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Uroczystość otwarcia „nowej”, większej SP2
Za morzami, za lądami, na ziemskim globie,
Za górami, dolinami, gdzieś była sobie,
Za lasami, za górami, za siódmą rzeką,
Gdzieś w Europie, nie za blisko, nie za daleko,
Była sobie szkoła, wcale nie mała, nie biedna,
Ale za to skromna!
I marzyła jej się zmiana – że jest ogromna!...

…I

marzenie się spełniło!
Szkoła Podstawowa nr 2
jest większa o 7 sal lekcyjnych i salkę
gimnastyczną. Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowych pomieszczeń odbyła się w czwartek, 5 marca,
o godz. 15.00.

ul. Batorego 34, Ząbki

Swoją obecnością zaszczycili to wydarzenie znamienici goście: przewodniczący
Rady Powiatu Janusz Werczyński, burmistrz
Robert Perkowski, przewodniczący Rady
Miasta Wojciech Gut oraz radni ząbkowscy,
sekretarz Patrycja Żołnierzak, kierownik
Referatu Oświaty i Polityki Socjalnej Ewa
Wiśniewska, skarbnik Elżbieta Żmijewska, dyrektorzy placówek oświatowych w Ząbkach,
proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego ks.
Andrzej Kopczyński, kierownicy świetlic środowiskowych, komendant Straży Miejskiej
Zbigniew Forysiak, wykonawca inwestycji
Bolesław Kosowski, kierownik budowy Michał

Dokończenie na str. 7

- siłownia
- fitness
- pole dance

Wiosna tuż tuż...
Oferujemy atrakcyjne ceny karnetów:
4 zajęcia - 70 zł,
8 zajęć - 100 zł
OPEN - 130 zł

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

Zapraszamy na zajęcia:
brzuch, uda, pośladki; TBC; zumba; step, tel. 504 004 450, 512 485 349
stuﬁt.pl
pilates, zdrowy kręgosłup; indoor cycling

Przedszkole

artystyczno-sportowe
ulotka A5.indd

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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Rekolekcje
Od 15 do 18 marca 2015 r. w parafii Św. Trójcy rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne.
Nauki rekolekcyjne będzie głosił misjonarz, ks. Krzysztof Ziętkowski ze zgromadzenia Księży Oblatów Maryi Niepokalanej
z Siedlec.
W niedzielę Msze Święte z nauką będą sprawowane według
porządku niedzielnego.
W poniedziałek, wtorek i środę Msze Święte z nauką rekolekcyjną będą w następujących godzinach:
7:00 – dorośli,
8:15 – młodzież gimnazjalna,
10:00 – dorośli,
11:15 – dzieci z klas IV – VI,
12:30 – dzieci z klas 0 – III,
18:00 – dorośli,
19:30 – młodzież studiująca i pracująca.
Spowiedź rekolekcyjna – wtorek i środa.

WYDARZENIA

W czasie czterdziestu dni Wielkiego
Postu warto zaplanować czas rekolekcji, by zastanowi się
nad sobą i nad swoim życiem. Zatrzymajmy się na chwilę
i wyciszmy. To wspaniały czas, by spotkać Boga, by wyjść
na pustynię ciszy, spokoju, milczenia i rozmodlenia.
Zachęcam Państwa serdecznie do udziału w naukach rekolekcyjnych w parafii Św. Trójcy.
Z modlitewnym błogosławieństwem
– ks. Edward Kowara, proboszcz

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

-10%

Wywóz
odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami 1,5; 2,5;
4,5; 7 m3
Ceny za kontener od 180 zł

www.zabki.pl

Nabór do Klubu Sportowego
Siatkarz Ząbki
Klub Sportowy Siatkarz Ząbki
rozpoczyna nabór do męskiej drużyny siatkówki. Chętnych zapraszamy do wspólnych treningów.
Dwugodzinne treningi pod okien
trenera odbywają się w poniedziałki
www.zabki.pl
oraz w czwartki o godz.
20.00 na hali
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach przy
ulicy Batorego 37. Pierwszy trening jest bezpłatny! Pytania prosimy
kierować na adres siatkarzzabki@gmail.com.
Serdecznie zapraszamy,
Zarząd KS Siatkarz Ząbki

Młode talenty
w Miejskim Ośrodku
Kultury w Ząbkach
Galeria MOK zaprasza na otwarcie wystawy twórczości Mariki
Pawłowskiej, studentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, absolwentki klasy plastycznej LO
imienia Miguela de Cervantesa.
AVENIR MEDYCYNA
Wernisażowi towarzyszył będzie
koncert piosenki aktorskiej w wyI KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
konaniu Agnieszki Maracewicz,
Patrycja Szczepańska
absolwentki Studium Aktorskiego
tel. 508-769-692
przy teatrze Stanisława Jaracza
w Olsztynie, związanej zawoPromocja do 50%*
dowo z teatrami w Białymstoku
 MAKIJAŻ PERMANENTNY
oraz w Olsztynie. Początki edu BOTOX
kacji artystycznej tak Mariki, jak
 KWAS HIALURONOWY
i Agnieszki związane są z ząbkow MEZOTERAPIA IGŁOWA
skim Ośrodkiem Kultury, gdzie
uczęszczały na zajęcia w pracowni
Ząbki ul. Szwoleżerów 111
rysunku i malarstwa. Na wernisalon Your Place
bądź dojazd do klienta
saż zapraszamy 21 marca o godz.
17 do Galerii MOK w Ząbkach ul.
*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się
Słowackiego 21.

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

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611
CO SŁYCHAĆ?   Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
Redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
Druk: Drukarnia Rajgraf, ul. Mazowiecka 50B, 05-120 Legionowo, tel. 22 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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Zmiana trasy i mniej przystanków
linii „Ząbki-2” w Rembertowie

Od

poniedziałku 16 marca ulega modyfikacji trasa linii Ząbki-2 na terenie Rembertowa. Jedynym przystankiem w rejonie stacji kolejowej
będzie przystanek „Rembertów Ratusz 01” położony ok. 250 metrów od peronu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich. Autobus po dokonaniu wymiany
pasażerów na tym przystanku wyruszy w drogę powrotną do Ząbek ulicami
Strażacką i Żołnierską bez przystanków pośrednich. Kolejnym przystankiem
będzie dopiero przystanek „Pułaskiego 01” na ul. Szwoleżerów w Ząbkach.
Na trasie linii Ząbki-2 przestają obowiązywać przystanki: „PKP Rembertów
06”, „Rembertów Ratusz 02”, „Zawodowa 02”, „Szafarzy 02”. Osoby korzystające z tych przystanków chcąc pojechać do Ząbek powinny wsiąść na przystankach „Szafarzy 01”, „Zawodowa 01” i „Rembertów Ratusz 01”.

Zmiana trasy jest przeprowadzona na wiosek przewoźnika, który zgłosił, że przy
obecnym układzie geometrycznym i obowiązującej organizacji ruchu na skrzyżowania ulic Cyrulików i gen. Chruściela kierowcy autobusów nie są w stanie bezpiecznie
wykonywać manewru zawracania długim taborem. Linia „Ząbki-2” była jedyną linią
komunikacyjną obsługiwaną długimi autobusami, która w tym miejscu zawracała,
zależało nam, aby jak najbardziej ułatwić pasażerom przesiadki. Od czasu uruchomienia na linii „Ząbki-2” przystanku „PKP Rembertów 06” – położonego najbliżej
peronu kolejowego uległa modyfikacji geometria tego skrzyżowania - wybudowano
wyspy separujące oraz wymalowano nowe oznakowanie poziome. Równocześnie
zwiększyły się gabaryty autobusów obsługujących linię„Ząbki-2”. Te uwarunkowania
powodują, że wykonywanie manewru zawracania autobusu w tym miejscu wiąże
się z dużym ryzykiem kolizji. Po przeanalizowaniu innych możliwości trasowania linii
oraz w związku z planowanymi utrudnieniami na ul. Cyrulików (budową przejścia
podziemnego) została podjęta decyzja o zmianie trasy linii „Ząbki-2”, tak aby powrót
był realizowany ul. Strażacką. Od czasu otwarcia drugiej jezdni drogi wojewódzkiej
631, korek na ul. Żołnierskiej nie jest już tak dużym problemem i zmiana trasy nie
powinna wpłynąć na wydłużenie czasu przejazdu.
Nowy rozkład jazdy „Ząbki-2” uwzględnia nie tylko zmianę trasy i zmiany
przystankowe, została również zmieniona koordynacja uwzględniająca dłuższy
czas potrzebny na przesiadkę z i na pociąg oraz zmiany rozkładów jazdy SKM
i Kolei Mazowieckich wchodzące w życie z nowym rozkładem od dnia 15 marca
br. Największe zmiany dotyczą rozkładu SKM-ki, między 7, a 8 będzie kursować
dodatkowy pociąg linii S2 odjazd z Rembertowa o 7:15 (kurs skróconym do Dworca
Zachodniego). Od 15 marca nie będzie już kursował pociąg specjalny S20 przez
Warszawę Gdańską.
Przypominamy, że linia „Ząbki-2” dowozi pasażerów Ząbek do stacji PKP
Rembertów, gdzie na podstawie biletu ZTM ważnego w I strefie biletowej można
przesiąść się do pociągów jadących do centrum Warszawy. Z Ząbek z jedną przesiadką do kolei w Rembertowie w kilkadziesiąt minut można dojechać do Dworca
Wschodniego, do II linii metra przy przystanku Stadion, do ścisłego centrum
Warszawy (przystanki Powiśle, Śródmieście, Ochota) oraz do Dworca Zachodniego.
Linią S2 można dotrzeć ponadto na Rakowiec, Służewiec i do lotniska im. Chopina.
Linią Ząbki-2 można dojechać również do przystanku kolejowego w Ząbkach oraz
przesiąść się na autobusy kursujące ul. Radzymińską (np. z jedną przesiadką do linii
190 można dotrzeć do I linii metra).
Linią „Ząbki-2” można podróżować na podstawie karty mieszkańca, którą mogą
otrzymać mieszkańcy zameldowani na pobyt stały i osoby mieszkające w Ząbkach,
które odprowadzają podatek PIT do US Wołomin i wskazały Ząbki jako miejsce zamieszkania. Osoby nie posiadające karty mieszkańca płacą za przejazd 3 zł – bilet
normalny i 1,5 zł za bilet ulgowy.

