Rok XXIV

Nr 6 (339)

27 marca 2015 r.   ISSN 1427-3717

www.zabki.pl

Z Ą B K O W S K A G A Z E TA S A M O R Z Ą D O WA
W ieczór C hiński

w

Z ąbkach

Biznes w Polsce,
biznes w Chinach

otka A5.indd 1

P

od takim tytułem odbyło się IV spotkanie ząbkowskich przedsiębiorców w dniu 17 marca br., w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach. Tym razem motywem przewodnim spotkania były Chiny. Gościem
honorowym spotkania był Wang Weijing – szef działu PR Huawei Polska. Coraz bardziej znanej w Polsce
i znanej na świecie marki, zajmującej się m.in. produkcją telefonów komórkowych i tabletów oraz oprogramowania do tych urządzeń. Podczas tego spotkania
wyróżnione zostały także ząbkowskie firmy.
Wśród gości spotkania znaleźli się:
starosta wołomiński Kazimierz Rakowski,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Wołominie Jolanta Tlaga, członek zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Ząbkach Piotr Uściński, przewodniczący
Rady Nadzorczej Agrotechnika S.A. Zenon
Daniłowski, prezes zarządu SK Bank Jan

Bajno, dyrektor SK Bank Oddział w Ząbkach
Barbara Maksimczuk, dyrektor Promocji
i Rozwoju Agro – Technika SA Janusz
Dąbrowski, prezes zarządu Mazowieckiego
Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp.
z o.o. Tomasz Sypuła, Wiesław Kołodziejski

Dokończenie na str. 8-9

Pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół,
wiosennego nastroju, pełnego radości i miłości
oraz wesołego „Alleluja”
wszystkim mieszkańcom i sympatykom Ząbek

- siłownia
- fitness
- pole dance

Przewodniczący
Rady Miasta Ząbki
Wojciech Gut

życzą:

Burmistrz Ząbek
Robert Perkowski

FitPlace Ząbki
ul. Powstańców 18A
tel: 537 35 15 15
www.fitplace.pl
/FitPlacePL

Przedszkole

artystyczno-sportowe2015-01-20

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 1,5–6 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
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ZAPOWIEDZI

Zaproszenie

W

Sanktuarium Narodowym w Ossowie, w Dolinie 96
Dębów Smoleńskich przy Kaplicy Matki Boskiej Zwycięskiej tworzony jest Panteon Bohaterów pod patronatem
Arcybiskupa Henryka Hosera - Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej, Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego
i Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy.

www.zabki.pl
JE Arcybiskup Henryk Hoser, w Kaplicy Matki Boskiej Zwycjęskiej
w Ossowie.
Wszystkich Mieszkańców Ząbek i Powiatu Wołomińskiego
z serca zapraszamy.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Inicjator i Koordynator Budowy Panteonu
Prezes Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”

Z woli JE. Arcybiskupa Henryka Hosera i inicjatywy oraz zaangażowaniu Ryszarda Walczaka, przy wsparciu Kustosza Sanktuarium Ks.
Jana Andrzejewskiego, Andrzeja Rogowskiego oraz innych wspaniałych działaczy społeczno-patriotycznych, w ostatnich trzech latach
przy Kaplicy Matki Boskiej Zwycięskiej w Ossowie, w Dolinie Dębów
Smoleńskich w „Panteonie Bohaterów” postawiliśmy osiem pomników
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.
Obecnie realizujemy budowę pomnika śp. Anny Walentynowicz,
ikony Solidarności i Prezesa IPN śp. Janusza Kurtyki, których odsłonięcie i poświęcenie planujemy w piątą rocznicę narodowej tragedii
pod Smoleńskiem, 11 kwietnia 2015 roku. Uroczystość ta zostanie
poprzedzona Mszą Świętą, o godz. 10, której będzie przewodniczył
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Ząbki znowu mogą
„wyklikać” plac zabaw!
– udział w Konkursie „Podwórko NIVEA” !
Szanowni Państwo,
Miło nam Państwa poinformować, że miasto Ząbki
bierze udział w konkursie „Podwórko NIVEA” ogłoszonym przez firmę
NIVEA. Już od 1 kwietnia, zgłoszona przez miasto lokalizacja placu
zabaw przy ul. Bukowej w Ząbkach, będzie brała udział w ogólnopolskim konkursie.
Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na
zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem aplikacji na stronie: www.
nivea.pl/podworko.
Konkurs jest dwuturowy. W każdej turze zostanie wyłonionych 20
zwycięskich lokalizacji spośród biorących udział w konkursie. Dane
zwycięskiej lokalizacji oraz uczestnika zostaną opublikowane na www.
nivea.pl/podworko. Pierwsza tura trwa od 1 do 30 kwietnia br., druga
od 1 do 30 maja br. i ogłoszenie wyników konkursów nastąpi odpowiednio dla I tury – 1 maja, dla II tury 1 czerwca. Rodzinne podwórka
NIVEA powinny powstać w zwycięskich lokalizacjach do końca 2015 r.
Także jest o co walczyć! 40 zwycięskich lokalizacji, w tym może
być NASZA ZĄBKOWSKA !
Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednego
głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa, że Ząbki znowu „wyklikają” sobie plac zabaw!
Dzięki Wam Drodzy Mieszkańcy udało się w 2012 r. i wśród „100
placów zabaw na 100 lat NIVEA” znalazł się plac zabaw w ząbkowskim
parku im. Szuberta.
Kolejny plac zabaw Ząbki mogą mieć znowu zupełnie za darmo,
jeżeli tylko zmobilizujemy się do działania!
Zatem od 1 kwietnia znowu pełna mobilizacja i klikamy!!!
Szczegółowy regulamin na www.nivea.pl/podworko
UM Ząbki

Dom Pogrzebowy

NEKROPOLIS

Kompleksowe usługi pogrzebowe
Ząbki ul. Piłsudskiego 31

tel. 606 ‐ 653 ‐ 850 (całodobowy)

Wołomin ul. Piaskowa 11

tel. 600 ‐ 856 ‐ 850

Warszawa ul. Gwiaździsta 17

www.nekropolis.com.pl

zachęcamy do weryfikacji ceny oraz jakości
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Druki PIT
w Urzędzie
Miasta

I

nformujemy, 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, PIT38, 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 pracy Urzędu Miasta. Zapraszamy do skorzystania z tej
możliwości.

