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przy stole prezydialnym 
zasiedli Zdzisław Łazarczyk 
– prezes Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej, go-
spodarz miasta – burmistrz Ząbek Robert 
Perkowski oraz przedstawiciele policji 

Przedszkole
artystyczno-sportowe

  Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
  Przestronne sale, każda przystosowana 

do poszczególnych zajęć
  Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
  Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego 

(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe, 
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu

  Własna kuchnia

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 2–6 LAT

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63 

22 762 42 41
696 055 822

www.nasza-lokomotywa.edu.pl

Na piłkarskich stadionach jest coraz bezpieczniej, ale do 
ideału jeszcze daleko – to główny wniosek z konferencji 

w sprawie bezpieczeństwa rozgrywek piłki nożnej, zorganizowa-
nej przez wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego w bu-
dynku Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego „Dolcanu Arena” 
w Ząbkach, 17 lutego br.

W ofercie edukacyjnej:
 nauka przedmiotów ogólnokształcących 
 indywidualna nauka gry na instrumencie 
      (do wyboru spośród 11) 
 nauka przedmiotów ogólnomuzycznych
 muzykowanie zespołowe
Naszym atutem są:
 nowoczesna infrastruktura 
 przyjazny klimat 
 atrakcyjne położenie w bliskości Ząbek 
 bezpłatna nauka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w ZS nr 74 w Warszawie 
ul. Niepołomicka 26
z a p r a s z a  n a

D ZIEŃ O T WART Y 16 II I  2015 r.  GODZ.  17 30

Bliższe informacje na stronie Szkoły (www.zs74.pl)
lub w Sekretariacie, tel.  (22) 879-80-18
Składanie dokumentów w Sekretariacie Szkoły 
do 10 kwietnia br. 
Badanie predyspozycji kandydatów 
w dn.: 21, 22, 23 kwietnia. 
W zależności od liczby zainteresowanych 
zorganizowany zostanie kurs przygotowawczy.

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

- siłownia 
- fitness
- pole dance

ulotka A5.indd   1 2015-01-20   14:35:45

Konferencja w sprawie bezpieczeństwa 
rozgrywek piłki nożnej

Takie spotkania wojewoda organizu-
je co roku, przed rozpoczęciem sezonu 
piłkarskiego. Zawsze z udziałem przed-
stawicieli policji, Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej i samorządu. I tym razem, 
przed rundą wiosenną obok wojewody Dokończenie na str. 5

SPRZEDAM
MIESZKANIE 

83 m2

–––

BEZPOŚREDNIO
Ząbki, 

ul. Szwoleżerów
–––

www.tiny.pl/q3pm9
tel. 572 743 775
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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

Pani Ewie Kacprzak
Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej

Nr 3 im. Małego Powstańca 
w Ząbkach

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Dyrekcja i Pracownicy Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

Ogłoszenia parafii św. Trójcy
Porządek Mszy Świętych:
w Niedzielę i Święta o godzinie: 7.00, 8:30, 10:00, 11:30 
(z udziałem dzieci), 13:00, 18:00
w dni powszednie o godzinie: 7:00, 18:00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu: 
o godzinie 17:00 – dzieci, 17:30 – dorośli, 19:00 – młodzież.

Nabożeństwo Gorzkich Żali 
w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17: 15. 

Serdecznie i gorąco zapraszam wszystkich do uczestniczenia w niedziel-
nej Eucharystii oraz w okolicznościowych nabożeństwach.

Z modlitewnym błogosławieństwem – ks. kan. Edward Kowara, proboszcz 
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Nowa linia nocna ruszy jeszcze w lutym

Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Ząbkach została zakończo-

na i trwają właśnie prace odbiorowe. 
Powstało całe nowe skrzydło. Dzię-
ki temu szkoła dodatkowo pozyska 
sześć nowych sal lekcyjnych, świetlicę 
oraz małą salę gimnastyczną. Koszt 
inwestycji to prawie 1 mln 300 tys. zł. 
Oddanie nowej części budynku do 
użytku znacznie poprawi sytuację lo-
kalową szkoły oraz jej funkcjonalność, 
co oznacza, że podniesie się komfort 
nauki ząbkowskich uczniów.

I.P.

Autobus N66 będzie odjeżdżał ze stanowi-
ska nr 21 na pętli przy dworcu Centralnym. Trasa 
w kierunku Ząbek będzie przebiegała ulicami: 
Emilii Plater, Świętokrzyską,  Marszałkowską, 
Al. Solidarności, Targową, Ząbkowską, 
Radzymińską, gen.  Rozwadowskiego, ks. 
Ziemowita, Wierną. Autobus wjedzie na osie-
dle Wilno, zawróci na pętli przy przystanku 
kolejowym Zacisze-Wilno i pojedzie dalej 
w kierunku Ząbek ulicą Janowiecką (przez 
działki). W Ząbkach autobus zatoczy pętlę uli-
cami: Warszawską, Piłsudskiego, Powstańców, 
Maczka, Szwoleżerów, Stefczyka, Sikorskiego, 
Kwiatową, Orlą, przez tunel pod linią kolejo-
wą, Wojska Polskiego, Leszyckiego, Batorego. 
Przed wyjazdem z Ząbek autobus będzie 
wykonywał krótki 5-7 minutowy postój na ul. 
Batorego konieczny do skoordynowania linii 
N66 z innymi liniami nocnym wracającymi 
ul. Radzymińską. Trasa powrotna w kierunku 
Dworca Centralnego będzie biegła ulicami: 
Bystrą, Radzymińską, Ząbkowską, Targową, Al. 
Solidarności, Wisłostradą, Karową, 
Dobrą, Tamką, Świętokrzyską 
i Emilii Plater.

Potrzeba poprawy komunikacji 
nocnej w Ząbkach była sygnalizo-
wana w licznych wnioskach miesz-
kańców spływających do Urzędu 
Miasta. Uruchomienie nowej linii 
to efekt prawie dwuletnich rozmów 
i wymiany pism ze stołecznym 
ZTM-em, w wyniku których udało 
się wypracować rozwiązanie funk-
cjonalne dla mieszkańców i będą-
ce do zaakceptowania przez ZTM. 
Strona warszawska nie zgadzała się 
na nasze propozycje modyfikacji 
istniejącej sieci połączeń nocnych, 

w międzyczasie pojawiła się również niesa-
tysfakcjonująca nas propozycja uruchomie-
nia linii łączącej Ząbki z pętlą na Targówku 
(mieszkańcy Ząbek, aby wrócić w nocy z cen-
trum Warszawy musieliby się przesiadać przy 
Trockiej). Ostatecznie 
zostanie uruchomio-
na nowa linia, która 
ułatwi nocny powrót 
z centrum stolicy za-
równo mieszkańcom 
Ząbek południowych, 
jak i północnych oraz 
uzupełni linie N61 
i N62, które już prze-
jeżdżają przez Ząbki. 
Mieszkańcy rejonu 
ul.  Powstańców nie 
będą już skazani na 
długie nocne space-
ry np. od przystan-
ków linii N24 przy 

Z piątku na sobotę (z 27 na 28 lutego) w pierwszy kurs wyruszy nowa linia 
nocna N66, która połączy Ząbki z Dworcem Centralnym w Warszawie. 