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.romika.com.pl

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!

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

3

CO SŁYCHAĆ

Samorząd

W spar c i e
dla ząbkowskich przedsiębiorców

16

marca w naszym mieście rusza nowa inicjatywa – Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. O jej idei, komu i jak
ma służyć, rozmawiamy z Robertem Perkowskim, Burmistrzem Miasta Ząbki.
oraz kompleksową pomoc i wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. Chcemy zająć się
rozdysponowaniem tych środków wśród
zainteresowanych firm z Ząbek i pokazać, że
nawet mały przedsiębiorca może skorzystać
ze środków unijnych, a cała procedura nie
jest tak straszna, jak im się wydaje.

Ząbki to pierwsza gmina w województwie
mazowieckim, która przyłączyła się do
Programu „Samorządowa Polska” i utworzyła na terenie gminy Lokalny Fundusz
Pożyczkowy…
Tak, wyborcy zaufali mi po raz kolejny i nie chcę spoczywać na tzw. laurach,
ofertę dla mieszkańców Ząbek zamierzam
systematycznie polepszać, po to, aby chcieli
oni tutaj nie tylko mieszkać, ale i pracować,
rozwijać się… Zależy mi więc na tym, aby
stworzyć system rozwoju dla przedsiębiorców, z naciskiem na tych mikro i małych,
których mamy najwięcej, oni najczęściej
potrzebują wsparcia finansowego, szczególnie na początku działalności.
Oferta skierowana będzie więc tylko do
tych najmniejszych przedsiębiorców?
LFP ma wspierać cały sektor MSP. W zależności jednak od wielkości przedsiębiorstwa i etapu jego rozwoju, różne są potrzeby osób prowadzących działalność. Mikro
i małe przedsiębiorstwa potrzebują głównie
kapitału na start i rozwój, natomiast średnie
firmy najczęściej już dobrze radzą sobie
na rynku i chcą się rozwijać, inwestować
w nowe technologie i innowacje. Potrzeby
są bardzo zróżnicowane, a dla mnie każdy
przedsiębiorca jest bardzo ważny.
Czym dokładnie jest Lokalny Fundusz
Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Ząbki
sp. z o.o.?
– Chciałbym, aby to było przede wszystkim miejsce, które przedsiębiorcy będą chętnie odwiedzać, a na pytanie skąd wziąć pieniądze na rozwój działalności, w pierwszej
kolejności pomyślą o LFP Ząbki. Na początku
przedsiębiorcy uzyskają u nas informację,
jak mogą skorzystać ze środków unijnych
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Jakie produkty finansowe proponuje LFP?
- Rozpoczynamy od współpracy
z Mazowieckim Regionalnym Funduszem
Pożyczkowym i stąd będą pochodziły pożyczki. Nadal są do wykorzystania fundusze
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
z przeznaczeniem na tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.
Dostępna jest też pożyczka na wsparcie
przedsiębiorczości w ramach Inicjatwy
JEREMIE, a także „Wsparcie w starcie” dla
młodych osób zaczynających działalność
gospodarczą. W dalszej kolejności zamierzamy pozyskiwać środki z programów
UE, które są w dyspozycji Europejskiego
Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego (EFI) i mogą być
dystrybuowane przez nasz LFP. Odrębną
kwestią jest nasza aktywność o pozyskanie środków będących w gestii Marszałka
Województwa Mazowieckiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Będę walczył o pozyskanie jak największej
ilości środków dla przedsiębiorców i na
warunkach, które będą dla nich korzystne
i wpłyną na ich rozwój.
Jakie będzie oprocentowanie tych
pożyczek?
– Na chwilę obecną mówimy o oprocentowaniu od 3,16 proc. do 6,16 proc. w skali
roku z okresem spłaty do 60 miesięcy i możliwością zastosowania karencji w spłacie
rat kapitałowych do 6 miesięcy. Dotyczy to
pożyczek dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, jak i działających już na
rynku. Dla osób młodych, chcących zacząć
przygodę z przedsiębiorczością i mających
dobry pomysł na biznes, skierowana jest
odrębna oferta, realizowana na zlecenie
BGK ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Socjalnej w postaci programu „Wsparcie
w Starcie”.
Na czym polega wyjątkowość tej oferty?
– Pożyczka „Wsparcie w Starcie” kierowana jest do ambitnych studentów i absolwentów szkół średnich oraz uczelni wyższych,

www.zabki.pl

którzy chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Oprocentowanie takiej pożyczki
to 0,56 proc. w skali roku, a okres spłaty to
nawet 7 lat. W jej ramach można otrzymać
kwotę do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli blisko 80 tys. zł. Dla osób
mających naprawdę dobry pomysł, jest to
ogromna szansa na sukces i rozwinięcie
skrzydeł. Zależy mi na rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców Ząbek, dlatego
dokładam starań, aby był to system przyjazny przedsiębiorcy i inspirujący do działania.
Na jakie kwoty mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z pożyczki „Wsparcie w Starcie” i na jakich
warunkach?
– Oferowane w ramach LFP pożyczki
przeznaczone są szczególnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstw, które działają na rynku dłużej
niż 12 miesięcy, może to być kwota nawet
250 tys. zł, dla pozostałych – do 120 tys. zł.
Przeznaczyć je można na budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, wyposażenie
w maszyny, urządzenia oraz narzędzia pracy,
zakup materiałów i surowców do produkcji
i usług, tworzenie nowych miejsc pracy czy
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
lub technologicznych. Te pożyczki mają
służyć rozwojowi firmy i wprowadzaniu
przez nie innowacji. Ich zabezpieczeniem
może być m.in. poręczenie Mazowieckiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
lub Krajowego Funduszu Poręczeniowego
„Samorządowa Polska” sp. z o.o..
Ilu przedsiębiorców z Ząbek może być zainteresowanych tym projektem?
Tak naprawdę to trudno powiedzieć, ja
chciałbym, aby było ich jak najwięcej. W tej
chwili na terenie Miasta Ząbki zarejestrowane są 5142 firmy, z czego 99,43 proc. to
przedsiębiorstwa prywatne. Jeśli dzięki uruchomieniu pożyczek w ramach Lokalnego
Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa
Polska” Ząbki sp. z o.o., stworzymy lepsze
warunki dla rozwoju lokalnego biznesu
i liczba nowych przedsiębiorstw zarejestrowanych w Ząbkach będzie się zwiększać, to
uznam to za sukces.
Gdzie mogą zgłosić się przedsiębiorcy zainteresowani taką pożyczką?
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ofertą Lokalnego Funduszu
Pożyczkowego „Samorządowa Polska”
Ząbki sp. z o.o., zapraszam do Punktu
Informacyjnego zlokalizowanego na I piętrze Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska
Polskiego 10. Punkt czynny będzie od 16
marca, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
Dziękuję za rozmowę.

Samorząd

www.zabki.pl

Spotkanie z Wiceministrem

26

lutego 2015 r., w jednej z sal Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat” w Ząbkach
odbyło się spotkanie z Markiem Wójcikiem, podsekretarzem stanu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Współorganizatorami spotkania byli starosta powiatu
wołomińskiego Kazimierz Rakowski i burmistrz miasta Ząbki Robert Perkowski.

Tematami spotkania były m in. zmiany
w przepisach regulujących funkcjonowanie
samorządu terytorialnego, wzmocnienie systemu finansowania zadań własnych poprzez
zwiększenie udziału w podatku PIT oraz współpraca w zakresie realizacji projektów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego. Były to tylko niektóre z punktów wizyty
w powiecie wołomińskim podsekretarza stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Wiceminister podkreślił, że samorządy
to dziś najważniejszy usługodawca usług
publicznych i największy inwestor. W roku
2011 polski sektor samorządowy wydał co
trzecią publiczną złotówkę. Udział ten jest
znacząco wyższy niż we Francji i Wielkiej
Brytanii, a zbliżony do udziału sektora samo-

rządowego w Holandii i Norwegii.
Propozycje zmian zostały wypracowane
dzięki dialogowi z samorządowcami: wiosną
2012 r. Ministerstwo zebrało uwagi dotyczące
uwarunkowań prawnych. Przygotowało też
opracowania: Ocena działania samorządu
lokalnego oraz Biała księga obszarów metropolitalnych. Zakłada się, że proponowane
zmiany pomogą samorządom zaoszczędzić
dodatkowe środki, nawet 1 mld zł rocznie.
Zgodnie z założeniami, zmiany przepisów obejmą cztery grupy tematyczne:
1. Zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu
terytorialnego
Głównym przesłaniem jest stworzenie możliwości zapewnienia wspólnej obsługi dla
samorządowych jednostek organizacyjnych
oraz uelastycznienie rozwiązań organizacyjnych w sferze pomocy społecznej.
2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego
Specyfika obszarów funkcjonalnych, w tym
tzw. obszarów metropolitalnych, powoduje, że pomimo różnych form współpracy
jednostek administracyjnych usługi publiczne są zarządzane przez różne władze
samorządowe. Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego nie są
wystarczające, przede wszystkim brakuje