Przyjmowanie zeznań
podatkowych za 2014 rok

W

dniach 23 marca i 20 kwietnia 2015 roku
w godz. 10:00-16:00 w Urzędzie Miasta Ząbki odbędą się dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w Wołominie.
Podczas dyżurów uzyskasz pomoc w złożeniu zeznania podatkowego PIT za 2014 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 2014 rok.
Serdecznie zapraszamy!

międzynarodowy transport zmarłych

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.romika.com.pl

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarz-zabki.pl
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Budowa drogi w ul. Wyzwolenia lada moment

W

chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na budowę tej drogi.
Droga w przeważającej części jest nieutwardzona, a tam gdzie jest wyasfaltowana jakość nawierzchni budzi ogromne zastrzeżenia. Na szczęście
szybko się to zmieni.
Z punktu widzenia całego układu komunikacyjnego Ząbek jest to bardzo ważna droga. W pierwotnej wersji miała być nawet przebudowywana w ramach
dużych projektów unijnych dotyczących głównych dróg w Ząbkach. Tym razem
ta inwestycja zostanie w połowie sfinansowana ze środków zewnętrznych, w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówka).
– Ogłoszony przez nas przetarg zainteresował wielu wykonawców. Na budowę tego
niemal kilometrowego odcinka drogi oferty złożyło 14 potencjalnych wykonawców.
Oferty oscylują od około 2,9 mln do przeszło
4 mln zł. Najbliższe dni pozwolą nam dokonać
ocen formalnych i merytorycznych, a następnie, po uzupełnieniu ewentualnych braków,
będziemy mogli rozstrzygnąć przetarg, Jak
dobrze pójdzie za miesiąc prace budowlane
będą mogły się rozpocząć, a zgodnie z założeniami Narodowego Programu Budowy Dróg

Ogłoszone
przetargi
REMONT SIECI I UTRZYMANIE
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
NA TERENIE MIASTA ZĄBKI
Termin składania ofert: 21 IV
Specyfika: Partnerstwo Publiczno - Prywatne
Zakres robót i zasady:
Celem inwestycji jest zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej ponoszonych
przez Zamawiającego. Zamawiający (dalej
również Podmiot Publiczny) oczekuje, że
Wykonawca (dalej również Partner Prywatny)
w ramach zamówienia będzie odpowiedzialny za:
1) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
2) dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz
uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, zgód, decyzji umożliwiających wykonanie zamówienia,
3) przeprowadzenie wymiany opraw oświetleniowych (sodowych i rtęciowych)
w miejscach obecnego zamontowania,
zlokalizowanych na terenie Miasta Ząbki
na lampy typu LED,
4) utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego w zakresie przeprowadzonego remontu (wymiany, naprawy, konserwacje)
oraz zainstalowanie systemu sterowania
oświetleniem ulicznym, celem zachowania określonego efektu energetycznego
(uzyskania określonego w ofercie poziomu
oszczędności) przez cały okres obowiązywania umowy.
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Lokalnych inwestycja ma być zakończona
i rozliczona do końca br. - informuje burmistrz
Robert Perkowski.
W ramach tej inwestycji oprócz jezdni
asfaltowej zostaną wykonane:
• zjazdy z kostki betonowej typ BEHATON
gr. 8 cm koloru grafitowego,
• nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowej typ
BEHATON gr. 8 cm koloru czerwonego,
• oznakowania stałej organizacji ruchu,

Partner Prywatny będzie zobowiązany
do sfinansowania zadań, o których mowa
w pkt. 1) – 4) powyżej. Wynagrodzeniem
Partnera Prywatnego będzie cykliczna płatność Podmiotu Publicznego (tzw. opłata
za dostępność), przekazywana przez okres
obowiązywania umowy. Środki pieniężne na
wynagrodzenie Partnera Prywatnego będą
pochodzić w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonego
remontu oświetlenia. Zakres zamówienia
obejmie wymianę maksymalnie 2155 opraw
oświetleniowych zlokalizowanych na terenie
Miasta.
PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ
NA TERENIE MIASTA ZĄBKI W 2015 ROKU
Termin składania ofert: 25 III
Zakres zamówienia:
1) Koszenie trawników i zieleńców:
a) łączna orientacyjna powierzchnia do
koszenia wynosi 180 000 m²,
b) 6 razy – raz w miesiącu przy użyciu kosiarek mechanicznych wraz z: utylizacją lub
kompostowaniem , a także uschniętych
lub powalonych przez wiatr albo śnieg
konarów i gałęzi, utrzymywaniem czystości poprzez usuwanie nieczystości
m.in. liści, folii, szkieł, gruzu, papierów,
suchych gałęzi, odchodów zwierzęcych
i innych nieczystości.
2) Strzyżenie żywopłotów i krzewów:
a) łączna orientacyjna powierzchnia wynosi
5 000 m2,
b) co najmniej 2 razy w trakcie trwania umowy, wraz z formowaniem żywopłotów,
polegającym na przycinaniu i kształto-

• budowa dojazdu (odnogi ul. Wyzwolenia) o nawierzchni z klinkieru drogowego rozbiórkowego,
• kanalizacja deszczowa,
• przebudowa sieci telefonicznej TP SA,
• budowa teletechnicznego rurociągu
kablowego – monitoringu miasta,
• przebudowa elektrycznej linii kablowej
NN,
• wycinka drzew i krzewów
red.

waniu całej powierzchni zielonej i cięciach sanitarnych
3) Cięcia sanitarne, prześwietlające oraz cięcia
techniczne drzew:
a) usunięcie gałęzi lub konarów w ilości do
200 sztuk (jednorazowo do 20% żywej
masy) z zabezpieczeniem grubszych ran
preparatem specjalistycznym, wraz z:
utylizacją lub kompostowaniem
4) Usunięcie drzew:
a) do 30 sztuk drzew wskazanych przez Zamawiającego wraz z frezowaniem pni na
głębokość 30 cm oraz zasypaniem miejsca po frezowaniu ziemią urodzajną, wysiewem trawy, pocięciem pni i konarów
na kloce opałowe i wywozem biomasy.
5) Zasadzenie drzew:
a) w miejscach i terminach uzgodnionych
i wskazanych przez Zamawiającego - do
60 sztuk, wraz z ich opalikowaniem i pielęgnacją (w tym podlewaniem).
BUDOWA UL. ŻWIRKI NA ODC.
SKARGI – NARUTOWICZA (II ETAP)
Termin składania ofert: 3 IV
Zakres robót:
– podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa gr. 7 cm
– nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm
– chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm typ
HOLLAND koloru czerwonego
– nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
typ BEHATON gr. 8cm koloru grafitowego
– kanalizacja deszczowa rur PVC SN 8
– wykonanie oznakowania stałej organizacji
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V sesja Rady Miasta Ząbki
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marca odbyła się 5 sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której podjęto
następujące uchwały:

– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej
w Ząbkach (x2)
– w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii
DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
– zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2015
– zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki

– w sprawie Regulaminu korzystania z toalety miejskiej zlokalizowanej na ternie
Parku Miejskiego im. Michała Szuberta
w Ząbkach
– w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej
na terenie Parku Miejskiego im. Michała
Szuberta w Ząbkach
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej i ustanowienie
służebności gruntowej
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej
– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
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– w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Miasta Ząbki
– w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej
– w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki
na lata 2015-2021
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
– zmieniająca uchwałę w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Pełna treść uchwał dostępna jest
na stronie internetowej Urzędu Miasta
(www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo
miejscowe

Płać PIT tam, gdzie mieszkasz!