Nowa linia będzie skomunikowana zarówno z I linią metra na Pl. Bankowym 
jak i z II linią przy stacji Warszawa Wileńska, co umożliwi przesiadkę z week-
endowych nocnych kursów metra.

N66  wyciąg z rozkładu obowiązuje od 27.02.2015

miasto przystanek

Dw. Centralny 21   23:45  0:45  1:45  2:45
Pl. Bankowy   23:50  0:49  1:49  2:49
Stare Miasto   23:52  0:51  1:51  2:51
Dw. Wileński   23:55  0:53  1:53  2:53
Warszawska    0:12  1:10  2:10  3:10
Szwoleżerów    0:13  1:11  2:11  3:11
Cmentarz    0:13  1:11  2:11  3:11
Powstańców    0:14  1:12  2:12  3:12
Dzika    0:15  1:13  2:13  3:13
Ząbki Maczka    0:16  1:14  2:14  3:14
Zieleniecka    0:18  1:16  2:16  3:16
Sikorskiego    0:19  1:17  2:17  3:17
Ks. Skorupki    0:19  1:17  2:17  3:17
Orla    0:20  1:18  2:18  3:18
Urząd Miasta    0:21  1:19  2:19  3:19
Leszyckiego    0:21  1:19  2:19  3:19
Wyspiańskiego    0:22  1:20  2:20  3:20
Hallera    0:23  1:21  2:21  3:21
Sosnkowskiego - przyjazd   0:24  1:22  2:22  3:22
 Sosnkowskiego  - odjazd  0:29  1:29  2:29  3:29
Młodzieńcza    0:32  1:32  2:32  3:32
Trocka    0:35  1:35  2:35  3:35
Dobra    0:46  1:46  2:46 X
Biblioteka Uniwersytecka    0:47  1:47  2:47 X
Nowy Świat    0:51  1:51  2:51 X
Metro Świętokrzyska    0:52  1:52  2:52 X
Emilii Plater    0:54  1:54  2:54 X
Dw. Centralny    0:55  1:55  2:55 X
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Strażackiej. Komunikacja nocna oznacza do-
datkowe możliwości dla mieszkańców Ząbek 
np. możliwość podjęcia pracy w niestandar-
dowych godzinach. 

Poniżej zamieszczamy wyciąg z rozkładu 
jazdy linii N66 – zawiera wszystkie przystanki 
na linii w Ząbkach i najważniejsze na terenie 
Warszawy– pełny rozkład będzie dostępny na 
stronie ZTMu www.ztm.waw.pl. 

Tomasz Kret
doradca burmistrza 

ds. transportu i komunikacji

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

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611

Zakończono rozbudowę SP2
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Druki PIT 
w Urzędzie 
Miasta

Informujemy, że od 20 stycz-
nia 2015 r. na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta 

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

Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu zamiesz-
kania 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 zezna-
nia 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 przy-
chodu osiągniętego za 2014 rok.

Serdecznie zapraszamy!

WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

i straży pożarnej. Spotkanie zgromadziło 
niemal sto osób.

Wojewoda, minioną rundę jesienną, 
pod względem bezpieczeństwa ocenił do-
brze. Jednak o zeszłym roku już nie można 
było tego powiedzieć. Zeszłoroczny mecz 
Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok za-
kończył się przerwaniem meczu i wejściem 
na boisko policji. 

Wojewoda, podczas konferencji, pod-
kreślał ważność kwestii bezpieczeństwa 
na stadionach. Wspominał także o koniecz-
ności zmiany mentalności kibiców, tak aby 
nie stosowali wulgaryzmów. Choć w chwili 
obecnej są to jedynie życzenia.

Burmistrz przedstawił zgromadzonym 
prezentację dotyczącą inwestycji sportowych 
w Ząbkach, zarówno tych zrealizowanych, jak 
i przyszłych. Trzeba przyznać, że prezentacja 
wywołała spore wrażenie na widzach i rysuje 
świetlaną przyszłość dla ząbkowskiego spor-
tu. Warto wspomnieć, że ząbkowski stadion 
jest uznawany za bezpieczny i nie występo-
wały na nim żadne incydenty.

Zastępca burmistrza Ząbek Artur 
Murawski podkreślił potrzebę dialogu 

Dokończenie ze str. 1

między służbami czuwającymi nad bez-
pieczeństwem a kibicami. Na koniec 
serdecznie podziękował wojewodzie 
za zorganizowanie konferencji właśnie 
w Ząbkach.

Zamykanie stadionów nigdy nie było 
i nie będzie skutecznym rozwiązaniem 
problemu. Stadiony są dla kibiców. I za-

równo oni, jak i piłkarze muszą czuć się na 
stadionach bezpiecznie. Bez zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
nie może być rozgrywek piłki nożnej. Stąd 
potrzeba rozmów i udoskonalania już ist-
niejących procedur bezpieczeństwa.

Iwona Potęga
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nie miałby zostać „wykorzystany” przez władze 
Ząbek także do zaprojektowania pomnika? 
Podejrzenia te nabrały mocy, gdy odnaleźliśmy 
grób Haydera na cmentarzu bródzieńskim. 
W mogile pochowani są wspólnie nasz artysta 
i jego teść, który zmarł wiele lat wcześniej. 
Jedynym detalem artystycznym grobu (poza 
obmurowaniem) jest niewielkich rozmiarów 
charakterystyczny kamienny krzyż, obrobiony 
i wykończony w podobny sposób, jak nasz 
ząbkowski pomnik. Teza ta jednak wymaga 
jeszcze drobnego śledztwa, o czym będziemy 
Państwa informować. 

Wracając jednak do tematu Parku 
Miejskiego, przez kolejne lata, również 
w czynie społecznym, mieszkańcy Ząbek 
porządkowali przestrzeń parku i budowali 
alejki zgodnie z projektem Haydera. Do dzisiaj 
przetrwały trzy krótkie fragmenty chodników, 
które co prawda zarośnięte, mało widoczne 
i nieużywane, ale jeszcze pozostały i można 
zobaczyć, jak wiją się pomiędzy drzewkami 
zgodnie z zamysłem Pana Fryderyka. 