CO SŁYCHAĆ

koordynacji zadań o znaczeniu strategicznym, np. planowania przestrzennego czy
publicznego transportu zbiorowego.
W obszarach metropolitalnych współpracę
ułatwi możliwość powoływania związków
gminno-powiatowych, usprawnienie procedury podejmowania decyzji przez związki jednostek samorządu terytorialnego
oraz przyspieszenie procedury rejestracji
takich związków.
3. Dobrowolne łączenie jednostek samorządu terytorialnego
Małe gminy (do 5 tys. mieszkańców) mają
problemy związane z wyższymi kosztami działalności, brakiem wystarczającego
zaplecza kadrowego, niekorzystną strukturą demograficzną czy migracjami. Te
trudne warunki wpływają negatywnie na
ich rozwój i ograniczają realne szanse na
podniesienie jakości życia mieszkańców.
Rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie
zachęt do łączenia samorządów, aby korzystały na tym jednostki osiągające niższe
wpływy z PIT (po dalszych dyskusjach w fazie przygotowywania projektu ustawy).
4. Poprawa procedur realizacji zadań
Zmiany w wielu przepisach prawa materialnego związane z realizacją procedur administracyjnych i podatkowych na szczeblu
lokalnym, które ułatwią jednostkom samorządu terytorialnego stosowanie przepisów
oraz zmniejszą koszty realizacji zadań.
W tym niezwykle ważnym dla przyszłości
jednostek samorządu terytorialnego spotkaniu wzięli udział burmistrzowie, wójtowie
oraz radni powiatowi.
Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski

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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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
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Modułowa szkoła przy SP1 już działa
Już od 9 marca br. młodzi ząbkowianie uczą się w nowych salach, znajdujących się w kontenerach modułowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Komfortowe, klimatyzowane sale, wyposażone w kolorowe meble i dopasowane do nich kolorystycznie dywany, będą służyć 250-ciu uczniom z klas
0 i 1, którzy będą się uczyć tam na dwie zmiany.
W ramach inwestycji, dla uczniów przygotowano 5 sal dydaktycznych, świetlicę,
stołówkę, szatnię oraz toalety. Na wyposażeniu niektórych sal dydaktycznych są tablice multimedialne. W budynku znajdują się
także pomieszczenia socjalne i toalety dla
personelu.
Kontenery modułowe postawiła firma
„Budimpol” z Warszawy. Prace rozpoczęły
się pod koniec grudnia 2014 r. Miasto będzie
płacić za wynajem kontenerów przez cały
okres ich użytkowania. Zabudowa modułowa będzie służyć do czasu docelowej roz-

budowy Szkoły Podstawowej nr 1. Obecnie
miasto jest w trakcie prac nad koncepcją
rozbudowy.
Wykonana inwestycja to pierwszy etap.
W okresie wakacji zostanie nadbudowane
jeszcze pierwsze piętro.
Ponieważ Ząbki rozwijają się bardzo dynamicznie, czego efektem jest równie dynamiczny przyrost ludności, także tej najmłodszej, budowa i rozbudowa obiektów
oświatowych to obecnie priorytet w zakresie
ząbkowskich inwestycji.
Iwona Potęga

Dokończenie ze str. 1
Pawlikowski oraz przewodnicząca Rady
Rodziców Agnieszka Lorenz. Z tej okazji
dyr Irena Małyszczuk otrzymała również list z Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty, w którym zawarto życzenia
dla całej społeczności szkolnej, aby
ukończona inwestycja służyła poprawie efektywności kształcenia, stała się
przestrzenią do kreatywnego spędzania
czasu i była źródłem radości oraz pozytywnych emocji.
Oficjalną część uroczystości zakończyło
poświęcenie nowych sal oraz wręczenie pa-

te zwyczaje już nie obowiązują) oraz
byliśmy świadkami pisania sprawdzianu
przez dwóch absolwentów naszej szkoły. Obaj absolwenci – Robert Perkowski
i Wojciech Gut – zostali ocenieni na piątki, ponieważ poprawnie odpowiedzieli
na wszystkie pytania (trochę ściągali,
ale który uczeń tego nie robi!).
Uroczystość otwarcia nowych pomieszczeń została zakończona słodkim
akcentem – tortem, który wjechał do
sali przy akompaniamencie fanfar.
miątkowych upominków i podziękowań tym,
którzy w największym stopniu przyczynili się
do powiększenia szkoły.
Część artystyczną, uświetniającą tak ważne wydarzenie w życiu szkoły, przygotowali
uczniowie klasy 3a z wychowawcą, p. Jolantą
Gut oraz chór szkolny pod kierunkiem nauczyciela muzyki Jadwigi Żaboklickiej. Dzięki występowi młodych aktorów mogliśmy przypomnieć sobie twórczość patrona naszej szkoły
Jana Kochanowskiego. Zobaczyliśmy, jak za
jego czasów traktowano nowych uczniów
podczas obrzędu otrzęsin (jak dobrze, że

Renata Kubicka-Wnęk

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
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Haydera dalsze związki
z Ząbkami

W

poprzednim numerze „Co Słychać?” przedstawiliśmy Państwu dwa ząbkowskie dzieła
Fryderyka Haydera: zagospodarowanie Parku Miejskiego im. Szuberta oraz projekt i wykonanie wnętrz
Urzędu Stanu Cywilnego. Dzisiaj kontynuujemy temat USC wzbogacając go o materiał fotograficzny
oraz opisujemy ostatni okres życia artysty.

Wystawa w Zachęcie 1987 r.
Ostatnio nazwaliśmy Salę Ślubów i korytarz w USC ząbkowskim Muzeum Haydera
i po przeprowadzonej sesji fotograficznej
podtrzymujemy to sformułowanie. Asystując
fotografowi w ciszy, bez gapiów, syciliśmy
się formami i kształtami zaprojektowanymi
przez Pana Fryderyka, które pomimo upływu
lat bronią się przed zalewem nowoczesności
i dodają odbywającym się tam wydarzeniom
powagi i elegancji.
W Sali Ślubów, od czasów jej oddania
w 1978 roku do użytku, jak już częściowo
wspominaliśmy, zaszły trzy najbardziej zauważalne zmiany: usunięto podwyższenie,
z którego kierownik USC udzielał ślubów,
przemalowano bordowy sufit i szare ściany na biało, oraz dodano koronę dla Orła.

Właśnie o tej koronie chcieliśmy wspomnieć.
Po przemianach ustrojowych i przywróceniu
w dniu 9 lutego 1990 roku dawnego godła państwowego – orła w koronie, pojawił
się dylemat co zrobić z orłem w USC, który
był wykonany „na stałe” na ścianie i umieszczony na nietypowym kwadratowym tle.
Demontaż orła wymagałby uszkodzenia dużej powierzchni ozdobnej struktury ściany.
Z pomocą przyszedł mieszkaniec Ząbek, Pan
Bogdan Żelazowski – właściciel odlewni nie-
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żelaznych, który samodzielnie i na własny
koszt zaprojektował, wykonał i zamocował
koronę. Prace te odbywały się bez konsultacji
z Fryderykiem Hayderem, gdyż artysta był już
ciężko chory. Pierwsza Sesja w Sali Ślubów
z orłem w koronie (druga po wyborach samorządowych 1990 roku) odbyła się już 12
czerwca 1990 roku, podczas której wybrano
burmistrza naszego miasta, Pana Mieczysława
Zabłudowskiego.
Wracamy do roku 1978. Po zaprojektowaniu wnętrz Urzędu Stanu Cywilnego, Fryderyk
Hayder otrzymał od władz Ząbek jeszcze jedno zamówienie – wykonanie projektu wnętrz
ośrodka sportowego przy stadionie sportowym, który to budynek był współużytkowany
przez klub sportowy oraz Miejski Ośrodek
Kultury. W 1980 roku artysta przekazał dokumentację ówczesnemu Naczelnikowi Miasta
Ząbki, Panu Mieczysławowi Sobieskiemu.
W tym samym roku wnętrza zostały wykonane
wg przedłożonego projektu. Większość starszych mieszkańców Ząbek pamięta charakterystyczny bufet, którego projekt znajduje się
obecnie w posiadaniu historyka sztuki Pana
Krzysztofa Matkowskiego z Wrocławia. Mamy
nadzieję, że podczas uroczystości nadania
Sali w USC imienia Fryderyka Haydera, uda
nam się zaprezentować Państwu oryginał
tego projektu (był przedrukowany w „Co
Słychać?” w numerze 3 z 13 lutego 2015 r.).
Niestety drewniany budynek przy stadionie
już nie istnieje. W jego miejscu mamy teraz
nowoczesną trybunę sportową.
Fryderyk Hayder wykonując projekty dla Ząbek (oraz dla Zielonki – wnętrza
nieistniejącego
już USC) mieszkał cały czas
w Gliwicach,
gdzie pracował
ja k o k u sto sz
w lokalnym