P

ieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych w około 37 procentach trafiają do budżetu gminy, w której jesteśmy zameldowani lub
w której zamieszkujemy. Roczne PIT-y powinny być składane w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników. Meldunek nie ma w tym
wypadku żadnego znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana np. w Kozienicach, ale od kilku miesięcy zamieszkująca w Ząbkach, powinna rozliczyć
się z fiskusem właśnie w Gminie Ząbki.
Przepisy jedno, a praktyka drugie – wiele 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 edukacyjnych, szerokiej oferty sportowej, kulturalnej i zdrowotnej, czy zadbanych parków,
jednym słowem zwiększa komfort i podnosi standard życia wszystkim mieszkańcom.
Liczba nowych inwestycji jest uzależniona
przede wszystkim od udziału w podatku
dochodowym, który stanowi główne źródło dochodów gminy.
Zachęcamy – płać podatki, 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 którym 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 małżonków, gdy są różne adresy, aby podatki
wpłynęły do Ząbek jeden z podatników
musi mieć adres ząbkowski i Urząd Skarbowy dla całego rozliczenia musi być
Wołomin.
• Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują zmian
w zakresie miejsca zamieszkania, które
następnie podają w rocznym rozliczeniu 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 działalności lub on-line, gdyż ewidencja jest
scentralizowana.
Złóż właściwe dla siebie zeznanie 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 skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Twoje dane.
Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji Twoich danych np. zmiana rachunku
bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku na składanym w Urzędzie Skarbowym
formularzu ZAP3 w pozycji B2 wpisz jako
miejsce zamieszkania Gminę Ząbki.
Nie musisz składać formularzy osobiście w Urzędzie Skarbowym w Wołominie
przy ul. Przejazd 2, wystarczy je wysłać
listem poleconym.
Bądź współgospodarzem swojego
Miasta! Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców
Ząbek.
NIE PRZEKAZUJ PIENIĘDZY NA ROZWÓJ INNEGO MIASTA – PŁAĆ PODATKI,
TAM GDZIE MIESZKASZ!
Joanna Wysocka
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Rekrutacja do przedszkola
S zanowni P ańst wo , R odzice dzieci w wieku
zamieszkujący na terenie M iasta Z ąbki
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016
w Mieście Ząbki będzie przeprowadzona w okresie
od 10 marca 2015 roku do 31 marca 2015 roku dla
dzieci z roczników 2010, 2011 i 2012.
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 albo
publicznych szkół.
W Mieście Ząbki funkcjonują 3 publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w dwóch Szkołach
Podstawowych. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje
16 niepublicznych przedszkoli oraz 1 niepubliczny
punkt przedszkolny.
Pragniemy poinformować, iż 5 marca 2015
roku dwa Przedszkola Niepubliczne otrzymały od
Burmistrza Miasta Ząbki zezwolenie na założenie
przedszkola publicznego. Od 1 września 2015 roku
sieć przedszkoli publicznych Miasta Ząbki będzie
uzupełniona o Przedszkole Publiczne „Miś”, ul. 11-go
Listopada 85 oraz Przedszkole Publiczne „Jagódka
ABC”, ul. Świerkowa 2. Wyżej wymienione przedszkola
zostały włączone w proces rekrutacji do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016 w Mieście
Ząbki.
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 pierwszej kolejności zapewnia się wychowanie
przedszkolne także kandydatom, którym Miasto Ząbki
na podstawie art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.)
ma obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne
tj. dzieciom 4- letnim.
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016 obowiązują
kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw.
kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez Radę
Miasta Ząbki Uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miasta
Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. 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 w ww. uchwale. W przypadku niezłożenia dokumentów potwierdzających
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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 na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe
(zgodnie z zapisami ustawy do powyższych kryteriów
należy załączyć odpowiednią dokumentację) tj.:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. 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 nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez Radę
Miasta Ząbki ww. uchwałą.
Kryteria dodatkowe tj.:
1. oboje rodzice kandydata pracują zawodowo –
10 punktów;
2. rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Wołominie roczne zeznanie podatkowe
w podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku:
a) gdy zrobili to oboje rodzice – 8 punktów,
b) gdy zrobiło to jedno z rodziców- 4 punkty;
3. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym,
na który prowadzona jest rekrutacja, będzie
uczęszczało do tego samego, wybranego przez
rodziców przedszkola – 7 punktów;
4. rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100%
kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn.
zm.) – 5 punktów;
5. rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci – 5
punktów;
6. istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi
opieki w czasie przekraczającym 8 godzin
dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie – 5 punktów.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez
Radę Miasta Ząbki ww. uchwałą.
Kryteria dodatkowe tj.:
1. kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział
przedszkolny, do którego prowadzona jest
rekrutacja – 9 punktów;
2. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym,
na który prowadzona jest rekrutacja, będzie
uczęszczało do tej samej szkoły – 8 punktów;
3. rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbo-

wym w Wołominie roczne zeznanie podatkowe
w podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku:
a) gdy zrobili to oboje rodzice – 8 punktów,
b) gdy zrobiło to jedno z rodziców – 4 punkty;
4. rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100%
kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych – 5 punktów;
5. oboje rodzice kandydata pracują zawodowo –
6 punktów;
6. rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci –
5 punktów.
Szanowni Państwo, warto przy okazji rekrutacji
zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:
• Zgodnie z obowiązują ustawą o Ewidencji Ludności ( Dz.U. z 2010r. nr 217 poz. 1427) w myśl
art. 24 Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany
wykonać obowiązek meldunkowy polegający
na zameldowaniu w miejscu pobytu stałego
i czasowego, wymeldowaniu z miejsca pobytu
stałego i czasowego, zgłoszeniu wyjazdu oraz
powrotu z zagranicy.
• W art. 27 ustawodawca nakłada na osobę
obowiązek zameldowania w miejscu pobytu
stałego, bądź czasowego najpóźniej w 30 dniu
licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Dla
usprawnienia procedury meldunkowej obecnie
organ dokonujący zameldowania na pobyt stały jednocześnie wymeldowuje z poprzedniego
miejsca. Ponadto czynności tej można dokonać
przez pełnomocnika.
• Składając „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej, innej formie
wychowania przedszkolnego” w procesie rekrutacji, wskazujecie w nim adres zamieszkania
zarówno Państwa, jak i kandydata.
Biorąc pod uwagę powyższe, mają Państwo
obowiązek najpóźniej w terminie 30 dni od daty
złożenia tego oświadczenia dokonać zameldowania
pod wskazanym adresem (zakładając, że początek
zamieszkiwania to data złożenia wniosku). Należy
w tym miejscu podkreślić, że oświadczenia te składacie Państwo pod odpowiedzialnością karną za
podawanie nieprawdy.
Jednocześnie należy wskazać, że w art. 45 ust. 1b
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, została określona właściwość urzędów skarbowych, w których podatnik ma obowiązek
złożyć zeznanie podatkowe: urzędem takim jest urząd
skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania
podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy
zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca
zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust.
1c. Stąd wypełniając zeznanie podatkowe, podatnik
winien w nim wskazać faktyczne miejsce zamieszkania,
tożsame ze zgłoszonym w procesie rekrutacji.
Urząd Miasta Ząbki będzie dokonywał weryfikacji złożonych w trakcie rekrutacji oświadczeń
o zamieszkiwaniu pod kątem wypełnienia obowiązku meldunkowego a także – we współpracy
z Urzędem Skarbowym – pod kątem zgodności
danych adresowych wykazanych w zeznaniu
podatkowym.
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