Drugim dziełem artysty wykonanym dla 
Ząbek, było zaprojektowanie wnętrz nowo 
wybudowanego przy Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej, Urzędu Stanu Cywilnego. 
Projekt powstał i został zrealizowany w 1978 
roku. Hayder zaprojektował wszystkie wnę-
trza USC, oraz jego charakterystyczny front. 
Do dzisiaj zgodnie z pierwotnym projektem 
przetrwały tylko dwa pomieszczenia: korytarz 
prowadzący od wejścia do Sali Ślubów i sama 
sala. Pozostałe dwa pomieszczenia, czyli Sala 
Toastów i Pokój Kierownika USC na począt-
ku lat 90. zostały przebudowane. W Pokoju 
Kierownika znajduje się obecnie Biuro Rady 
Miasta, a w Sali Toastów urzęduje Kierownik 
USC, jednak pomieszczenia te po remoncie 
straciły wszelkie cechy pierwotnego projek-
tu. Przebudowany został także front budyn-
ku, dostosowany do całości bryły budynku 
Urzędu Miasta Ząbki. Wymienione zostały 
drzwi wejściowe. Pozostał jednak charakter 
korytarza, w którym „czuć” powiew surowej 
formy końca lat 70. oraz szacując z grubsza 
mniej więcej 80% stanu pierwotnego Sali 
Ślubów z rzucającym się w oczy Orłem Białym 
na nietypowym kwadratowym tle. Podczas re-
alizowania projektu wykończenia wnętrz USC 
Hayder brał osobiście udział w pracach bu-
dowlanych i ryso-
wał pracownikom 
ołówkiem na ścia-
nach, gdzie i jak 
mają być umiesz-
c z o n e  d e t a l e 
architektoniczne. 

Można poku-
sić się o stwier-
dzenie, że te dwa 
wnętrza USC są 
same w sobie swo-
istym Muzeum 
Haydera – są to już 
ostatnie w Polsce 
pomieszczenia 

jego autorstwa. Kilka lat później zaprojektował 
wnętrza USC dla sąsiedniej Zielonki, jednak po 
przeniesieniu urzędu do innego budynku, po-
mieszczenia zostały całkowicie przebudowane 
i zaadoptowane jako pomieszczenia biurowe 
Urzędu Miasta Zielonka. 

Pierwotny projekt wnętrz Sali Ślubów 
ząbkowskiego USC charakteryzował się m.in. 
bordowym sufitem z białym plafonem i ży-
randolem – dzisiaj cały sufit jest biały. Ściany 
Sali były pomalowane na szaro – dzisiaj są 
białe. Po roku 90-tym zostały dodane drzwi 
do kolejnych dobudowanych pomieszczeń 
Urzędu Miasta, jednak na szczęcie dla pier-
wotnego projektu, zostały wykonane iden-
tycznie jak drzwi główne z korytarza do sali. 
Usunięte zostało także podwyższenie podłogi 
dla Kierownika USC, z którego to miejsca 
udzielał od ślubów – obecnie podłoga na 
całej powierzchni jest na jednym poziomie. 
Zachowały się m.in. kinkiety, żyrandol, lustra, 
sztukaterie, orzeł (z dodaną później koroną), 
biurko Kierownika USC, krzesła i fotele (z wy-
mienionymi tylko obiciami), drzwi ze zdobie-
niami. Wszystkie te elementy zaprojektował 
osobiście Hayder – krzesła były produkowane 
na zamówienie zgodnie z projektem artysty. 

To swoiste Muzeum w Urzędzie Miasta 
Ząbki od 4 lutego nosi godną nazwę „Sala 
imienia Fryderyka Antoniego Haydera”. Niech 
to będzie jednocześnie sposób na oddanie 
hołdu temu artyście, jak i sposób na chwa-
lenie się całej Polsce: Mamy w Ząbkach salę 
zaprojektowaną osobiście przez Haydera! 

W kolejnym numerze „Co Słychać?” opo-
wiemy Państwu dalej o Fryderyku Hayderze 
i jego związkach z Ząbkami oraz o obrazach, 
które malował. Zwracamy się jednocześnie 
do Państwa z apelem: jeśli ktokolwiek z Was 
pamięta Pana Haydera, ma pamiątki i wspo-
mnienia z Nim związane, anegdoty dotyczące 
jego życia, albo wie coś o powstaniu Pomnika 
w Parku Miejskim, prosimy o kontakt pod 
numerem 515 986 179. Z góry serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy do odwiedzenia 
Urzędu Stanu Cywilnego i przyjrzenia się 
z bliska efektom pracy tego artysty. 

Mirosław Sobiecki
www.HistoriaZabek.pl

fot. archiwum p. Joanny Koniecznej 

Fryderyk Antoni Hayder pochodził 
z Przemyśla, gdzie urodził się w 1905 roku. 
Przez trzydzieści lat mieszkał w Krakowie, 
gdzie studiował na Akademii Sztuk Pięknych, 
kończąc ją z wyróżnieniem. Na rok przed 
ukończeniem studiów zdobył najwyższą 
możliwą nagrodę dla studenta Akademii 
– własną pracownię malarską. Dodatkowo 
warszawski Fundusz Kultury Naukowej przy-
znał Hayderowi stypendium artystyczne. Już 
te dwa pierwsze osiągnięcia wskazują, jak 
utalentowanym i rokującym był artystą. Co 
więcej, jego profesorowie to nie kto inny 
jak najwięksi polscy artyści: Józef Mehoffer, 
Xawery Dunikowski i Jan Wojnarski. 

Od 1935 do 1944 roku mieszkał i tworzył 
w Warszawie. To w stolicy podczas Powstania 
Warszawskiego spłonęły prawie wszystkie 
jego obrazy. Przetrwały jedynie dwa obrazy 
olejne i 27 szkicowników. Od 1944 związał 
się na stałe z Gliwicami, gdzie został kusto-
szem działu malarstwa w lokalnym Muzeum 
oraz organizował gliwicki oddział Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Do końca życia 
był zameldowany w Przemyślu. Pojawia się 
więc słuszne pytanie: a gdzie te Ząbki? 

Fryderyk Hayder na początku lat sześćdzie-
siątych nabył w Ząbkach przy ulicy Kolejowej 
(róg Prusa) działkę budowlaną. Przez kilka 
kolejnych lat, z dużym zaangażowaniem i wy-
siłkiem, wybudował dom całkowicie własne-
go projektu. Następnie rokrocznie spędzał 
w Ząbkach wakacje, gdzie tworzył obrazy 
olejne, skupiając się na martwych naturach. 
Jako, że był osobą bardzo aktywną i zaanga-
żowaną społecznie, w 1968 roku podjął się 
w tzw. ówcześnie „czynie społecznym”, zapro-
jektowania układu przestrzennego naszego 
ząbkowskiego Parku Miejskiego im. Michała 
Szuberta. Istnieje podejrzenie, że w ramach 
tych prac zaprojektował także pomnik ku czci 
Mieszkańców Ząbek i Drewnicy. Jakby nie było, 
był uczniem znanego mistrza rzeźbiarskiego, 
samego Xawerego Dunikowskiego, miał więc 
odpowiednie ku temu wykształcenie, a pro-
jektując park w czynie społecznym, dlaczego 

Sala im. Fryderyka Antoniego Haydera 

Od 4 lutego 2015 roku Sala Ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ząbkach 
nosi imię Fryderyka Antoniego Haydera. Jakie były powody uhonorowania 

tego artysty przez Radę Miasta Ząbki? Co Hayder miał wspólnego z naszym miastem? 