www.zabki.pl

Muzeum. 2 maja 1986 roku zmarła jego
żona – Helena Hayder z domu Matysiak. Po
śmierci żony artysta przeprowadził się wraz
z synem Andrzejem i synową Barbarą na
stałe do Ząbek. Mieszkali w domu zaprojektowanym i wybudowanym w latach 60.
przez Pana Fryderyka, przy ulicy Kolejowej
nr 7. Niestety po kilku miesiącach zmarła
w Ząbkach również synowa, która została
pochowana w Przemyślu.
Lata 80. były dla artysty okresem wielu
wystaw związanych z 50-leciem jego pracy
twórczej. Począwszy od 1983 roku wystawy
były organizowane w wielu galeriach i muzeach, m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej
w Katowicach, w Muzeum Okręgowym
w Przemyślu oraz w warszawskiej Galerii
„Zachęta” (1987).
Fryderyk Hayder ostatnie cztery lata
przeżył właśnie u nas w Ząbkach. Zmarł 26
września 1990 roku w szpitalu w Wołominie.
Pochowany został na cmentarzu bródzieńskim w Warszawie. Dom w Ząbkach został sprzedany po śmierci ojca, przez syna
Andrzeja i przez lata przechodząc w ręce
kolejnych właścicieli systematycznie niszczał.
Obecny właściciel, gdy dowiedział się kto go
zaprojektował i wybudował i w nim mieszkał,
wyraził zgodę na wykonanie przez nasz zespół dokumentacji fotograficznej tego obiektu. Niestety przy tej okazji dowiedzieliśmy się,
że została przeprowadzona specjalistyczna
ekspertyza, wg której dom jest w takim stanie,
że nie nadaje się do remontu a wyłącznie do
rozbiórki.
Fryderyk Hayder pozostawił po sobie
liczne szkice, rysunki i obrazy, które stale
są prezentowane są w muzeach (Gliwice,
Przemyśl i Bytom) oraz w wielu galeriach,
a ceny obrazów olejnych na aukcjach dzieł
sztuki osiągają wartość do 6 tys. zł.
W kolejnym numerze zaprezentujemy
Państwu charakterystykę twórczości Pana
Fryderyka.
P.S. W chwili oddawania tego artykułu do
druku dowiedzieliśmy się, że w zbiorach Pana
Krzysztofa Matkowskiego odnalazł się projekt
kinkietów do Sali Ślubów USC w Ząbkach,
wykonany przez Pana Haydera!
Mirosław Sobiecki
www.HistoriaZabek.pl
fot. Bogdan Śladowski

www.zabki.pl
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Kuchnia w harmonii z naturą

R

ozmowa o filozofii kuchni z Ewą Bugajniak, menagerem restauracji„Na Skrajnej”
w Ząbkach.

Dużo ostatnio miejsca i uwagi poświęcane
jest poszukiwaniu sensu w tak prozaicznej
czynności jaką jest gotowanie. A przecież ludzie czynią to, odkąd istnieją. Czy gotowanie
może być sztuką? Co to jest filozofia gotowania, smaku, jedzenia? I wreszcie czy polska
kuchnia kieruje się jakąś filozofią?
Filozofia smaku ściśle wiąże się z poznawaniem, wyszukiwaniem tego, co w danej chwili
jest najwłaściwszym i może sprawić największą
przyjemność naszemu podniebieniu. Dobra polska kuchnia przede
wszystkim słynie z bogactwa smaków. Pora roku, pora dnia, a nawet
stan ducha podpowiadają nam, co w danej chwili jest dla nas najlepsze. Człowiek wsłuchany w przyrodę i potrzeby własnego organizmu,
będzie najlepiej wiedział, czym zaspokoić swój głód. Komponując
nowe zestawy menu kierujemy się również własnymi smakami, przemyśleniami i doświadczeniami kulinarnymi.
Matka natura daje nam to, co ma najlepszego i najzdrowszego, a my
skrupulatnie wykorzystujemy to bogactwo, poddając je delikatnej,
nieinwazyjnej obróbce tak, by jak najwięcej naturalnych składników
przeniknęło do potrawy. W ten sposób zachowujemy to, co najcenniejsze. Tworzymy w restauracji „Na Skrajnej” kuchnię przemyślaną,
przyjazną, smaczną i zdrową.
Czy można wyrazić siebie w gotowaniu?
Restauracja „Na Skrajnej” to zespół młodych, kreatywnych ludzi
z pasją i zaangażowaniem. Pasja gotowania powoduje potrzebę szukania nowych smaków, wsłuchiwanie się w potrzeby Gości, wyczuwanie
ich emocji, nastrojów. Sprawianie komuś przyjemności staje się także
przyjemnością dla nas. Często Goście stają się inspiracją do tworzenia
i komponowania nowych smaków. Ale gotowanie to przede wszystkim – może to zabrzmi egoistycznie -sprawianie sobie przyjemności.

ców. Szef kuchni osobiście dokonuje zakupów,
używamy mnóstwo świeżych a także suszonych ziół. Szeroką gamę
suszonych na zimę specjalnie przygotowuje dla nas ogród botaniczny
z Podlasia, wiosną i latem restauracja korzysta z własnego zielnika.
Bazujemy na naturalnych i sprawdzonych surowcach. Sami przygotowujemy kiełbasy, marynujemy mięsa i ryby, które później wędzą się
w naszej wędzarni. Nasza restauracja słynie również z dziczyzny. Cóż
jest bardziej zharmonizowane z naturą, jak nie dziczyzna?
Co restauracja „Na Skrajnej” przygotowuje na przedwiośnie?
O tej porze roku większość z nas zaczyna myśleć o ekstra figurze na wiosnę i lato! Zatem przedwiośnie to dobry okres na ofertę
wegetariańską stawiającą na wartości zdrowotne i odżywcze, np.
guacamola – najlepsze dla serce połączenie avocado z pomidorem,
krem z jarmużu – skarbnica antynowotworowych substancji czy
niskokaloryczny pasztet z selera, bogaty w witaminę C, witaminy
z grupy B i kwas foliowy. Osobiście nie mogę się już doczekać, kiedy
będziemy przyrządzać pełną zdrowej energii czekoladę z daktyli.
Zapraszamy „na skrajną”!
Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Pawlak

Jaki wpływ ma na nas jedzenie?
Jedzenie przestaje być tylko formą zaspokajania głodu. Jedzenie
staje się szukaniem i doświadczaniem nowych smaków a także sztuką
eksponowania ich na talerzu. Najpierw jedzą oczy później uruchamiamy pozostałe zmysły jak węch i smak. Jedzenie to także forma
spędzania czasu, spotkania z drugim człowiekiem, podtrzymywania
relacji przyjacielskich i wreszcie świętowania ważnych wydarzeń
w naszym życiu. Ważna również jest atmosfera i otoczenie, w której
smakujemy. Myślę, że odświętny, domowy wystrój naszej restauracji
a także zieleń sosen, odgłosy lasu dobroczynnie oddziałują na nastrój
i tworzą przyjazny klimat.
Można powiedzieć, że jesteśmy tym, co jemy?
Jak najbardziej. Pokarm ma ogromny wpływ na utrzymanie naszej
kondycji. Dobrze zbilansowana dieta jest naszym sprzymierzeńcem.
Odpowiedni dobór składników do indywidualnych potrzeb, to klucz
do zdrowia. Jedzenie wpływa na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne
oraz samopoczucie i koncentrację. Dużą rolę odgrywa indywidualny
smak każdego człowieka, na który ma wpływ wiele czynników, jak np.
smaki znajome z dzieciństwa, które jako dorośli odbieramy z większą
tkliwością i sprawiają nam ogromną przyjemność. Tęsknimy za smakami, które odkryliśmy w czasie niezapomnianych podróży, smaki, które
kojarzymy z osobami czy miejscami lub wydarzeniami z życia. To one
przenoszą nas w wymarzone sytuacje. Ale może prawda jest taka, że
lubimy jeść to, co jest dla naszego organizmu dobre?
Przyjemność przygotowywania potraw jest powiązana z odpowiedzialnością za siebie i innych, odbywa się w harmonii z naturą,
poprzez wykorzystywanie dobrej jakości składników?
W restauracji „Na Skrajnej” zwracamy szczególną uwagę na wysoką
jakość produktów. Skrupulatnie dobieramy sprawdzonych dostaw-
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Innowacyjne programy nauczania w SP2 w Ząbkach

W

roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy 1b i 1d Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach biorą udział w projekcie „Mazowieckiej Akademii Innowacji Szkolnych” współfinansowanym przez Unię Europejską i dodatkowo w trakcie zajęć szkolnych realizują innowacyjne programy nauczania: 1b – „ZIP- Zainteresowania i Pasje”, zaś 1d – „Odkrywcę Biznesu”.

Program „ZIP” pozwala na włączenie nowych technologii jako niezbędnego, ale niedominującego elementu szkolnej rzeczywistości.
Nauczyciel ma być inspiratorem, wspierającym
kształtowanie nawyków formułowania celów
przez uczniów. Wykorzystując przykładowe
tematy podane w tym programie nauczyciel inspiruje uczniów do ciekawego, czasami
niekonwencjonalnego opracowania zadania.
Treści nauczania zostały opracowane w ramach każdego przedmiotu. W ich
zdobyciu pomaga uczniom metoda Marii
Montessori oraz metoda projektów i doświadczeń poszukujących.
Na realizację treści programu ZIP w każdym tygodniu poświęcamy minimum jedną
godzinę lekcyjną. Niektóre zajęcia odbywają
się poza budynkiem szkolnym np. w lesie,
parku, na boisku, w kinie. Uczniowie przeprowadzają również różnorodne doświadczenia.
Darmowy podręcznik MEN okazuje się
świetną bazą do zaproponowania uczniom
wielu intrygujących i ciekawych tematów
projektów.
Treści programowe zawarte w programie
„Odkrywca biznesu” dążą do wzbudzenia
w dziecku samodzielności i przedsiębiorczości, dając także niezbędny zasób wiedzy, w tym kompetencji z zakresu ekonomii,
przedsiębiorczości. Program ten dąży więc
do tego, aby uczniowie nabyli niezbędne
umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą im
stać się w przyszłości innowacyjnymi twórcami, przygotowanymi do radzenia sobie
w różnorodnym otoczeniu gospodarczym,
a przede wszystkim ludźmi, którzy będą żyć
w zgodzie ze sobą i swoimi predyspozycjami.
Program „Odkrywca biznesu” jest nastawiony
na wzbudzanie w uczniach kreatywności, sa-

modzielności oraz współpracy, co można ująć
jako szeroko rozumianą przedsiębiorczość.
Uczniowie obu klas z pewnością zbierają
nowe doświadczenia i w ciekawy, odmienny sposób poznają tajniki rzeczywistości, zaś
nauczycielom drogę wskazują słowa autorów programu „...że najważniejsze w pracy
nauczyciela są uszy. Nauczycielu, wsłuchaj się
w swoich uczniów, pozwól im być aktywnym
uczestnikiem lekcji, daj im narzędzia, pozwól
się mylić i szukać samodzielnie odpowiedzi,
wspieraj i zachęcaj do działania, bądź obok
ucznia nie przed nim. Nauczycielu idź razem
ze swoimi uczniami i zachwyćcie się światem.”
A oto niektóre wyjścia uczniów:
1. Wycieczka do sklepu spożywczego w Ząbkach – rozpoznawanie warzyw i owoców
w sklepie; zwrócenie uwagi na ułożenie towaru na półkach, promocje; obserwowanie
ważenia produktów przez pracownika sklepu;