SAMORZĄD

www.zabki.pl

Rekrutacja do szkoły
S zanowni P ańst wo ,
R odzice dzieci w wieku

szkolnym ,

zamieszkujący na terenie

M iasta Z ąbki

Uprzejmie informujemy, że zapisy kandydatów do publicznych
szkół podstawowych do klas pierwszych na rok szkolny 2015/ 2016
w Mieście Ząbki będą przeprowadzane w okresie od 10 marca 2015
roku do 31 marca 2015 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. 13e 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 2015/ 2016
spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
1. urodzone w 2009 r.;
2. urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia
2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego
w roku szkolnym 2014/2015.
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

CO SŁYCHAĆ

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 godzinach 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 miesiąca w godz. 18-20;
– grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych: piątek w godz.
17.15 – 20.
Dyżury pełnią wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy i terapeuci. Porady są bezpłatne.
Dowiedz się więcej o kampaniach przeciwdziałania alkoholizmowi
na stronie www.parpa.pl

O G ŁO S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ząbki w rejonie pomiędzy ulicami Andersena, nowo projektowaną, Powstańców i Mazowiecką
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.)
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki w rejonie pomiędzy ulicami Andersena, nowo projektowaną, Powstańców i Mazowiecką, przygotowanego na podstawie Uchwały Rady Miasta Ząbki
Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej uchwałą miasta Ząbki Nr XVIII/139/2011 z dnia 7 listopada 2011r., uchwałą Nr
XIX/145/2011 z dnia 29 listopada 2011r., uchwałą Nr XXII/173/2012 z dnia 25 stycznia 2012r., uchwałą Nr XXXIII/271/2012r. z dnia 29
listopada 2012r. i uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady Miasta Ząbki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.
Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się dniach: od 9 marca do 10 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, w pokoju nr 16 w godzinach od 1000 do 1800 – poniedziałki, od 800 do
1600 – wtorki, środy, czwartki, od 700 do 1500 – piątki.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, na Sali konferencyjnej (parter budynku), w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi do planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Ząbki z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 kwietnia 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ząbki. Uwagi można składać: w formie pisemnej w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miasta, pocztą na adres: Urząd Miasta Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, ustnie do protokołu w Referacie
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres zpios@zabki.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.),
zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym
zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art.
18 ust. 2 i ust. 3, przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w terminie do dnia 17 kwietnia
2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ząbki.
Burmistrz Miasta Ząbki
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WYDARZENIA

Dokończenie ze str. 1
z Mazowieckiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych sp.
z o.o., prezes Krajowego
Funduszu Poręczeniowego
„Samorządowa Polska”
dr Jacek Janiszewsk i,
wiceprezes zarządu
Centrum Operacyjnego
„Samorządowa Polska”
S.A. Monika Piątkowska,
prezes zarządu Lokalnego
Funduszu Pożyczkowego
„Samorządowa Polska”
Ząbki sp. z o.o. Waldemar
Krajewski, przedstawiciele firm nominowanych do wyróżnienia „Ząbkowska Firma Roku
2014”, przedstawiciele firm, które przyłączyły
się do ząbkowskiej akcji promującej meldowanie się w Ząbkach a także inni lokalni
przedsiębiorcy, prasa i mieszkańcy.
Spotkanie poprowadził Radosław Pyffel,
prezes Centrum Studiów Polska – Azja.
Burmistrz Robert Perkowski wraz ze
starostą Kazimierzem Rakowskim powitali
w gronie firm będących już w akcji „Zniżka
za dowód”, ząbkowskie firmy, które włączyły
się do akcji w 2014 r., wręczając ich przedstawicielom pamiątkowe grawertony, które
odebrali: Paweł Szachnowski – właściciel
„Auto Centrum Ząbki”, radca prawny Mariusz
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Astasiewicz – właściciel Kancelarii, Sławomir
Wikieł – właściciel firmy “DREW-PLAK”, Aneta
Piechocińska – właścicielka firmy „Lux Light
Gabinet Fotozabiegów i Estetyki”, Małgorzata
Rosińska – właścicielka sklepu zielarsko –
medycznego „Herbi”, Jakub Lewandowski
– właściciel „PHU LEADER SPORT”, Sławomir
Łuniewski z firmy „SEBREM Katarzyna
Majewska”, Beata Lenart – właścicielka firmy
„Fotografia LEN – ART”, Elżbieta Zieleniak –
współwłaścicielka firmy „Big City Restaurants
Elżbieta Zieleniak, Marek Zieleniak, Krystian
Kowalski” spółka cywilna.
Kapituła w składzie: przewodniczący Rady
Nadzorczej Firmy Agrotechnika S.A. Zenon
Daniłowski – przewodniczący kapituły, prezes Zarządu SK Bank Jan Bajno, burmistrz
Ząbek Robert Perkowski, wyróżniła statuetką „Ząbkowska Firma Roku 2014” następujące firmy: “JW Construction Holding S.A.”,
„Bud Dom Sp. z o.o.” ,”Euro Trans Szlubowski,
Kłopotowski” Spółka Jawna, „ATL” Sp. z o.o.,
„Polska Izba Makaronu”.
Wyróżnienia odebrali: przedstawicielka JW Contruction Holding S.A. Anna
Boguszewska, dyrektor naczelny Bud Dom Sp.
o.o. Wojciech Koliński, Jarosław Kłopotowski
z firmy Euro Trans Szlubowski Kłopotowski
Spółka Jawna, Maciej Grzyb – wiceprezes
ATL Sp. zo.o., Piotr Wyszecki – „Polska Izba
Makaronu”.
Pr zewodnicząc y k apituły Zenon
Daniłowski, pogratulował wyróżnionym

www.zabki.pl
i nawiązując do tematyki spotkania, mówił
m.in. o realnych możliwościach współpracy
z Chinami. O tym, że na półkach chińskich
sklepów można znaleźć
polskie produkty, chociażby makarony.
Burmistr z Rober t
Perkowski przyłączył się
do gratulacji dla wyróżnionych, wspominał m.in.
o istniejącej współpracy
miedzy rynkami polskim
i chińskim oraz o możliwościach, jakie się rysują
w zakresie współpracy na
przyszłość.
Gość honorowy
spotkania Wang Weijing, który mieszka w Polsce już od wielu lat, opowiedział
o swoich wrażeniach związanych z życiem
w Polsce oraz o produktach i rozwoju firmy
Huawei. Odpowiedział także na zadawane
przez publiczność pytania.
Najbardziej w Polsce, jak
mówił, zaskoczyła go mała,
jego zdaniem, ilość ludzi
na ulicach i w sklepach
w weekendy. Powiedział,
że w Chinach wówczas
jest czas wzmożonych
zakupów i przebywania
poza domem, w Polsce

www.zabki.pl

natomiast jest to czas przebywania z rodziną w domach. Powiedział także, że
życie w Polsce przebiega
w wolniejszym tempie niż
w Chinach. Wspomniał, że
w Polsce ludzie mają zwierzęta, na które znajdują
czas, natomiast
w Chinach to
rzadkość, ze względu na ciągle
zajęty czas przez pracę. Gość
zwrócił uwagę na podobieństwa i różnice kulturowe między
Chinami i Polską.
Po d k o n i e c s p o t k a n i a
przedstawiciele funduszy poręczeniowego i pożyczkowego
„Samorządowa Polska” przedstawili informacje, dotyczące
nowo powstałego, ząbkowskiego Lokalnego Funduszu
Pożyczkowego „Samorządowa
Polska” . Zgromadzeni usłyszeli
o preferencyjnie oprocentowanych pożyczkach dla przedsiębiorców, których udziela ząbkowski fundusz. Istotną informacją
było to, że został uruchomiony

WYDARZENIA

punkt informacyjny w Urzędzie Miasta Ząbki,
gdzie przedsiębiorcy mogą zasięgnąć informacji na temat, zasad udzielania pożyczek.
Podczas spotkania w tle można było oglądać slajdy przedstawiające życie w Chinach,
atmosfery dodawała także znajdująca się na
sali wystawa chińskiej fotografii oraz liczne
chińskie akcenty, takie jak lampiony.