Prace społeczne w Parku Miejskim Uroczyste otwarcie USC w 1978 roku
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Rozlicz swój PIT 
za darmo 
– przekaż 1% podatku 
na Towarzystwo 
Przyjaciół Ząbek 

Podobnie jak w roku ubiegłym zachęcamy Państwa do 
wsparcia działań Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Pań-

stwa wsparcie pomogło nam ubiegłym roku m.in. uru-
chomić program stypendialny dla zdolnej młodzieży, zor-
ganizować piknik w parku miejskim oraz wiele inicjatyw 
sportowych i kulturalnych. 

Decydując się na przekazanie 1% swojego podatku na TPZ 
mogą Państwo skorzystać także z możliwości, bezpłatnego rozli-
czenia 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.

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

Jak samemu przekazać 1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół 
Ząbek?

Aby przekazać 1% swojego podatku należy wypełnić odpowied-
nią 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 orga-
nizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer KRS, w przy-
padku 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 jed-

Burmistrz Ząbek spotkał się 
z ambasadorem Węgier
Ambasador Węgier w Polsce dr Ivan Gyurcsik oraz sekretarz 

ambasady dr Palattila Illes spotkali się w Ambasadzie Wegier 
w Warszawie z burmistrzami powiatu wołomińskiego. W spotka-
niu uczestniczyli: burmistrz Ząbek Robert Perkowski, z-ca Artur 
Murawski, burmistrz Kobyłki Robert Roguski oraz z-ca burmistrza 
Wołomina Edyta Zbieć. Obecny był także Andrzej Lek, organizator 
spotkania. Na początku spotkania burmistrzowie przedstawili swo-
je miasta z ich osiągnięciami i planami. Rozmowa dotyczyła także 
wspólnej historii i korzeni powiatu wołomińskiego.

Ambasador przedstawił władzom samo-
rządowym naszego powiatu bardzo szeroką 
gamę współpracy węgiersko-polskiej oraz 
daleko idącą pomoc w umożliwieniu nawią-
zania kontaktów węgiersko-polskich.

Tematami rozmów było mi.n. nawiązanie 
współpracy pomiędzy szkołami, co mogło-
by przyczynić się do wymiany młodzieży, 

wymiana doświadczeń pomiędzy samorzą-
dami węgierskimi i polskimi, znalezienie 
partnerskich miast, spotkania z węgierskimi 
przedsiębiorcami.

Ambasador Węgier wspomniał o spotka-
niu w Katowicach, podczas którego obecni 
będą przedstawiciele rządu i parlamentu 
węgierskiego. Podczas tego spotkania moż-

na będzie pozyskać nowe doświadczenia. 
Spotkanie burmistrzów z ambasadorem prze-
biegło w przyjaznej i życzliwej atmosferze. 
Samorządowcy zaprosili ambasadora do zło-
żenia wizyty w swoich miastach. Ambasador 
Węgier potwierdził przyjazd i podziękował 
za zaproszenie.

foto: Andrzej Lek

nak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania 
podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych 
osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu), organizacji. Dane te 
stowarzyszeniu przekaże Urząd Skarbowy.

Uwaga! Nie na wszystkie organizacje pozarządowe można 
przekazać 1% podatku!
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Walentynkowy 
pokaz na Orlej

W tydzień po gimnazjalnym balu, w Walentynki, ucznio-
wie klas trzecich Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana 

Pawła II sprawili niespodziankę mieszkańcom Ząbek. Na pasa-
żu przy Orlej, o godzinie 12 dali popis wspaniałego poloneza. 
Z uśmiechem na twarzy i niebywałą gracją prezentowali cie-
kawe figury, które zrobiły wrażenie na obserwatorach. Mamy 
nadzieję, że taniec podobał się ząbkowiakom, a także że takie 
wydarzenie stanie się coroczną tradycją.
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W dniu 18 lutego uczestnicy 
i terapeuci Środowiskowego 

Domu Samopomocy Koła Pomo-
cy Dzieciom i Młodzieży Niepełno-
sprawnej wybrali się do Pałacu Pre-
zydenckiego w Warszawie. Pomimo 
panujących w mieście korków udało 
nam się na czas dotrzeć do Warsza-
wy, a nawet starczyło czasu na nie-
wielki spacer po Krakowskim Przed-
mieściu.

Po dotarciu na miejsce dokładnie 
sprawdzono nasze dokumenty, przeszli-
śmy przez bramkę wykrywającą metale, 
a niektóre panie musiały także pokazywać 
zawartość swoich torebek  To wszystko 
w calach bezpieczeństwa. Po tych wszyst-
kich formalnościach, zwiedzanie czas za-
cząć! Razem z panią przewodnik zwiedzi-
liśmy kilka sal, które na co dzień widujemy 
tylko w telewizji. W jednym pomieszczeniu 
rozpoczynały się właśnie przygotowania 
do konferencji prasowej, na której nie-
bawem po naszym wyjściu występował 
Pan Prezydent Bronisław Komorowski. 
Zwiedziliśmy kaplicę, w której modlił się 
m.in. Papież Jan Paweł II oraz Benedykt 
XVI. Zajrzeliśmy do ogrodu zimowego, 
z którego mogliśmy podziwiać ogrody 
prezydenckie mieszczące się na tyłach 
Pałacu Prezydenckiego. Mieliśmy okazję 
oglądać piękne obrazy zdobiące niemalże, 
każde pomieszczenie w Pałacu. Jednakże 
największy zachwyt wzbudziła w nas sala 
balowa, która jest jednocześnie największą 
salą w Pałacu. Dywan, który leży w tym 
pomieszczeniu ma powierzchnię niemalże 
równą z powierzchnią naszego Ośrodka 
czyli blisko 200m2! Zastanawialiśmy się 
ile czasu musielibyśmy to odkurzać…wy-
szło nam, że sporo. Na zakończenie spo-
tkania, ku naszemu ogromnemu zasko-
czeniu, otrzymaliśmy upominek z Pałacu 
Prezydenckiego. Wazon i piękny gobelin 

z dedykacją. Bardzo dziękujemy. 
Odwiedzamy miejsca, w których dzieją się rzeczy ważne. 