2. Wycieczka do Warszawy – „Warszawa stolica
Polski w baśniach i legendach” – zwrócenie
uwagi na wygląd dawny (Starówka) i współczesny, poznanie niektórych legend związanych ze stolicą; zawód cukiernik – wizyta
w manufakturze „Cukrowa Sowa” – samodzielne wykonanie lizaków;

3. Zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych
mieszkańców Ząbek w czasie II wojny;

4. Wyjście do parku – zaobserwowanie zmian,
jakie zaszły w parku w listopadzie, jak drzewa
przygotowują się do zimy, utrwalenie różnicy między drzewem a krzewem, obserwacja
ptaków – ptaki pozostające i odlatujące na
zimę;

5. Lekcja muzealna w Zamku Królewskim; a potem podziwianie świątecznej choinki;

Honorata Antosiewicz
– wychowawczyni klasy 1d
Alicja Rutkowska
– wychowawczyni klasy 1b
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Przygoda z pszczółkami w Przedszkolu „Pinokio”

W

lutym Przedszkole Niepubliczne „Pinokio” odwiedził niezwykły gość, mistrz
pszczelarstwa – p. Aleksander Rębacz z pasieki „Boża Iskierka” w Męcinie Małej,
w Beskidzie Niskim. Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję zobaczyć jak wyglądał strój pszczelarza kiedyś i dziś, miały możliwość poznać zwyczaje pszczół, oglądały pszczoły w szklanym ulu, kosztowały miód i mogły samodzielnie wykonać świeczkę
z pszczelego wosku. Dzieci usłyszały wiele ciekawostek dotyczących życia tych owadów.

Pan Aleksander bardzo ciekawie opowiedział dzieciom o pszczołach, ich zwyczajach
i życiu w ulu. Pan pszczelarz przywiózł ze sobą
bardzo dużo rekwizytów, dzięki czemu dzieci
miały możliwość obejrzeć kilka rodzajów
uli, poznać ich budowę, obejrzeć plansze
przedstawiające owady oraz ich środowisko.
Dzięki temu spotkaniu dowiedzieliśmy się
jak zdrowy i wartościowy jest miód. Dzieci
poznały proces tworzenia miodu, jego różne
rodzaje oraz miały okazję go skosztować.

Najwięcej radości sprawiła przedszkolakom
możliwość obejrzenia żywych pszczół, które p. Aleksander przywiózł do przedszkola
w specjalnym „szklanym ulu”. Na zakończenie
naszego spotkania pszczelarz wręczył każdemu dziecku plaster wosku, z którego dzieci
wykonały świeczkę. Przedszkolaki otrzymały
również w prezencie mały słoiczek miodu
z pasieki p. Aleksandra Rębacza oraz specjalny nabierak do miodu. Dzieci z ogromnym
zainteresowaniem przysłuchiwały się opo-

wieściom gościa i od razu po jego wyjeździe
dopytywały się kiedy odwiedzi nas ponownie.
Katarzyna Szor – nauczyciel

„Bezpieczny Przejazd. Zatrzymaj się i żyj!”
towarzyszyło wręczenie przez Panią Dyrektor
w Przedszkolu „Skrzat”
Przedszkola podziękowania dla Pań prowa-

W

piątek, 27 lutego br. dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT” po raz kolejny uczestniczyły w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Bezpieczny Przejazd. Zatrzymaj się i żyj!”. Nasza placówka gościła przedstawicieli PKP Polskich Linii
Kolejowych w Warszawie, którzy przygotowali dla przedszkolaków bardzo ciekawe
spotkanie edukacyjne. Temat bezpieczeństwa dzieci, szczególnie w mieście, przez
które przechodzi linia kolejowa, jest niezmiernie ważny.

Wszyscy powinniśmy pamiętać o kształtowaniu postaw właściwego zachowania
na drodze i uświadamianiu dzieciom niebezpieczeństwa już od ich najmłodszych
lat. Najlepszą i najbardziej skuteczną formą
przekazu jest zabawa z dziećmi, dlatego też
prelekcja w auli naszego przedszkola pełna
była niespodzianek i interaktywnych zadań.
Dzieci oglądały krótki film na temat zachowania ostrożności podczas pokonywania przejazdu kolejowego, zapoznały się ze znakami
ostrzegającymi i informującymi o przejeździe
kolejowym, dowiedziały się jak wygląda strój
dróżnika i na czym polega jego praca.
Podczas spotkania nie zabrakło zabaw rozwijających spostrzegawczość, a przedszkolaki

podczas rozwiązywania quizu i zabaw ruchowych miały możliwość przećwiczenia podstawowych zasad bezpiecznego
zachowania na drodze w pobliżu
torów kolejowych. Najweselszym
momentem spotkania był ten,
w którym wszyscy dostali upominki. Zestaw zawierający kolorową książeczkę edukacyjną razem
z płytą CD z pewnością przyda
się nie tylko do wspólnych zabaw
z rodzicami w zaciszu domowym,
ale jednocześnie pomoże utrwalić
ważne informacje.
Spotkanie zakończyło się
w bardzo miłej atmosferze, której

Hour of Code w SP3

W

związku z Tygodniem Edukacji Informatyki nasza szkoła wzięła udział w ogólnoświatowym projekcie firmy Microsoft i Code.org – Hour of Code (Godzina Kodowania).

W projekcie uczestniczyli uczniowie
klas 1-6. Nauczyciele zajęć komputerowych
pokazali uczniom jak przyjemne może być
programowanie, które przez wiele osób jest
traktowane jako „coś” przeznaczonego dla
profesjonalistów. Uczniowie naszej szkoły
rozwiązywali zadania, które były dostępne na
stronie http://studio.code.org. Zadaniem było
rozwiązanie 20 łamigłówek o różnym stopniu
trudności. Należało pokierować tak postacią
z bajki, aby poruszała się po wyznaczonej

ścieżce. Do tego uczniowie wykorzystywali
gotowe moduły, które łączyły ze sobą jak
klocki w odpowiedniej kolejności. Po wykonanym zadaniu uczeń mógł zobaczyć swój kod.
Układanie kolorowych klocków pomagało
w nauce i obrazowaniu działania kodu.
Oprócz udziału w Godzinie Kodowania
uczniowie na zajęciach komputerowych:
• kodowali labirynty z AngryBirds, Zombies i bohaterami bajki Epoka Lodowcowa

dzących. Dzieci również przygotowały niespodziankę i w ramach uznania podarowały Paniom własnoręcznie wykonane prace
plastyczne. Na koniec wszyscy zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie i rozjechali się w „pociągach” do swoich sal. Trzeba przyznać, że już
czekamy na następne spotkanie za rok.
Katarzyna Szymańska

• kodowali z Elsą i Anną bohaterkami
filmu Frozen. Uczniowie pisząc kod do
programu rysowali kwadraty, romby,
śnieżynki i gwiazdki.
• pisali kod swojej pierwszej gry z Flappy
Po zakończeniu zadań każdy uczestnik
dostawał swój imienny certyfikat udziału
w projekcie. Certyfikaty te zostały powieszone w naszej pracowni komputerowej. 8
nauczycieli naszej szkoły otrzymało również
certyfikat za poprowadzenie zajęć i pokazanie
uczniom, że lekcje zajęć komputerowych to
nie tylko Paint czy Pakiet Office ale również
nauka logicznego myślenia. Zajęcia są nadal
kontynuowane.
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Rekrutacja do szkoły
S zanowni P ańst wo , R odzice dzieci w wieku
zamieszkujący na terenie M iasta Z ąbki

szkolnym ,

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

Carol Read z wizytą w Szkole
Podstawowej nr 1 w Ząbkach!

A

utorka serii podręczników do nauczania języka angielskiego zagościła 11
lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach.