CO SŁYCHAĆ

Po spotkaniu goście udali się na poczęstunek w stylu azjatyckim, przygotowany przez
restaurację “na skrajnej “ w Ząbkach. Tam mieli
okazję porozmawiać o biznesie i wymienić się
doświadczeniami i wizytówkami.
Kolejne tego rodzaju spotkanie dla ząbkowskich przedsiębiorców już za rok.
Iwona Potęga, foto: B. Śladowski
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Cześć pamięci Bohaterów!
Potargane mundury
Buty w strzępach, prawie bosi
Idą włócząc łańcuchy
Głos z szeregu się wyrwał drwiący
„Co za oddział to żałosny?”
Zerwał się orzeł lotem pikującym
Wbił się w gardło, wyżarł język
Oddział się zląkł szyderczy
Już na baczność stoją
Dowódca wydusił z siebie głosem drżącym
„To kraju obrońcy
Przebite serca
Rozbite czaszki
To żołnierze wyklęci majora Łupaszki”…

W

niedzielę, 1 marca, uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które w tym roku odbyły się w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Ząbkach. Każda ze szkół ząbkowskich
przygotowała sylwetkę innego bohatera walk przeciwko
komunistom.

Po zakończonym biegu „Tropem
wilczym”, w sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście oraz uczestnicy
biegu i rozpoczęły się prezentacje. Nasi
uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczycielki historii p. Elżbiety Gaworek.
Przygotowali i zaprezentowali sylwetkę
Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” –
jednego z żołnierzy wyklętych, dowódcy
Wileńskiego Pułku Ułanów Śmierci oraz
5. Brygady Wileńskiej.
Piękną prezentację multimedialną wykonali chłopcy z klasy 6a – Piotr Kosik i Jan
Gałązka, który wspólnie z Mileną Popławską
opowiadał zebranym o życiu i bohaterskich czynach majora Szendzielarza. Za
swoją działalność przeciwko komunistom
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„Łupaszka” został skazany na karę śmierci,
którą wykonano 8 lutego 1951 r. Miejsce
jego pochówku zostało odnalezione dopiero wiosną 2013 r. Ten
fakt najlepiej świadczy
o tym, że „żołnierze wyklęci” przez wroga
byli potajemnie mordowani, grzebani, a do
ich rodzin wysyłano listy, w których stwierdzano, że byli zdrajcami i zostali przeklęci.
Stąd ich nazwa.
Wiersz pt. „Żołnierze wyklęci” , którego
fragment widoczny jest wyżej, recytowały
dziewczynki klasy 4d – Justyna Pych i Anita
Baryło. Jego poważna, mroczna i smutna

treść została doskonale przekazana przez
uczennice, a nie jest to łatwy utwór.
Piosenka o majorze Łupaszko, wykonana
przez Milenę Popławską, i krótki tekst, mówiący o chwili jego pożegnania z towarzyszami broni, zakończył prezentację sylwetki
Zygmunta Szendzielarza.
Renata Kubicka-Wnęk
Szkoła Podstawowa nr 2 Ząbki

EDUKACJA
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Spotkanie z Renatą Piątkowską
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marca 2015 roku do Szkoły Katolickiej w Ząbkach zawitała p. Renata Piątkowska, pisarka, autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży.
Jedną z nich jest wyjątkowa, jej zdaniem, pozycja pt. „Wszystkie moje mamy”.
Autorka opowiadała nam o treści tej książki i jej głównej bohaterce – Irenie
Sendlerowej.
Pani Irena Sendlerowa zasłynęła z ratowania małych dzieci żydowskich z warszawskiego getta. Narażała swoje życie na
niebezpieczeństwo, „przemycając” dzieci
z getta na najróżniejsze sposoby – chowając je w pudełku i wywożąc je na zewnątrz
lub wydostając się z getta wraz z nimi nielegalnymi wyjściami. Uwolnionymi z getta
dziećmi zajmowała się osobiście dbając

R ady

dietet yka

o ich wyżywienie i codzienną opiekę.
Pomagała im także otrząsnąć się z przeżyć
związanych z przemocą, głodem i śmiercią,
które towarzyszyły im na co dzień. Robiła
to, aby ratować ludzkie życie.
Po zakończeniu II wojny światowej
Irena Sendlerowa dbała o to, aby każde
dziecko spróbowało odnaleźć swoją rodzinę. Pomóc w tym miały jej zapiski z prawdziwym imieniem
i nazwiskiem dziecka, które chowała
w słoiku zakopywanym pod jabłonką,
aby niemieccy żołnierze go nie znaleźli. Lecz pewnego
dnia zapomniała
schować ten słoik, ponieważ była
zajęta rozmową ze
swoją koleżanką.
Na szczęście jej
znajoma, widząc
n adch odz ąc yc h

…

Dieta a płodność

J

eśli planujesz powiększenie rodziny, przeanalizuj swój jadłospis. To, co jemy ma duży wpływ
na płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Co
zatem należy wyeliminować, a co włączyć do diety, aby stać się szczęśliwymi rodzicami?
Waga a płodność
Niezwykle ważnym czynnikiem jest utrzymanie optymalnej masy ciała. Zarówno otyłość, jak i niedowaga mogą utrudniać zajście
w ciążę. Badania wykazały, że u kobiet duża
ilość tkanki tłuszczowej wpływa na produkcję
hormonów, prowadząc do zaburzeń owulacji.
U otyłych mężczyzn z kolei częściej występują
zaburzenia erekcji oraz obniżony poziom
testosteronu. Prawidłowa masa ciała oraz
dieta dostarczająca wszystkich niezbędnych
składników odżywczych, warunkuje dobrą
kondycję organizmu, a co za tym idzie sprzyja
płodności.
Co jeść, by zwiększyć szansę na poczęcie?
Niektóre składniki są szczególnie ważne, gdy planujemy powiększenie rodziny.
Witamina E, nazywana witaminą płodności,
ma duże znaczenie przy wydzielaniu hor-

monów oraz produkcji nasienia. Znajdziemy
ją w olejach roślinnych, jajach, orzechach,
pestkach słonecznika, a także zielonych warzywach liściastych, jak sałata czy szpinak.
Niezwykle ważnym składnikiem odżywczym
są witaminy z grupy B, a zwłaszcza kwas
foliowy. Gdy staramy się o dziecko należy
też zwrócić uwagę na odpowiednią podaż
cynku, selenu, żelaza, jodu, witaminy C i D.
Istotna jest również podaż niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (omega-3, omega-6), które wpływają na gospodarkę hormonalną oraz funkcjonowanie układu
rozrodczego. Znajdziemy je m.in. w tłustych
rybach, olejach i orzechach.
Przyszli rodzice powinni unikać spożywania dużych ilość kofeiny, alkoholu oraz
produktów obfitujących w tłuszcze trans,
które powodują zaburzenia w syntezie hormonów. Tłuszcze te znajdziemy w marga-