Jesteśmy i chcemy być nadal częścią tego, co się wokół nas dzieje, 
bo każda kolejna wycieczka i wyjście rozwija i uczy nowych rzeczy. 

Z wizytą w Pałacu Prezydenckim
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„Jedzie pociąg z daleka…” – ta popularna i znana wszystkim 
piosenka, zaśpiewana w formie kanonu na trzy głosy, rozpoczęła 
przedstawienie. Wykonało ją 27 nauczycieli biorących udział 
w przedstawieniu, które w tym roku oparte było na zbiorze wierszy 
najlepszych polskich poetów i poetek dla dzieci pt. „Tuwimowo”. 
Ale nie tylko! Nasi pedagodzy nie byliby sobą, gdyby nie napisali 
własnych utworów inspirowanych wierszami Juliana Tuwima.

I tak na peron wjechała lokomotywa, 
w której nie było już wagonu z grubasa-
mi, bo wszyscy pasażerowie dbają o sie-
bie i prowadzą zdrowy tryb życia. Potem 
przyjechał skład z panią Słowikową, cze-
kającą we łzach na spóźniającego się 
pana Słowika i pocieszaną przez szukają-
cą okularów osobę, która idąc z duchem 
czasu zamienia okulary na soczewki. 

Na kolejnej stacji zatrzymał się po-
ciąg… do muzyki i  wysiadły z  niego 
przemądrzałe nutki, które zamiast zgodnie śpiewać, grały 
w karty, jadły i kłóciły między sobą. Najgorsze jednak było 
to, że jechały pociągiem „na gapę”. 

Następnie przyjechała ekipa instalująca ptasią tele-
wizję satelitarną oraz wszyscy chętni do pracy w owej 
telewizji z  propozycjami programów, które mogliby 
poprowadzić. Z  ostatniego pociągu wjeżdżającego na 
peron wysypały się poturbowane literki z  abecadła, 
brzydko potraktowane przez niejakiego Juliusza T. Pilnie 
potrzebowały pomocy lekarskiej, ale nie otrzymały jej 
(ach, ta nasza służba zdrowia!). 

Koncert tradycyjnie zakończył się piosenką fina-
łową, w trakcie której zbierano pieniądze na potrzeby 
hospicjum.

Renata Kubicka-Wnęk

W piątek, 13 lutego odbył się XVI Koncert Charyta-
tywny w Szkole Podstawowej nr 2. Jego głównym 

celem, poza dobrą zabawą, jest zbiórka pieniędzy na 
szczytny cel. W tym roku zbieraliśmy fundusze dla Hospi-
cjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie, 
gdzie przyjmowani są chorzy z chorobą nowotworową, 
z objawami niemożliwymi do złagodzenia w warunkach 
domowych. Ks. dr Dariusz Czupryński był gościem naszej 
szkoły i po obejrzeniu występów powiedział kilka słów 
na temat działalności hospicjum. Na koncert przybył rów-
nież burmistrz Robert Perkowski. 

Koncert Charytatywny w SP2
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Akcja „Zima w Mieście 2015” w SP nr 2

Podczas akcji „Zima w Mieście” dwa razy odwiedziliśmy kino Praha. Byliśmy 
w Muzeum Techniki, Centrum Nauki Kopernik i Planetarium w Warszawie. 

nowiska doświadczalne i narzędzia pozwa-
lające na samodzielne poszerzanie wiedzy 
i wyjaśnianie wielu zjawisk. Zwiedzając obiekt 
w grupach, uczniowie mogli nie tylko oglą-
dać, ale również przeprowadzać eksperymen-
ty na poszczególnych stanowiskach. Mieli 
okazję przyjrzeć się kamieniom milowym 
naszej cywilizacji oraz przypatrzeć się jej naj-
większym zdobyczom: pismu, filozofii, sztuce 
oraz technice. Do największych atrakcji CNK 
należy planetarium „Niebo Kopernika”, gdzie 
dzięki projekcjom na sferycznym ekranie, ota-
czającym widownię ze wszystkich stron oraz 
nowoczesnym technologiom multimedial-
nym, uczestnicy seansów odnoszą wrażenie 
przebywania w najodleglejszych zakątkach 
kosmosu, w głębi oceanu lub w środku wul-
kanu. Podczas specjalnego seansu mogą się 
nawet cofnąć do początków życia na Ziemi.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia kulinarne, podczas których dzieci 
praktykowały smażenie naleśników i dekoro-
wanie ich, przygotowanie kanapek tostowych 
i sałatek owocowych. 

Zabawy pacynkami podczas warsztatów 
teatralnych miały na celu rozwój  ekspresji 
twórczej, pokonywanie nieśmiałości oraz 
kształtowanie umiejętności pracy w zespo-
le. Dzieci nabywały umiejętność poruszania 
pacynkami, przygotowały krótkie scenki oraz 
mini przedstawienie „Czerwony Kapturek”.

Zajęcia plastyczne, językowe, warsztaty 
matematyczne, to zabawa i nauka w jednym. 
Malowanie na szkle, gry matematyczne, logicz-
ne, łamigłówki, rozwiązywanie rebusów, wspól-
ne śpiewanie piosenek w języku angielskim. 

Wielu uczestników akcji „Zima w mieście” 
chętnie brało udział w zabawach ze sportem, 
zajęciach w świetlicy szkolnej, grach zespo-
łowych, ping-pongu, wyjściach na basen, do 
kręgielni oraz na lodowisko. 

Magdalena Gzocha
Małgorzata Budniak

Jolanta Stosio

Zarówno projekcje filmów, jaki i zwiedza-
nie dostarczyły wszystkim wielu wrażeń. W 
kinie nie obyło się bez popcornu, scen trzy-
mających w napięciu oraz wybuchów radości.  

W Muzeum Techniki dzieci uczestniczy-
ły w lekcjach muzealnych: „Świat przyrody”, 
„Podróżowanie dawniej i dziś”, „Tajemnica wy-
nalazków”. Interaktywna wystawa pozwalała 
dzieciom, aby same badały, co się stanie. 
W czasie zajęć dzieci oglądały doświadczenia, 
które bawiły i uczyły zarazem. Wykonanie 
pamiątkowego zdjęcia w dużym sześcio-
ściennym kalejdoskopie sprawiło najmłod-
szym uczestnikom wycieczki wiele radości. 
Wszystkie opowieści ilustrowane były ekspo-
natami ze zbiorów Muzeum Techniki.

Ostatniego dnia ferii dzieci wraz z wy-
chowawcami udały się do Centrum Nauki  
Kopernik. To, co wyróżnia to miejsce, to sta-

Rower dobry na wszystko

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do korzystania z rowerów sta-
cjonarnych Indoor Cycling. 