Carol Read to szczególna postać.
Specjalizuje się w metodyce nauczania
języka angielskiego. Jej pasja do nauczania najmłodszych wzrosła od kiedy sama
została matką i nie maleje do dziś. Carol
jest przede wszystkim wspaniałym nauczycielem. To nagradzana autorka wielu bestsellerowych podręczników do nauczania
języka angielskiego, między innymi serii
„Bugs Word”. Prowadzi również seminaria
i szkolenia dla nauczycieli w najróżniejszych
zakątkach świata.
Wizyta autorki w Polsce trwała zaledwie kilka dni. W środę 11 lutego mieliśmy
zaszczyt gościć Carol Read w szkole numer
1 w Ząbkach. Towarzyszyły jej Dominika
Krętkowska oraz Ewa Piotrowska, redaktorki
wydawnictwa Macmillan. Wizyta miała na
celu obserwację .lekcji języka angielskiego,
prowadzonej przez p. Ewelinę Wołyniec.
Po obserwacji lekcji w klasie drugiej Carol
Read wspólnie z towarzyszącymi jej reprezentantkami wydawnictwa Macmillan
spotkały się z nauczycielką języka angiel-
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skiego i dyrekcją, aby porozmawiać o serii
podręczników „Bugs Word”, z której korzystają uczniowie w klasach 1-3.
Intencją Carol Read była obserwacja
lekcji prowadzonej na podręcznikach jej
autorstwa i konsultacja z nauczycielami
korzystającymi z tych publikacji. Zależało
jej na zebraniu opinii na temat pracy z podręcznikiem i poznaniu naszych propozycji
zmian w podręczniku.
Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, iż
tak zaszczytna i ceniona postać odwiedziła Szkołę Podstawową nr 1 w Ząbkach
i zechciała zapoznać się z naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi podręcznika jej
autorstwa. Mamy nadzieję, że zgromadzone przez nas doświadczenia w nauczaniu
najmłodszych przyczynią się do podniesienia jakości merytorycznej podręcznika.
Ewelina Wołyniec
Nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach

Dzień Otwartych
Dni w SP2

J

ak każe tradycja naszej placówki, co
roku w marcu, szkoła otwiera swoje
drzwi dla tych, którzy chcą zobaczyć,
jak pracuje społeczność szkolna. I tak,
w czwartek 5 marca 2015r. punktualnie o godz. 16.00 rozpoczął się Dzień
Otwartych Drzwi w Szkole Podstawowej nr 2. Na zwiedzających czekało
mnóstwo atrakcji.
Po pierwsze – zajęcia przedmiotowe: językowe, przyrodnicze, matematyczne, plastyczne, informatyczne i sportowe. Poza tym
odbywały się zajęcia specjalistyczne (integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna,
logopedia) oraz konsultacje dla rodziców.
Takie lekcje, warsztaty i konsultacje miały
miejsce również w oddziałach przedszkolnych. Wszystkie tego typu zajęcia cieszyły się
ogromną popularnością.
Nie mniej chętnych oklaskiwało zajęcia
artystyczne, w tym występ chóru i instrumentalistów, przedstawienia, montaż słowno-muzyczny dotyczący obchodzonego niedawno Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych czy scenkę „Otrzęsiny”.
W niektórych salach lekcyjnych znajdowały się wystawy prac uczniów, kąciki hobbystyczne, wystawy kronik, konkursy, gry
planszowe, quizy. Na wszystkich zwiedzających czekały również degustacje przeróżnych
potraw czy kawiarenka.
Dużo się działo tego dnia w szkole. Myślę,
że wiele osób żałowało, iż nie posiada zdolności bilokacji (możliwości znajdowania się
w dwóch miejscach jednocześnie), ponieważ
nie sposób było uczestniczyć we wszystkich
atrakcjach zorganizowanych przez uczniów
i nauczycieli. Jednak nie ma co narzekać.
Wszak kolejny Dzień Otwartych Dni w SP2
już za rok!
Renata Kubicka-Wnęk
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Karol Burzyk mistrzem Mazowsza

21

lutego w podwarszawskiej Lesznowoli zostały rozegrane Mistrzostwa
Mazowsza Karate Kyokushin. W turnieju wzięło udział 147 zawodników w wieku od 12 do 18 roku życia z mazowieckich klubów zrzeszonych
w Okręgowym Związku Karate Województwa Mazowieckiego. Karol Burzyk,
uczeń Gimnazjum nr 1
w Ząbkach, wywalczył
tytuł mistrza Mazowsza
karate kyokushin.
Karol uczestniczył w konkurencji kumite w walkach
mocnego kontaktu, podczas
których z wyraźną przewagą
pokonał kolejno zawodników
Ostrołęki i Radzymina. Karol dodatkowo uczestniczył w wymagającej konkurencji technicznej
– kata juniorów, w której po
dwóch turach prezentacji zaawansowanych układów zajął
wysokie trzecie miejsce.

T rening

z

Na zakończenie turnieju Karol, wraz ze
swoimi klubowymi kolegami z sumą 12 medali indywidualnych, otrzymał pamiątkowy
puchar za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji drużynowej.
Więcej informacji i zdjęcia z turnieju na
stronie www.kswkyokushin.pl

A rturem S zpilką

Jeden z najlepszych bokserów świata
trenuje z ząbkowską młodzieżą

W

czwartek 26 lutego br. dzieci z ząbkowskich świetlic środowiskowych pod
okiem Artura Szpilki znakomitego polskiego boksera kategorii ciężkiej
wzięły udział w znakomitym treningu. Polski bokser na zajęcia z dziećmi został
zaproszony przez Norberta Boguckiego, instruktora boksu oraz inicjatora
tego niecodziennego spotkania.

Dzieci i młodzież od miesiąca nieodpłatnie ćwiczą pod okiem Norberta Boguckiego
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21. Inicjatywa
ta ma na celu poprzez pasję i kontakt z autorytetami ukierunkowanie i kształtowanie ich
osobowości oraz właściwych postaw społecz-

nych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
w czwartki od 18:00 do 19:00.
Artur Szpilka pojawił się w MOSiR tuż
przed godz. 18.00 i przy przygotowanym
przez dyrekcję stoliku, rozdawał pierwsze
autografy. Po chwili rozpoczął się trening
bokserski, podczas którego było dużo zabawy
i śmiechu, ale także poważne, merytoryczne
podstawy boksu przekazywane przez mistrza.
Czas biegł jak szalony i nieubłaganie zbliżał
się koniec treningu. Pod koniec zajęć Artur
Szpilka rozdał pięć koszulek „Team Szpila”
dla najbardziej wyróżniających się młodych
zawodników. Wpatrzonym w niego z zachwytem dzieciakom opowiedział o swoim życiu,
mówiąc, że przez determinację oraz ciężką
pracę można osiągnąć sukces i spełniać swoje
marzenia. Zachęcił do uprawiania sportu, jednocześnie zwracając uwagę na pułapki wynikające z niewłaściwych postaw społecznych

i do czego one mogą doprowadzić.
Wielką radość sprawiły podopiecznym wspólne zdjęcia. Finał spotkania zaszczycił swoją obecnością burmistrz Ząbek Robert Perkowski. Podpisywanie
autografów i wspólne zdjęcia nie miały końca.
Trwały prawie godzinę.
Przedsięwzięcie wsparli: Miasto Ząbki,
MOSiR (nieodpłatna sala walk) Jodan KravMaga, Fidelis Ubezpieczenia (grupa została
ubezpieczona od nieszczęśliwych wypadków), Stowarzyszenie „Duma Warszawskiego
Przedmieścia” oraz drukarnia Benedysiuk,
dzięki której mieliśmy ok. 60 kolorowych
zdjęć Artura do podpisu. Norbert Bogucki
– inicjator akcji powiedział: „Moim realnym
planem do wakacji jest to, aby raz w miesiącu
sprowadzić do Ząbek znaną osobowość ze
świata sportu, dzięki czemu będę mógł przyciągnąć kolejnych ewentualnych sponsorów,
by zakupić niezbędny sprzęt potrzebny do
dalszych treningów”.
Joanna Wysocka
fot. –Bogdan Śladowski
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Złoto, srebro i IV miejsce dla Ząbkovii

W

sobotę, 7 marca 2015 roku dwie drużyny UKS Ząbkovia Ząbki grały na warszawskiej Pradze (w rocznikach: 2002 i 2004).
Natomiast w niedzielę barw Ząbek broniły starsze zawodniczki.

Starsze dziewczęta w pierwszym meczu
grupowym pokonały 3:1 LUKS Sportowa
Czwórka Radom (bramki: Ania Kodym x 2,
Klaudia Zielińska).
W drugim meczu z MUKS Praga Warszawa
II padł remis 1:1 (bramka: Ada Krawczyk).
Ostatni mecz grupowy z UKS Mazovia
Grodzisk Mazowiecki nasze dziewczęta wygrały 4:0 (bramki: Ada Krawczyk, Ania Kodym,
Martyna Florczuk i Wiktoria Żołądkiewicz).
Zawodniczki UKS Ząbkovia Ząbki zgromadziły tyle samo punktów, co MUKS Praga
Warszawa II (7), ale poprzez gorszy bilans
bramkowy uplasowały się na II miejscu w grupie i w półfinale zmierzyły się z MUKS Praga
Warszawa. Mecz półfinałowy zakończył się
zwycięstwem naszych przeciwniczek (1:0).
W meczu o III miejsce dziewczęta z Ząbek
uległy 0:1 zespołowi UKS Szóstka Inowrocław.
W roczniku 2004 nasze dziewczęta najpierw pokonały 4:0 Dubler Opole Lubelskie
(bramki: Milena Prochowska x 2, Zuzia Bartha
i Zosia Sobota).
W drugim meczu grupowym uległy zespołowi Wojowniczki Warszawa 0:2 i ostatecznie zajęły II miejsce w grupie.
W półfinale zmierzyły się z faworyzowanymi gospodyniami (MUKS Praga Warszawa)
i ten mecz zakończył się remisem 1:1 (bramka:
Milena Prochowska).
Konkurs rzutów karnych zakończył
się naszym zwycięstwem (bramki: Milena
Prochowska i Oliwka Piotrowska, rzut karny
obroniony przez Olę Sulisz).
W meczu finałowym zmierzyliśmy się
z drużyną Wojowniczek Warszawa. W regulaminowym czasie padł remis 1:1 (bramka:
Milena Prochowska). Świetna dyspozycja strzelecka (bramki: Oliwka Piotrowska
i Milena Prochowska) oraz doskonała postawa
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Oli Sulisz (dwa obronione rzuty
karne) dały nam zwycięstwo
w całym turnieju.
Skład UKS Ząbkovia Ząbki
(rocznik 2002):
Patrycja Bartosiewicz (bramkarka), Martyna Florczuk, Ania
Kodym, Ada Krawczyk, Justyna
Sowa, Klaudia Zielińska, Wiktoria Żołądkiewicz.
Skład UKS Ząbkovia Ząbki (rocznik 2004):
Zuzia Bartha, Zosia Bloch, Julka Grządkowska, Ada Markiewicz, Oliwka Piotrowska, Milena Prochowska, Zosia Sobota, Agnieszka
Stepuch, Ola Sulisz.
Trener: Marcin Wojda
W Dzień Kobiet drużyna UKS Ząbkovia
Zabki z rocznika 1999 i młodsze wygrała
wszystkie mecze grupowe.
Najpierw 5:1 z MOSiR Pilawa (bramki: Iga
Kowalczyk x 4, Klaudia Tuszyńska).
Potem 3:0 z MUKS Praga Warszawa II
(bramki: Iga Kowalczyk x 2, Magda Górecka).
Na koniec 5:2 z UKS Piątka + Biała Podlaska
(Iga Kowalczyk x 3, Klaudia Tuszyńska, Nikola
Karczewska). Przez ostatnie dwie minuty
tego meczu graliśmy już bez
dwóch zawodniczek (Klaudii
Tuszyńskiej i Nikoli Karczewskiej,
która zwichnęła kostkę).
Po tym meczu na ból w pachwinie zaczęła też narzekać
nasza bramkarka.
Skład drużyny w meczu
półfinałowym uzupełniła Ada
Krawczyk (rocznik 2003). Mecz