żołnierzy niemieckich, ukryła bibułki z nazwiskami uratowanych dzieci pod swoją
pachą!
Podejrzewana o bycie szpiegiem Irena
Sendlerowa została aresztowana i osadzona w więzieniu, gdzie przebywała do czasu,
gdy wykupili ją jej przyjaciele. Pomimo
prześladowania przez Niemców nadal ratowała dzieci z getta. Łącznie uratowała ponad 2500 dzieci i młodzieży z getta. Została
odznaczona orderem „Sprawiedliwa wśród
Narodów Świata”. Żyła 98 lat, zmarła 12
maja 2008 roku w Warszawie, pochowana
została na Cmentarzu na Powązkach. Jej
życiowym mottem było zdanie: „Każdemu,
kto tonie, należy podać rękę”.
Tomasz Nikoniuk
uczeń klasy 5b

rynie, wypiekach cukierniczych, drożdżówkach, chipsach i potrawach smażonych
w głębokim oleju. Warto ograniczyć ilość
węglowodanów prostych oraz produktów
o wysokim indeksie glikemicznym (słodkie
napoje, soki, białe pieczywo, rozgotowany
makaron lub ryż)
Pomoc dietetyka
Wykształcenie prawidłowych nawyków
żywieniowych oraz utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej w okresie starania się o dziecko
zaprocentuje także podczas ciąży i karmienia
piersią. Zmiany w diecie, aktywność fizyczna
oraz unikanie używek zdecydowanie ułatwią
przyszłym rodzicom spełnienie ich największego marzenia. Jeżeli planujesz urodzenie
dziecka, odpowiednio wcześniej zadbaj
o swoją dietę. Pomocne może okazać się
wsparcie ze strony wykwalifikowanego dietetyka, który dopasuje jadłospis do Twoich
potrzeb i stylu życia. Serdecznie zapraszamy
na spotkanie z ekspertem, który oprócz badania składu ciała, pomoże Ci poznać przyczyny
Twoich problemów i zaproponuje skuteczne
sposoby rozwiązania ich.
Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ząbkach,
ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty Polskiej) tel. 604-110-153
Godziny otwarcia: Pon, Wt: 12:00-20:00,
Śr: 10:00-18:00, Czw, Pt: 8:00-16:00, So: 9:00-15:00
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SPOŁECZEŃSTWO
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ARZENIA
„Jak zarabiać W
naY Dzielonej
energii do 20% w skali roku”?
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marca, w Ząbkach odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji w elektrownie wiatrowe. Konferencje pt.: „Jak zostać udziałowcem w elektrowni wiatrowej” poprowadził dyrektor ds. sprzedaży – Tomasz Kopiszka.
Energetyka wiatrowa rozwija się od początku XXI wieku w tempie 20-30% rocznie,
a Polska stając się członkiem UE zobowiązała
się do wypełniania limitów wytworzenia OZE
w bilansie energetycznym kraju.
Tym samym Polska mając bardzo podobne
warunki wietrzne do Niemiec (największego
producenta energii z wiatru w Europie i trzeciego na świecie) stała się atrakcyjnym rejonem
do inwestycji w tym obszarze. Obecnie krajowe
ale i zagraniczne koncerny energetyczne inwestują miliardy złotych w dokończenie projektów farm wiatrowych, przed 2016 rokiem,
kiedy to spodziewane jest przejście na inny system dopłat do produkcji zielonej energii. Nie
trzeba być prorokiem, żeby zwietrzyć w tym
dobry interes, który od niedawna dostępny
jest również dla małych i średnich inwestorów,
dzięki spółkom celowym.
Pracownia Finansowa zajmuje się tworzeniem projektów (spółek celowych) w modelu
obywatelskim, czyli zbiera grupę inwestorów i buduje koleje elektrownie wiatrowe.
Najbliższe 2 elektrownie powstaną w III kwar-

tale br., a w projekcie pozostały w sprzedaży
ostatnie udziały.
Szacowana stop zwrotu tj. ok. 14-18%
w skali roku, a minimalna kwota inwestycji
28 000 zł.
Współpraca z deweloperem o ponad
20-letnim doświadczeniu gwarantuje wyko-

nanie projektu budowy elektrowni wiatrowej
www.zabki.pl
pod klucz.
Każda osoba chcąc zarabiać na elektrowni
wiatrowej może za wkład pieniężny nabyć
udziały w takiej elektrowni i dzięki temu przez
cały okres eksploatacji turbiny otrzymywać
coroczną dywidendę, proporcjonalną do ilości posiadanych udziałów.
Osoby zainteresowane szczegółami projektu w elektrownie wiatrowe mogą skontaktować się z Pracownią Finansową pod nr.
telefonu: 793 111 270 lub biuro@pracownia-finansowa.pl
Monika Bartelak
Specjalista ds. inwestycji
w firmie Pracownia Finansowa

BURMISTRZ
M I A S TA Z Ą B K I
informuje,

Wywóz do puiż dnia 19.03.2015 r. zostało wywieszone
blicznej wiadomości, na okresodpadów
21 dni, w siedzibie
budowlanych
Urzędu Miasta Ząbki przy ul.
Wojska Polskiego 10,
gruzu,
śmieci wiazarządzenie w sprawie podania
do publicznej
kontenerami
1,5; 2,5;
domości wykazu nieruchomości
przeznaczonych
3
4,5;
7
m
do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.25.2015 Burod r.180
zł
mistrza Miasta Ząbki zCeny
dnia za
19 kontener
marca 2015
Pełna
treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

WARSZTAT
DEKARSKI
• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

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

PRANIE
-DYWANÓW
-WYKŁADZIN
-TAPICERKI
519 62 62 02
22 224 43 44

-10%
12

16

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

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611

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

www.zabki.pl

Ruszają zapisy
na kolejną
edycję Klubu
Świadomych
Rodziców

W

kwietniu, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego 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 (9 kwietnia) oraz laktacji
(23 kwietnia). Warsztaty prowadzone są przez doświadczoną położną
ze szpitala św. Zofii, posiadającą Certyfikat Doradcy Laktacyjnego i realizującą identyczne zajęcia w szkole
rodzenia. Dzięki sklepowi „Wszystko
dla twojego dziecka”, gabinetowi
„Papilio” oraz Urzędowi Miasta Ząbki zapewniamy wszystkie akcesoria
potrzebne do ćwiczeń praktycznych.
Kontakt i zapisy pod adresem: tpz@
tpz.org.pl