Indoor cycling to zajęcia jazdy na rowerze 
w pomieszczeniu zamkniętym, podczas któ-
rych używamy rowerów stacjonarnych, jedziemy 
w grupie, słuchając muzyki. Jazdę na rowerze treningo-
wym uprawia się po to, by schudnąć, wzmocnić mięśnie 
nóg i pośladków oraz poprawić kondycję. Intensywność 
ćwiczeń jest zróżnicowana, by precyzyjnie symulować 
jazdę na rowerze. Ta dyscyplina sportowa jest bardzo 
efektywna; jest to rodzaj treningu, który przygotowuje 
do jazdy na rowerze w warunkach naturalnych lub 
biegania czy spacerowania, ale również pozwala szyb-
ko stracić na wadze (do 800 kcal na jednym treningu). 
Zajęcia nie wymagają żadnego ruchu technicznego 
czy wykonywania szczególnie trudnych pozycji. Nie 
powodują obciążenia stawów i wiązadeł, a wywołuje 
energiczną pracę serca i płuc. W żadnym stopniu nie 

przyczyniają się do powstawania urazów w układzie 
kostno-stawowym i dlatego jest odpowiednie nawet 
dla osób, u których pojawiają się bóle kręgosłupa na 
różnych wysokości pleców i osób z nadwagą. Ćwiczenia 
na Indoor Cyclingu pozwalają korzystać z zajęć zarówno 
kobietom, jak i mężczyznom w różnym wieku o różnym 
poziomie wydolności i o różnym poziomie sprawności 
fizycznej. Uczestnikami tej formy aktywności ruchowej 
mogą być zarówno sportowcy, chcący poprawić wy-
trzymałość ogólną, jak i osoby nie mające do tej pory 
kontaktu z żadną aktywnością fizyczną. Indoor Cycling 
mogą uprawiać osoby, które mają słabą koordynacje 
ruchową, jak i ludzie starsi. 

Do końca marca ceny promocyjne: 
7 złotych za 1 godzinę za 1 osobę. 
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Zdrowy Przedszkolak 
w „Leśnym Zakątku”

Świadomość roli, jaką odgrywają zasady prawidłowego żywienia i aktyw-
ności fizycznej skłania Publiczne Przedszkole nr 2 „Leśny Zakątek’’ do po-

dejmowania szeregu działań zmierzających do propagowania zdrowego sty-
lu życia. Celem działań w tym zakresie jest przede wszystkim ukształtowanie 
postaw młodych ludzi, którzy będą potrafili świadomie podejmować właściwe 
decyzje wpływające na stan ich zdrowia.

pobyt na świeżym powietrzu, możliwość 
uczestniczenia w zajęciach tanecznych, akro-
batycznych czy nauce pływania. Zapewnienie 
tych form aktywności ruchowej jest wyjątko-
wo ważne w okresie intensywnego rozwoju 
fizycznego przedszkolaków. 

Przedszkole, jako placówka dbająca 
o wszechstronny rozwój dzieci, pragnie nie 
tylko przygotować dzieci do podejmowania 
kolejnych kroków w edukacji, ale chce, aby 
młode pokolenie teraz i w przyszłości po-
dejmowało mądre i odpowiedzialne wybory 
kształtujące w nich postawy zdrowego stylu 
życia.

Małgorzata Burzyk

Sportowy sukces 
młodego mieszkańca Ząbek

Damian Szczęsny, mieszkaniec 
i uczeń pierwszej klasy Gimna-

zjum nr1 im. Jana Pawła w Ząbkach na 
Mistrzostwach Mazowsza Młodzików 
w boksie, 22 lutego, w Nowym Dworze 
Mazowieckim zdobył złoty medal. 

Swoje pierwsze bokserskie kroki 
Damian stawiał w sekcji bokserskiej 
MOSiR Ząbki a obecnie kontynuuje tre-
ningi pod okiem trenera Aleksa Kopeć 
w warszawskim klubie „Pięściarz”. Walka 
finałowa zakończyła się jednogłośnym 
werdyktem a w  drugiej rundzie prze-
ciwnik z Radomia był nawet liczony po 
nokdaunie. Walka odbyła się w limicie 
kategorii 38,5 kg.

Realizacja tej misji przedszkola jest możli-
wa, nie tylko poprzez wpajanie wiedzy teore-
tycznej, ale przede wszystkim poprzez stwa-
rzanie odpowiedniego środowiska, w których 
dzieci mogą uczyć się i kształtować właściwe 
nawyki żywieniowe. W tym celu pracownicy 
przedszkola odpowiedzialni za przygoto-
wanie posiłków zostali zapoznani z zasa-
dami racjonalnej gospodarki żywieniowej. 
Panie kucharki dbają o to, aby posiłki dla 
przedszkolaków były najwyższej jakości. 
Są one w całości przygotowywane przez 
zespół ludzi pracujących w przedszkolu. 
Z jadłospisu wyeliminowano produkty 
wysoko przetworzone, które zostały zastą-
pione produktami bogatymi w składniki 

odżywcze. Posiłki są zawsze urozmaicone, 
świeże, smaczne i kolorowe. Nauczycielki 
dbają również o to, aby budować pozy-
tywne nastawienie u dzieci do nowych 
smaków. W związku z tym przy różnych 
okazjach podopieczni mają możliwość wy-
kazać się kulinarnie. Robią zdrowe sałatki, 
przygotowują soki owocowo-warzywne, 
pieką zdrowe ciasteczka. Codziennie otrzy-
mują dawkę witamin w postaci dużej ilości 
owoców i warzyw. Jeden dzień w tygodniu, 
na śniadanie, same przygotowują kanapki, 
mają możliwość wyboru produktów, co 
sprawia im ogromną radość. 

Poza tym dzieci uczestniczyły w spotka-
niach ze specjalistami – dietetykiem i leka-
rzem stomatologiem, na których dowiedziały, 
czym jest zdrowy styl życia i dlaczego war-
to podejmować działania w tym zakresie. 
Przedszkolaki poznały zasady dbania o uzę-
bienie oraz zasady właściwego odżywiania. 
Zdobywana wiedza stanowi dla nich ogrom-
ny kapitał, który będzie doskonałą bazą do 
kształtowania właściwych nawyków służą-
cych zdrowiu.

Dzieci uczęszczające do przedszkola są 
objęte programem, który oprócz troski o pra-
widłową dietę, dba o właściwą aktywność 
fizyczną. Przedszkole organizuje codzienny 



www.zabki.pl E D U K A C J A  I  R E K R E A C J A

13

CO SŁYCHAĆ

Walne Zgromadzenie 
ząbkowskich wędkarzy

7 lutego 2015r. w MOK-u na Trybunie Sportowej, przy ul. Słowac-
kiego 21, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła 

PZW 61 Ząbki. Obszerna sala bez problemu pomieściła ok. 70 osób 
zainteresowanych działalnością Koła. Wśród gości, oprócz wędka-
rzy, przybili: burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, wicebur-
mistrz Artur Murawski, wiceprezes ds. sportu i młodzieży w Okręgu 
Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego Wojciech Szubieraj-
ski oraz adepci naszej szkółki wędkarskiej „Piranie Ząbkowskie”.