z LUKS Sportowa Czwórka Radom wygraliśmy 3:0 (bramki: Magda Górecka x 2, Iga
Kowalczyk).
W Finale turnieju ponownie zmierzyliśmy się z MUKS Praga Warszawa II. Pierwszą
bramkę w meczu strzeliła Iga Kowalczyk, która
później dodała jeszcze jedno celne trafienie.
Nasze przeciwniczki strzeliły pięć bramek i to
one okazały się ostatecznie tryumfatorkami.
Skład UKS Ząbkovia Ząbki:
Ania Dobosz (bramkarka), Ola Ferens, Magda Górecka, Nikola Karczewska, Iga Kowalczyk (kapitan), Ada Krawczyk i Klaudia Tuszyńska.
Iga Kowalczyk została Królową Strzelczyń
Turnieju, a Ania Dobosz Najlepsza Bramkarką.
Trener: Krzysztof Goławski

Organizator przewozów
Miasto Ząbki
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Operator (przewoźnik)
PKS Grodzisk Maz. sp. z o.o.

PKS Grodzisk Maz. sp. z o.o.
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07:59 08:34 09:07 09:34 10:04
~
13:29
07:37 07:57 08:32 09:05 09:32 10:02
08:00 08:35 09:08 09:35 10:05
~
13:30
07:38 07:58 08:33 09:06 09:33 10:03
08:03 08:37 09:10 09:37 10:07
~
13:32
07:39 07:59 08:34 09:07 09:34 10:04
08:05
13:34
07:40 08:39
08:00 09:12
08:3509:39
09:0810:09
09:35 ~ 10:05
08:06
13:35
07:43 08:40
08:03 09:13
08:3709:40
09:1010:10
09:37 ~ 10:07
08:09
13:38
07:45 08:43
08:05 09:16
08:3909:43
09:1210:13
09:39 ~ 10:09
07:46 08:44
08:06 09:17
08:4009:44
09:1310:14
09:40 ~ 10:10
08:10
13:39
07:49 08:45
08:09 09:18
08:4309:45
09:1610:15
09:43 ~ 10:13
08:12
13:40
07:50 08:46
08:10 09:19
08:4409:46
09:1710:16
09:44 ~ 10:14
08:13
13:41
07:52 08:47
08:12 09:20
08:4509:47
09:1810:17
09:45 ~ 10:15
08:15
13:42
07:53 08:13 08:46 09:19 09:46 10:16
08:17
08:48 09:21 09:48 10:18
~
13:43
07:55 08:15 08:47 09:20 09:47 10:17
08:23 08:53 09:26 09:53 10:23
~
13:48
07:57 08:17 08:48 09:21 09:48 10:18
08:24
08:54 09:27 09:54 10:24
~
13:49
08:03 08:23 08:53 09:26 09:53 10:23
08:25
13:50
08:04 08:55
08:24 09:28
08:5409:55
09:2710:25
09:54 ~ 10:24
08:27
13:52
08:05 08:57
08:25 09:30
08:5509:57
09:2810:27
09:55 ~ 10:25
08:36
14:01
08:07 09:06
08:27 09:39
08:5710:06
09:3010:36
09:57 ~ 10:27
08:38
14:03
08:16 09:08
08:36 09:41
09:0610:08
09:3910:38
10:06 ~ 10:36
08:18 09:09
08:38 09:42
09:0810:09
09:4110:39
10:08 ~ 10:38
08:39
14:04
08:19 09:10
08:39 09:43
09:0910:10
09:4210:40
10:09 ~ 10:39
08:40
14:05
08:20 09:11
08:40 09:44
09:1010:11
09:4310:41
10:10 ~ 10:40
08:41
14:06
08:21 08:41 09:11 09:44 10:11 10:41
08:43
09:13 09:46 10:13 10:43
~
14:08
08:23 08:43 09:13 09:46 10:13 10:43
08:46 09:16 09:49 10:16 10:46
~
14:11
08:26 08:46 09:16 09:49 10:16 10:46
08:48 09:18 09:51 10:18 10:48
~
14:13
08:28 08:48 09:18 09:51 10:18 10:48
08:49
14:14
08:29 09:19
08:49 09:52
09:1910:19
09:5210:49
10:19 ~ 10:49
08:50
14:15
08:30 09:20
08:50 09:53
09:2010:20
09:5310:50
10:20 ~ 10:50
08:51
14:16
08:31 09:21
08:51 09:54
09:2110:21
09:5410:51
10:21 ~ 10:51
08:53
14:18
08:33 09:23
08:53 09:56
09:2310:23
09:5610:53
10:23 ~ 10:53
08:34 09:24
08:54 09:57
09:2410:24
09:5710:54
10:24 ~ 10:54
08:54
14:19
08:36 09:26
08:56 09:59
09:2610:26
09:5910:56
10:26 ~ 10:56
08:56
14:21
08:37 09:27
08:57 10:00
09:2710:27
10:0010:57
10:27 ~ 10:57
08:57
14:22
08:39 09:29
08:59 10:02
09:2910:29
10:0210:59
10:29 ~ 10:59
08:59
14:24

do bezpłatnych
przejazdównormalny
upoważnia
mieszkańca
"Jestem
- kartę
należy
okazać kierowcy
przy wsiadaniu.
Cennik:
bilety jednorazowe:
- 3karta
zł, ulgowy
- 1,5 zł
(zakup zu Ząbek"
kierowcy,
ważny
po skasowaniu
w kasowniku),

[K] - możliwość przesiadki na kolej
- przystanki na terenie m.st. Warszawy

SP1/GP1 - oznaczenie placówki szkolnej

nż - przystanek na żądanie.
05:57 - kurs koordynowany z koleją w Rembertowie
objaśnienie użytych oznaczeń:
SP1/GP1 - oznaczenie placówki szkolnej
[K] - możliwość przesiadki na kolej
nż - przystanek
na żądanie.
- przystanki
na terenie m.st. Warszawy 05:57 - kurs koordynowany z koleją w Rembertowie

objaśnienie użytych oznaczeń:

biletyzZTM
Warszawa
!
UWAGA: wprzejazdów
pojazdachupoważnia
linii Ząbki-2
obowiązują
do bezpłatnych
kartanie
mieszkańca
"Jestem
Ząbek"
- kartę należy
okazać kierowcy przy wsiadaniu.
UWAGA: w pojazdach linii Ząbki-2 nie obowiązują bilety ZTM Warszawa !

aktualizacja 10-03-2015 r. TK

aktualizacja 10-03-2015 r. TK
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centrum
handlowe M1 (pętla),Żołnierska,
Wolności, 11
Listopada, Wojska
Polskiego, tunel
Ząbki), 3Strażacka,
Maja, Piłsudskiego,
Powstańców
Warszawa-Rembertów:
Czwartaków,
Padarewskiego,
Gen.(PKP
Chruściela,
Żołnierska
, Szwoleżerów, Maczka, Powstańców,
Warszawa-Rembertów:
Żołnierska,
Czwartaków,
Padarewskiego,
Chruściela,Batorego,
Strażacka,Bystra,
Żołnierska
, Szwoleżerów,
Maczka,
Powstańców,
Piłsudskiego, 3 Maja,
tunel (PKP
Ząbki), Wojska
Polskiego Gen.
, 11 Listopada,
Radzymińska,
centrum
handlowe
M1 (pętla przyjazd)
Piłsudskiego, 3 Maja, tunel (PKP Ząbki), Wojska Polskiego , 11 Listopada, Batorego, Bystra, Radzymińska, centrum handlowe M1 (pętla przyjazd)
Cennik: bilety jednorazowe: normalny - 3 zł, ulgowy - 1,5 zł (zakup u kierowcy, ważny po skasowaniu w kasowniku),

Trasa
linii "Ząbki-2"
w okresie
WojskaWojska
Polskiego
centrum
handlowe M1
(pętla), przebudowy
Wolności, 11 ul.
Listopada,
Polskiego, tunel (PKP Ząbki), 3 Maja, Piłsudskiego, Powstańców
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obowiązuje od 16.03.2015 r.
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Rozkład jazdy

Organizator przewozów
Miasto(przewoźnik)
Ząbki
Operator

06:40
06:42
06:43
06:28
06:44
06:30
06:45
06:31
06:47
06:32
06:49
06:33
06:50
06:35
06:53
06:37
06:38
06:54
06:41
06:55
06:42
06:56
06:43
06:58
06:44
07:00
06:45
07:06
06:46
07:07
06:51
07:08
06:52
07:10
06:53
07:19
06:55
07:21
07:04
07:06
07:22
07:07
07:24
07:09
07:26
07:11
07:28
07:13
07:32
07:17
07:35
07:20
07:37
07:22
07:38
07:23
07:39
07:24
07:41
07:26
07:27
07:42
07:30
07:45
07:31
07:46
07:33
07:48