OGŁOSZENIA
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Zostaw swój podatek w Ząbkach
– przekaż 1% podatku
na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
W ubiegłym roku Państwa wsparcie pomogło nam m.in.:
– uruchomić program stypendialny dla zdolnej młodzieży,
– zorganizować piknik w Parku Miejskim,
– zainicjować Klub Świadomych Rodziców,
oraz wiele inicjatyw sportowych i kulturalnych.
Jak samemu przekazać 1% 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.
Rozlicz za darmo swój PIT!
Decydując się na przekazanie 1% swojego podatku na TPZ mogą Państwo skorzystać
także z możliwości, bezpłatnego rozliczenia i przesłania do Urzędu Skarbowego deklaracji
podatkowej PIT. W tym celu należy:
1. udać się do Kancelarii VATAX,
2. przynieść deklarację rozliczeniową złożoną w roku 2014.
3. zadeklarować przekazanie 1% podatku na TPZ
Pracownicy kancelarii bezpłatnie wypełnią zeznanie podatkowe i prześlą elektronicznie
złożoną 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

Podaruj sobie kolonie
Główny organizator:

Jerzy Gancarz
Stowarzyszenie MOSTEK

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

KONTO: PKO BP

55 1440 1387 0000 0000 1685 4263
Lokalizacja Warsztatów muzycznych w formie kolonii:

Urle Turnusy: 10-dniowe
Terminy:
1) 24.07-03.08.2015 - Dzieci wokal, gitara, umuzykalnienie
2) 03.08-13.08.2015 - Dzieci wokal, gitara, umuzykalnienie

Kolonie przeznaczone dla dzieci szkół podstawowych!
Chcemy zapewnić:















Zakwaterowanie – pokoje 6-8 osobowe, sanitariaty, prysznice, ciepła i zimna woda
Wyżywienie - trzy posiłki dziennie
Dojazd autokarem pod okiem wychowawców i rodziców
Ubezpieczenie – OC, NW
Wykwalifikowaną kadrę
Msze Święte w niedzielę i spotkania formacyjno – wychowawcze, opiekę duchową
Warsztaty muzyczne, wokal, gitara, umuzykalnienie
Atrakcje wodne
Wycieczki rowerowe
Obiekty sportowe odkryte do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, badmintona
Sprzęt sportowy i turystyczny
Dyskoteki, gry i zabawy
Ogniska i pieczenie kiełbasek

Koszt: 780 zł dla osób z zameldowaniem w Ząbkach. Dla osób spoza Ząbek lub rozliczających się z
podatków poza Ząbkami cena 930zł. W przypadku pozyskania przez Stowarzyszenie środków
finansowych z Kuratorium możliwe zniżki zwłaszcza dla współpracujących w ciągu roku.

pozostałe informacje oraz zdjęcia z poprzednich lat:

WWW.SMOSTEK.PL
ZAPRASZAMY!!!
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O G ŁO S Z E N I E O KO N K U R S I E
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 13 marca 2015 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na finansowanie realizacji zadań
w dwóch zakresach
Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013
r. poz. 594 z późn. zm.).
3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
4. Uchwały Nr LXIII/593/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada
2014 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2015.
5. Uchwały Nr V/52/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015
r. zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta
Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
Zakres 1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA
KULTURY MUZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA
Konkurs na upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta (35 000,00)
W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania: Upowszechnianie
kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta, definiowany jako
Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów muzycznych –
12 000,00 zł.
Zakres 2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego
i współzawodnictwa w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach
wiekowych, skierowany do organizacji dla których podmiot szkolący
ma siedzibę w Ząbkach (13 750,00)
W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach
niekomercyjnych - 83 500,00 zł.
I. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w dziedzinie sportu na terenie Miasta Ząbki organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy
do dnia 15 grudnia 2015 r. na warunkach określonych umową w taki
sposób, by działaniami objąć najefektywniej jak największą liczbę
uczestników.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
4. Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie
prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty
zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
6. Oferty będą dofinansowywane tylko w ramach kosztów kwalifikowanych określonych w dziale V ogłoszenia.
7. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).
8. W przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot dofinansowania, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie
możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
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II. Termin realizacji zadania
Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2015 r.
III. Warunki realizacji zadania
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, które
łącznie spełniają następujące warunki:
1. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta Ząbki,
obejmując programem jak największą liczbę mieszkańców,
2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego,
na którą składają ofertę – w ramach objętych konkursem,
3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji
zadania,
4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego
przedmiotem konkursu,
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać się
o następujące kryteria.
1. Podmiot realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania
przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
2. W przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku VAT i ma
możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego,
a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi
podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie
brutto, podmiot jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może
zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.
IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Kryteria formalne:
1. ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
2. ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem VI ogłoszenia,
3. ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VII ogłoszenia.
Kryteria merytoryczne:
Suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 25 – każde z poniższych kryteriów punktowane jest
w zakresie 1-5 punktów.
1. wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość
oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem),
2. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych
kosztów,
3. wysokość dotacji wnioskowanej od Miasta Ząbki, porównanie jej
z innymi planowanymi źródłami dofinansowania projektu,
4. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu - w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy
z Miastem Ząbki,
5. ocena zakładanych efektów projektu
Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
1. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
2. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
3. wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:
– przedłożonych rekomendacji;
– dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
– rzetelności wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Miasta tj. terminowości składania sprawozdań z poprzednio
realizowanych projektów, terminowości rozliczania dotacji, terminowości zwrotu środków na konto Miasta;
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4. pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;
V. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania
Zakres 1.
1. wynagrodzenie dyrygenta i instruktorów muzycznych (wraz z pochodnymi),
2. w ramach kosztów pośrednich stanowiących do 5% dotacji: obsługa
finansowo-księgowa zadania oraz zakup materiałów oraz usług
biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony
służbowe i Internet), opłaty bankowe.
Płatnicy podatku VAT kalkulują i rozliczają dotację w kwotach netto.
Zakres 2.
1. wynagrodzenie kadry szkoleniowej (wraz z pochodnymi),
2. w ramach kosztów pośrednich stanowiących do 5% dotacji: obsługa
finansowo-księgowa zadania oraz zakup materiałów oraz usług
biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony
służbowe i Internet), opłaty bankowe.
Płatnicy podatku VAT kalkulują i rozliczają dotację w kwotach netto.
VI. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul.
Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynięcia do
Urzędu) do dnia 3 kwietnia 2015 do godz. 15.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należy
składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania
konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl – Tablica ogłoszeń.
Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta procedurą
konkursową.
VII. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji.