Ferie zimowe w mieście Ząbki z MOK oraz 
Kołem Wędkarskim nr 61

stawił sprawozdanie z działalności Koła za 
rok 2014.

Zaprezentowany przez skarbnika Koła 
kol. Sławomira Pisarczyka preliminarz finan-
sowy na rok 2015 zakłada wpływy w wyso-
kości około 89 336,68 zł. Kwota, którą dys-
ponowało Koło na dzień 31 grudnia 2014 r. 
to  2066,68 zł.

Zgromadzenie można uznać za bardzo 
udane, a przedstawione plany na przyszłość 
wróżą znaczną poprawę dla wędkarzy na-
leżących do Koła Wędkarskiego PZW Nr 61 
Ząbki.

długich dyskusjach, udało się wyłonić naj-
lepsze prace.

Autorzy najlepszych prac otrzymali nagro-
dy z rąk skarbnika Koła Sławomira Pisarczyka. 
Zwycięzcom, autorom wyróżnionych prac 
oraz wszystkim dzieciom serdecznie gratu-

Jako pierwszy głos zabrał prezes Koła 
kol. Robert Fabisiak, który w kilku słowach 
przywitał zebranych i rozpoczął obrady, 
gdzie pierwszym punktem było wybranie 
przewodniczącego, sekretarza oraz prezy-
dium. Przewodniczącym został kol. Maciej 
Mierzejewski, sekretarzem – doświadczony 
w tej roli kol. Henryk Ołowski, a w prezydium 
zasiedli m.in. burmistrz Robert Perkowski, 
wiceburmistrz Artur Murawski, wiceprezes 
Wojciech Szubierajski.

Porządek obrad w kolejnych punktach 
przewidywał:

– Przyjęcie porządku obrad i protokołu z po-
przedniego Walnego Zgromadzenia,

– Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Wybor-
czej, Skrutacyjnej,

– Sprawozdanie z działalności Zarządu, Komi-
sji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła za 
ostatnią kadencję,

– Realizacja uchwał ostatniego Walnego 
Zgromadzenia,

– Puchar oraz nagrodę dla Wędkarza Roku 
2014 otrzymał kol. Tomasz Książek

– Omówienie i przyjęcie planu pracy i dzia-
łalności Koła na 2015 r.,

– Omówienie i przyjęcie preliminarza budże-
towego Koła na 2015 r.,

– Dyskusja,
– Przyjęcie uchwał i wniosków.

Posiedzenie przebiegało bardzo spraw-
nie. Po przeczytaniu protokołu z poprzednie-
go Walnego Zgromadzenia przez kol. Henryka 
Ołowskiego, nastąpił wybór Komisji. Do każ-
dej z nich zgłosili się z sali członkowie Koła.

Po wyborze członków Komisji, głos zabrał 
ponownie kol. Robert Fabisiak, który przed-

Jak co roku, również w te ferie, 
wraz z MOK-iem, ząbkowskie Koło 

Wędkarskie zorganizowało dla dzieci 
konkurs plastyczny o tematyce eko-
logiczno-wędkarskiej. Konkurs ten to 
już tradycja. Dzięki uprzejmości Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, 
który jest organizatorem akcji Zima 
w Mieście, ząbkowskie Koło Wędkar-
skie ma szansę przybliżyć dzieciom 
w wieku szkolnym świat wędkarstwa.

Jak się okazało, dzieci nie tylko udowod-
niły, że wędkarstwo, a przynajmniej wyobra-
żenie o tym wyjątkowym hobby, nie jest im 
obce, ale również wykazały olbrzymią wy-
obraźnię oraz kunszt plastyczny w przedsta-
wieniu tego w swoich pracach.

Podobnie jak w roku ubiegłym, jury sta-
nęło przed trudnym wyborem. Jednak, po 

lujemy i jednocześnie, dziękujemy za udział 
w konkursie. Z naszej strony obiecujemy, że 
w przyszłym roku, również Was odwiedzimy.

Zarząd Koła składa serdeczne podzię-
kowania dla p. Bogdana Śladowskiego za 
zdjęcia.
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Zespół UKS Ząbkovia Ząbki I ostatecz-
nie uplasował się na IX miejscu (najwyżej 
spośród drużyn, które nie awansowały do 
ćwierćfinałów).

Skład UKS Ząbkovia Ząbki I: Sara 
Flaszka, Julia Grządkowska, Ada Markiewicz, 
Oliwka Piotrowska, Justyna Sowa, Agnieszka 
Stepuch i Ola Sulisz (bramkarka).

Mistrzynie Mazowsza zagrały w skła-
dzie: Patrycja Bartosiewicz (bramkarka), 
Martyna Florczuk, Ania Kodym, Ada Krawczyk, 
Milena Prochowska, Marysia Wrzesińska (kapi-
tan), Klaudia Zielińska i Wiktoria Żołądkiewicz.

Gratulacje dla trenera i wszystkich na-
szych zawodniczek za walkę do końca!!!!

Marysia Wrzesińska wybrana została naj-
lepszą zawodniczką Mistrzostw Mazowsza 
Młodziczek!!!!

Trener: Marcin Wojda
Mistrzostwa Mazowsza pokazały, iż mamy 

najlepszy zespół młodziczek w wojewódz-
twie: tworzymy drużynę, która gra do koń-
ca i doskonale ze sobą współpracuje: nasze 
dziewczęta mają pełną świadomość, iż piłka 
nożna to gra zespołowa, potrafią się zmobi-
lizować przed najważniejszymi spotkaniami, 
a po porażce nie rozpaczają tylko wyciąga-
ją wnioski. Wszystko to świadczy o tym, iż 
metody szkoleniowe naszych trenerów są 
właściwe a poziom szkolenia w naszym klubie 
naprawdę wysoki – w kwietniu nasza drużyna 
broniła będzie tytułu mistrzyń województwa 
młodziczek, a nasze juniorki młodsze wystą-
pią w półfinale Mistrzostw Polski.

Beata Komosińska-Ferens

W sobotę, 14 lutego 2015 roku dwie drużyny UKS Ząbkovia Ząbki grały na 
Halowych Mistrzostwach Mazowsza Młodziczek U-13 organizowanych przez 
KS Zamłynie ZA Kombud SA Radom. Nasze drużyny grały w grupach B i C.

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

ogłasza nabór kandydatów na 
stanowisko

podinspektor/inspektor 
w Referacie 

Inwestycji i Rozwoju

Wymagania niezbędne i dodatkowe 
na ww. stanowisko znajdują się na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – 
„oferty pracy”. 