Trasa linii "Ząbki-2" w okresie przebudowy ul. Wojska Polskiego

Pętla CH Marki 02 (odjazd)
05:05 05:25 05:43 05:50 06:03 06:28
linia kursuje wyłącznie w dni05:06
powszednie
ul. Wolności / Wolności 03
05:26 05:44 05:51 06:05 06:30
ulica / nazwa przystanku
ul. Wolności / Piotra Skargi 01
05:07 05:27 05:45 05:52 06:06 06:31
Pętla CH Marki 02 (odjazd)
05:05 05:25 05:43 05:50 06:03
ul. 11 Listopada / Tetmajera 01
05:08 05:28 05:46 05:53 06:07 06:32
ul. Wolności / Wolności 03
05:06 05:26 05:44 05:51 06:05
ul. 11 Listopada / Lisa Kuli 01
05:09 05:29 05:47 05:54 06:08 06:33
ul. Wolności / Piotra Skargi 01
05:07 05:27 05:45 05:52 06:06
ul. Wojska Polskiego / Urząd Miasta 02
05:11 05:31 05:49 05:56 06:10 06:35
ul. 11 Listopada / Tetmajera 01
05:08 05:28 05:46 05:53 06:07
ul.
Piłsudskiego / PKP Ząbki 03
05:12
05:3205:29
05:5005:47
05:5705:54
06:12 06:08
06:37
ul. 11 Listopada / Lisa Kuli 01
05:09
ul.
/ Matejki
05:13
05:3305:31
05:5105:49
05:5805:56
06:13 06:10
06:38
ul. Piłsudskiego
Wojska Polskiego
/ Urząd Miasta 02
05:11
ul.
01 [SP1, GP1]
05:16
05:3605:32
05:5405:50
06:0105:57
06:16 06:12
06:41
ul. Piłsudskiego
Piłsudskiego/ /Szwoleżerów
PKP Ząbki 03
05:12
ul. Piłsudskiego
Piłsudskiego/ Cmentarz
/ Matejki 01
05:13
ul.
05:17
05:3705:33
05:5505:51
06:0205:58
06:17 06:13
06:42
ul.Powstańców
Piłsudskiego/ Powstańców
/ Szwoleżerów
05:16
ul
04 01 [SP1, GP1] 05:18
05:3805:36
05:5605:54
06:0306:01
06:18 06:16
06:43
ul. Powstańców
Piłsudskiego/ Dzika
/ Cmentarz
01
05:17
ul.
02 [SP3]
05:19
05:3905:37
05:5705:55
06:0406:02
06:19 06:17
06:44
ul Powstańców
Powstańców
04
05:18
ul.
Powstańców //Maczka
02
05:20
05:4005:38
05:5805:56
06:0506:03
06:20 06:18
06:45
ul. Powstańców / Dzika 02 [SP3]
05:19 05:39 05:57 06:04 06:19
ul Powstańców / Powstańców las 02
05:21
05:41 05:59 06:06 06:21 06:46
ul. Powstańców / Maczka 02
05:20 05:40 05:58 06:05 06:20
ul.Czwartków / Padarewskiego 04 nż
05:26 05:46 06:04 06:11 06:26 06:51
ul Powstańców / Powstańców las 02
05:21 05:41 05:59 06:06 06:21
ul. Paderewskiego/ Szafarzy 01 nż
05:27
05:47 06:05 06:12 06:27 06:52
ul.Czwartków / Padarewskiego 04 nż
05:26 05:46 06:04 06:11 06:26
ul.
Zawodowa
nżnż
05:28
05:4805:47
06:0606:05
06:1306:12
06:28 06:27
06:53
ul. Paderewskiego/
Paderewskiego/
Szafarzy0101
05:27
ul.Chruściela
/ Rembertów
Ratusz
01 [K]
05:29
05:4905:48
06:0706:06
06:1506:13
06:30 06:28
06:55
ul. Paderewskiego/
Zawodowa
01 nż
05:28
ul.
Szwoleżerów/ /Rembertów
Pułaskiego 01Ratusz 01 [K]
05:36
05:5605:49
06:1406:07
06:2406:15
06:39 06:30
07:04
ul.Chruściela
05:29
ul. Powstańców
03 01
05:38
05:5805:56
06:1606:14
06:2606:24
06:41 06:39
07:06
Szwoleżerów//Maczka
Pułaskiego
05:36
ul. Powstańców
Powstańców
/ Maczka
03
05:38
ul.
/ Dzika
01 [SP3]
05:39
05:5905:58
06:1706:16
06:2706:26
06:42 06:41
07:07
ul.Powstańców
Powstańców//Powstańców
Dzika 01 [SP3]
05:39
ul
03
05:40
06:0005:59
06:1806:17
06:2806:27
06:43 06:42
07:09
ul Powstańców
/ Powstańców
03
05:40
ul.
Piłsudskiego / Cmentarz
02
05:41
06:0106:00
06:1906:18
06:2906:28
06:44 06:43
07:11
ul. Piłsudskiego / Cmentarz 02
05:41 06:01 06:19 06:29 06:44
ul. Piłsudskiego /Szwoleżerów 02 [SP1,GP1]
05:42
06:02 06:21 06:31 06:46 07:13
ul. Piłsudskiego /Szwoleżerów 02 [SP1,GP1]
05:42 06:02 06:21 06:31 06:46
ul. Piłsudskiego/Ząbki OSP
05:44 06:04 06:24 06:34 06:49 07:17
ul. Piłsudskiego/Ząbki OSP
05:44 06:04 06:24 06:34 06:49
ul. Wojska Polskiego Urząd Miasta Ząbki 01
05:46 06:06 06:26 06:36 06:51 07:20
ul. Wojska Polskiego Urząd Miasta Ząbki 01
05:46 06:06 06:26 06:36 06:51
Rychlińskiego/
05:47
06:0706:07
06:2706:27
06:3706:37
06:52 06:52
07:22
Rychlińskiego/Szpital
SzpitalDrewnica
Drewnica
05:47
ul.
0101
05:48
06:0806:08
06:2806:28
06:3806:38
06:53 06:53
07:23
ul. 11
11 Listopada
Listopada/ Kuleszy
/ Kuleszy
05:48
ul.
05:49
06:0906:09
06:2906:29
06:3906:39
06:54 06:54
07:24
ul. 11
11 Listopada
Listopada/ Wilcza
/ Wilcza0101
05:49
ul.
05:51
06:1106:11
06:3106:31
06:4106:41
06:56 06:56
07:26
ul. Batorego
Batorego/ /Hallera
Hallera0101
05:51
Batorego/ /Sosnkowskiego
Sosnkowskiego
05:52
ul. Batorego
0101
05:52
06:1206:12
06:3206:32
06:4206:42
06:57 06:57
07:27
ul. Radzymińska
Radzymińska/ Bystra
/ Bystra
05:54
ul.
0202
05:54
06:1406:14
06:3406:34
06:4406:44
06:59 06:59
07:30
ul. Radzymińska/
Radzymińska/Radzymińska
Radzymińska
05:55
ul.
0202
nż nż
05:55
06:1506:15
06:3506:35
06:4506:45
07:00 07:00
07:31
CH M1 Pętla (przyjazd)
05:57
CH
M1 Pętla (przyjazd)
05:57
06:1706:17
06:3706:37
06:4706:47
07:02 07:02
07:33

ulica / nazwa przystanku

Rozkład jazdy linii Ząbki-2

linia kursuje wyłącznie w dni powszednie

Rozkład jazdy linii Ząbki-2

www.zabki.pl
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CO SŁYCHAĆ

CO SŁYCHAĆ

Społeczeństwo

„Schowek” w Hotelu Hilton
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stycznia 2015 nasi świetlicowi artyści zostali zaproszeni przez Fundację Pramerica na noworoczne spotkanie firmowe w Hotelu Hilton
w Warszawie. Pani Grażyna Oczachowska – prezes Fundacji była pod wrażeniem musicalu, który wystawiliśmy w Świetlicy z okazji Świąt Bożego Narodzenia pt. „Sklep z zabawkami”. Reżyserem, scenografem i choreografem
była pani Wiktoria Żurobska. Dzieci i młodzież, mimo tremy, wspaniale odegrały swoje role i zostały nagrodzone burzą oklasków. Fundacja Pramerica od
5 lat współpracuje ze „Schowkiem”.
Z zebranych z 1% środków Fundacja zakupuje podopiecznym„Schowka” m.in. podręczniki i artykuły szkolne oraz obuwie zimowe.
Sponsoruje zajęcia specjalistyczne i badania
diagnostyczne dzieciom, których rodzice są

w trudnej sytuacji finansowej. Umożliwiła
wychowankom korzystanie z dodatkowych
zajęć z języka angielskiego. Dzięki Fundacji
nasi wychowankowie mogą podczas letnich
obozów korzystać z takich atrakcji, jak pływanie motorówkami po Jeziorze
Mikołajskim i szaleć na zajęciach
survivalowych w lesie. Pracownicy
Pramerica spełniają marzenia
naszych dzieci, obdarowując je
niesamowitymi prezentami na
Święta Bożego Narodzenia.
Jeśli nie rozliczyli się Państwo
jeszcze z fiskusem i nie są zdecydowani, na którą organizację pożytku publicznego przekazać 1%
podatku zachęcam do wpisania
w PIT Fundacji Pramerica
Z poważaniem
Justyna Fijałkowska
– kierownik „Schowka”
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www.zabki.pl

