoś się! Zostań siatkarzem
Klub Sportowy Siatkarz Ząbki
rozpoczyna nabór
do męskiej drużyny siatkówki.
Szukających możliwości regularnej gry oraz
poprawienia swoich umiejętności
zapraszamy do wspólnych treningów.
Na otwarte treningi zapraszamy w miesiącu marcu br.
Treningi odbywają się w poniedziałki od 20.30
oraz w czwartki od 20.00
na hali Gimnazjum nr 2 w Ząbkach przy ulicy Batorego 37
pod okien trenera Mariusza Stępczyńskiego.
Pierwszy trening jest bezpłatny.
Nie zwlekaj, realizuj z nami swoją pasję i dołącz do nas!
Liczba miejsc ograniczona.
Pierwszeństwo w naborze mają mieszkańcy Ząbek.
Więcej informacji na funpage’u i po przesłaniu zapytania
na adres e-mail siatkarzzabki@gmail.com.
Zarząd Klubu Sportowego Siatkarz Ząbki
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Aktywnie spędzony dzień zazwyczaj kończył się treningiem relaksacyjnym.
Wieczorem młodzi karatecy mieli okazję bawić się na dyskotekach przy rytmach serwowanych przez DJ’a, ognisku pod pięknie oświetlonym gwiazdami
niebem oraz podsumowującej cały obóz tradycyjnej sayonarze.
Aktualnie karatecy KSW KYOKUSHIN rozpoczęli regularne i bardzo wytężone treningi w Ząbkach na obiektach: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz Szkoły Podstawowej nr 1, gdyż zbliżający się okres startowy niesie nowe
wyzwania. Po sukcesie ubiegłorocznego VI KYOKUSHIN CUP, klub podjął się
organizacji kwietniowych Mistrzostw Mazowsza. Ale pierwsi do boju w marcu
ruszą najmłodsi zawodnicy, którzy postarają się poprawić wyniki z ogólnopolskich turniejów, na których zdobyli ponad 60 medali.
Więcej informacji i zdjęcia z obozu zimowego karateków
na www.kswkyokushin.pl

www.zabki.pl

KWALIFIKACJA
WOJSKOWA
2014
Urząd Miasta Ząbki informuje, że w oparciu o obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2014 r. mężczyzn urodzonych w roku
1995 i starszych na terenie Powiatu Wołomińskiego trwa w okresie
od 3 marca do 29 kwietnia 2014 r.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie. Jej siedzibą jest budynek Starostwa
Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 (parter budynku
wejście od strony Urzędu Miasta), telefon 22 787-43-01 wew. 136.
Komisja rozpoczyna pracę od godz. 900.
Termin stawiennictwa dla Miasta Ząbki został określony na
24–27 marca 2014 r. Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do rejestracji od 800, nie później niż
do godziny 1000.
DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY STAWIENNICTWIE
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy,
na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:
 dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania – potwierdzenie można uzyskać w urzędzie miasta,
 aktualną fotografię (o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy),
 dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie
nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
 prawo jazdy (o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada),
 dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie
określonym w wezwaniu nie było możliwe,
W sprawie kwalifikacji wojskowej można kontaktować się z Inspektorem Urzędu Miasta Ząbki ds. OC Krzysztofem Krajewskim tel.
22 510 97 90, natomiast w dniach stawiennictwa z Naczelnikiem
Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie – Dorotą Romańczuk tel. 22 787-43-01 wew. 104
Krzysztof Krajewski

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 17 lutego 2014 r. zostały
wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenia
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.12.2014
Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 lutego 2014 r. oraz Zarządzenie
nr 0050.13.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 lutego 2014 r.
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 24.02.2014 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 21 dni w siedzibie
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.16.2014
Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2014 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl
(w zakładce Zarządzenia).

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) informuję się, że w dniach od 20.02.2014 r.
do 20.03.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość
położoną w Ząbkach, przy ul. Kwiatowej oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 160 o pow. 0,0305 ha, z obrębu 0037, 03-13, objętą księgą wieczystą nr WA1W/00004815/6.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie
zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej
Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2.08.2013 r.
– pok. 22 Urzędu Miasta.
Wywieszono dnia: 20.02.2014 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

Burmistrza Miasta Ząbki
informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29 o powierzchni 11 426 m2,
położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4
Przetarg odbędzie się dnia 09.05.2014 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 175 860,00 zł.
Wadium: 300 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.05.2014 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła
i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym
do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa ) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl (w zakładce
Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.
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Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” zaprasza
To Przedszkole jest wyjątkowe z kilku powodów. Ważnym atutem jest jego doskonała lokalizacja, w samym centrum miasta, co
zapewnia bardzo dogodną komunikację.
Oferta przedszkola jest adresowana do dzieci w wieku 2,5–5
lata. Dla maluchów w tym przedziale wiekowym bardzo ważna jest

atmosfera domowego ciepła oraz wiele atrakcji zapewniających dobrą zabawę, a jednocześnie przygotowujących do przyszłej edukacji
szkolnej. Znakomite wyposażenie Przedszkola oraz profesjonalna
kadra pedagogiczna dają gwarancję dobrze wykorzystanego czasu
w rozwoju dziecka.