O G ŁO S Z E N I E
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs
na wydzierżawienie gruntu pod utworzenie
kortów tenisowych na terenie Miasta Ząbki
Przedmiotem Konkursu jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca część działek ewidencyjnych nr 36/2, 37/3, 38/2, 39 i 40
z obrębu 0030,03-06, o łącznej powierzchni 0,4082 ha, położona
w Ząbkach przy ul. Słowackiego,w bezpośrednim sąsiedztwie
Miejskiego Centrum Sportu.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty dotyczącej
wydzierżawienia w/w nieruchomości w celu stworzenia obiektu
sportowego – kortów tenisowych wraz z funkcjonującym klubem
tenisowym.
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2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego
rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów
składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający
upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:
Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania
od pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty
potrzebne do podpisania umowy, w tym:
– zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy – jeżeli zajdzie potrzeba;
– potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie,
niezbędnych do przygotowania umowy;
VIII. Informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym jednego
miesiąca od upływu terminu ich składania. O wynikach konkursu,
Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie poinformuje oferentów. Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia
konkursu. Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie
przysługuje.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji
w wysokości niższej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu. Środki finansowe nie będą przekazywane przed datą zawarcia
umowy.
4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty
finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Miastem Ząbki. Umowę ze strony Wnioskodawcy
podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania danej organizacji
zgodnie z jej statutem Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach – zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie
środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie
określonym w umowie.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie
prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty przyznanej dotacji
w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych zadania wskazanych w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza
Miasta Ząbki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi –
Krzysztof Krajewski. – tel. 22 510 97 90.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl)
oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.

B U R M I S T R Z M I A S TA Z Ą B K I

Szczegóły na stronie www.bip.zabki.pl w zakładce „tablica ogłoszeń” lub w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

informuje,
iż dnia 10.03.2015 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 przeznaczonej do sprzedaży
– Zarządzenie nr 0050.21.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10
marca 2015 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

O G ŁO S Z E N I E

O G ŁO S Z E N I E

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 19.03.2015 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 przeznaczonej do sprzedaży – Zarządzenie
nr 0050.23.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2015 r.
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 19.03.2015 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 dotyczącego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej – Zarządzenie nr 0050.24.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia
19 marca 2015 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na
stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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Malarstwo Fryderyka Antoniego Haydera

W

iększość z nas lubi, rozumie i akceptuje malarstwo w tzw. wydaniu klasycznym, czyli realistyczne widoki, portrety, bądź sceny batalistyczne.
A jakiej klasy malarzem był nasz Hayder? Niniejszym postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jego obrazy należą do ekstraklasy malarstwa nie tylko
polskiego.
Prezentujemy trzy obrazy Haydera pochodzące ze zbiorów historyka sztuki Pana
Krzysztofa Matkowskiego, powstałe w latach
1951-88.

Malując obraz „Abstrakcja” w 1951 roku
artysta posłużył się znaną od średniowiecza
techniką gwaszu, czyli użył farb wodnych
z domieszkami np. kredy, dzięki którym farby dobrze kryły, miały nasycone kolory i nie
prześwitywały tak jak popularne akwarele.
Wydawać by się mogło, że widzimy jakieś
chaotycznie rozrzucone kolorowe kształty,
a jest to w rzeczywistości zaplanowana
i przemyślana kompozycja nawiązująca
do kościelnych witraży. Należy pamiętać,
że Hayder był uczniem światowej sławy
polskiego malarza Józefa Mehoffera i doskonale odnajdował się projektując właśnie
witraże, a projekty jego autorstwa możemy
podziwiać np. w kościele w Zakopanem. Na
obrazie odnajdujemy czarne kreski konturowe nawiązujące do szprosów witrażowych, łączących ze sobą kolorowe szkiełka.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w kościele
w słoneczny dzień. Patrzymy na witraż.
Oślepia nas słońce, kształty giną i co widzimy? Barwne plamy! Dokładnie to samo
przedstawia ten obraz. Przyglądając się tej
abstrakcji bez doszukiwania się kształtów,
a jedynie obserwując barwne plamy, można
dostrzec światło słoneczne przebijające się
i mieniące na wielokolorowych szybkach.
Reprodukcja w gazecie może tego nie oddawać, dlatego tak ważnym jest obcowanie
z oryginałami i postaramy się, by niebawem
oryginały Jego obrazów odwiedziły Ząbki,
a wtedy każdy z nas będzie mógł na żywo
zobaczyć to kolorowe światło „tańczące”
w figurach geometrycznych tej „Abstrakcji”.
W 1959 roku powstał jeden z wielu kolejnych gwaszy Haydera pt. „Martwa natura
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na czarnym stole” nazywany popularnie
„Trzy cytryny”. Artysta fascynował się twórczością Pabla Picassa i w tym obrazie widać
tę fascynację. Kompozycja nawiązuje do
obrazu Picassa z 1941 roku
„Martwa natura z kwiatami
i cytrynami”. Hayder poszedł
jednak dalej niż Picasso.
Zastosował jako tło karton
koloru kremowego i zmieniając grubość nakładania
farb, uzyskał efekt mieszania
barw farb i tła. Tytułowe trzy
cytryny namalował trzema
odcieniami żółci o różnym
poziomie krycia, które w połączeniu z kolorem tła dały
efekt pełnoplastycznych
owoców. Podobnie jak
w omówionej „Abstrakcji”
artysta zastosował siatkę grubych linii konturowych (nie tylko czarnych), podkreślając
w ten sposób kształty i formy malowanych
przedmiotów. Polecamy podczas planowanej wystawy obrazów Haydera w Ząbkach,
z bliska przyjrzeć się detalom tego obrazu,
a szczególnie różnicom w grubości farby

grubą linię konturową, duże pozornie
jednolite (jednokolorowe) powierzchnie
i charakterystyczny dla artysty przebijający
przez tło (w tym przypadku czarne) kolor
podobrazia, czyli tzw. gruntu nakładanego na płótno. Znawcy sztuki chcąc rozpoznać, czy dzieło jest oryginalnym obrazem
Haydera, czy może falsyfikatem, zwracają
uwagę właśnie na te przebitki podobrazia
przez warstwę tła oraz na technikę gruntowania płótna farbą kryjącą, która u Haydera
charakteryzuje się krótkimi pociągnięciami
pędzla. Kompozycja „Kąpiącej się”, pomimo powstania prawie 30 lat później niż
„Trzy cytryny”, nadal wykazuje fascynację
artysty twórczością Picassa. Znawcy sztuki
odnajdują w np. detalach twarzy nawiązania do obrazu „Pierrot”. Ten ciekawy obraz
utrzymany w odcieniach zieleni, doskonale
oddający przestrzeń i proporcje ludzkiego ciała, pod koniec kwietnia br., w 110
rocznicę urodzin artysty, będziemy mogli
podziwiać w Sali im. Haydera w Urzędzie
Miasta w Ząbkach.
Prace Haydera na swoje czasy były nowatorskie i ponadczasowe. Dzieła jego docenionych na świecie rówieśników malujących w podobnym stylu (np. Poliakoffa), na
aukcjach sztuki w ekskluzywnych Domach
Aukcyjnych takich jak Christies, osiągają
ceny 200 – 300 tysięcy dolarów!

i kierunkach pociągnięć pędzla, współpracujących z kształtami poszczególnych
elementów.
Obraz „Kąpiąca się” powstał w 1988
roku. Jest to obraz olejny namalowany na
płótnie. Ponownie odnajdujemy na nim

W tym miejscu dziękujemy Panu
Krzysztofowi Matkowskiemu za zgodę na
reprodukcję obrazów Fryderyka Haydera
w naszym piśmie oraz za fachową pomoc
w opracowaniu niniejszego artykułu.
Mirosław Sobiecki
www.HistoriaZabek.pl