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

ogłasza nabór kandydatów na 
stanowisko

podinspektor/inspektor
 – Administrator Bezpieczeństwa 

Informacji

Wymagania niezbędne i dodatkowe 
na ww. stanowisko znajdują się na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – 
„oferty pracy”. 

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

i n f o r m u j e
iż dnia 09.02.2015 r. zostało wywieszo-
ne do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki 
przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządze-
nie w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży – Zarzą-
dzenie nr 0050.11.2015 Burmistrza Mia-
sta Ząbki z dnia 9 lutego 2015 r. Pełna 
treść Zarządzenia jest także dostępna 
na stronie internetowej: bip.zabki.pl 
(w zakładce Zarządzenia). 

W pierwszym meczu w grupie B, UKS 
Ząbkovia Ząbki II pokonała UKS Wiktoria 
Gielniów 4:2 (bramki: Marysia Wrzesińska x 
2, Wiktoria Żołądkiewicz x 2). UKS Ząbkovia 
Ząbki I uległa w pierwszym meczu KS 
Zamłynie ZA Kombud SA Radom 1:2 (bram-
ka: Julia Grządkowska). W pojedynku z LUKS 
Sportowa Czwórka Radom I nasze dziewczęta 
z drugiego zespołu przegrały 2:4 (bramki: 
Marysia Wrzesińska i Wiktoria Żołądkiewicz). 
UKS Ząbkovia Ząbki I pokonała 2:0 UKS TKM 
(obydwie bramki strzeliła Justyna Sowa). 
W ostatnim meczu w grupie B z MUKS Praga 
Warszawa II padł remis 2:2 (bramki: Marysia 
Wrzesińska i Martyna Florczuk). W grupie 
C nasze dziewczęta przegrały 1:2 mecz 
z LUKS Sportowa Czwórka II (bramka: Oliwka 
Piotrowska). Do gier ćwierćfinałowych awan-
sował nasz drugi zespół. W ćwierćfinale (po 
bramce Wiktorii Żołądkiewicz) nasza dru-

żyna pokonała 1:0 UKS Mazovia Grodzisk 
Mazowiecki. W meczu półfinałowym nasze 
dziewczęta ponownie zmierzyły się z LUKS 
Sportowa Czwórka Radom I i tym razem 
wygrały 2:1 (bramki: Marysia Wrzesińska 
i Martyna Florczuk – w ostatniej sekundzie 
meczu). W meczu finałowym z MUKS Praga 
Warszawa II Marysia Wrzesińska już w pierw-
szej minucie meczu pokonała bramkarkę 
z Warszawy. Nasze dziewczęta przeważały 
przez cały mecz – o czym świadczyć może 
ilość strzałów w światło bramki (8 po naszej 
stronie i 4 po stronie przeciwniczek). W 10-tej 
minucie spotkania dziewczęta z Warszawy 
doprowadziły do wyrównania. Zwycięstwo 
i tytuł Mistrzyń Mazowsza dał nam precy-
zyjny strzał Marysi Wrzesińskiej w ostatniej 
minucie meczu.

Tym samym – po roku przerwy powróci-
liśmy na „Halowy Tron Młodziczek”.

Ząbkovia halowym mistrzem Mazowsza



www.zabki.pl O G Ł O S Z E N I A

15

CO SŁYCHAĆ

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Prze-
pisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 
191 z późniejszymi zmianami) informuję się, że w dniach od 
3.02.2015 r. do 4.03.2015 r. wyłożony jest do publicznego 
wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego ko-
munalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząb-
kach, pomiędzy ulicami Czołgistów i Saperów, oznaczoną 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 158 o pow. 
0,0434  ha, z obrębu 0037, 03-13, objętą aktem notarialnym 
Rep. Nr A-.1137/1964 z dnia 7.04.1964 r.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych 
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym ter-
minie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej po-
wołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 
 2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.
Wywieszono dnia: 03.02.2015 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie teryto-
rialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. 
Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuję się, że 
w dniach od 9.02.2015 r. do 10.03.2015 r.wyłożony jest do 
publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podle-
gającego komunalizacji obejmującego nieruchomość poło-
żoną w Ząbkach, zajętą pod część ulicy Bratniej oznaczoną 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 6/9 
o pow. 0,0270 ha, z obrębu 0050, 03-26, objętą księgą wie-
czystą nr WA1W/00011578/4. 
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych 
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym 
terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyj-
nej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki 
z dnia 2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.
Wywieszono dnia: 9.02.2015 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki

O G ŁO S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ząbki w rejonie pomiędzy ulicami An-
dersena, 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.)

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki w rejonie 
pomiędzy ulicami Andersena, nowo projektowaną, Powstań-
ców 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 mia-
sta 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 stycz-
nia 2012r., uchwałą Nr XXXIII/271/2012r. z dnia 29 listopa-
da 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 od-
działywania 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 – po-
niedziałki, 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 budyn-
ku), w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu 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 nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Mia-
sta 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 środ-
ków 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 śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013r. poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wymieniony 
wyżej projekt planu miejscowego podlega strategicznej oce-
nie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu moż-
liwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do pu-
blicznego wglądu. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy wnioski  
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych 
w art. 18 ust. 2 i ust. 3, przywołanej na wstępie ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w terminie do 
dnia 17 kwietnia 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Burmistrz Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki

B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

robotnik gospodarczy w Urzędzie Miasta Ząbki

1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
•	wykształcenie min. średnie; 
•	prawo jazdy kat. B;
•	doświadczenie w zakresie zarządzania pojazdami oraz logi-

styką magazynową; 
•	umiejętność obsługi komputera, korzystania z zasobów 

internetu, obsługa programu Open Office, Excel;
•	brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (mile widziane 
orzeczenie psychotechniczne); 

•	odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy 
w zespole.

2.  Wymagane dokumenty:
•	CV oraz list motywacyjny
•	kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

i posiadane kwalifikacje; 
3. Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi In-

teresanta Urzędu Miasta Ząbki lub przesłać pocztą w termi-
nie do dnia 2 marca 2015 roku na adres:

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki

4. Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, wybrane oso-
by zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o czym 
zostaną powiadomione telefonicznie.
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Płać PIT tam, gdzie mieszkasz! 

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

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

Przepisy jedno, a praktyka drugie – 
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 edukacyj-
nych, szerokiej oferty sportowej, kultural-
nej 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 któ-
rym mieszkasz, czyli Gminę Ząbki.

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

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

•	 Podatnicy prowadzący działalność go-
spodarczą, podlegający wpisowi do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej dokonują zmian 
w zakresie miejsca zamieszkania, które 
następnie podają w rocznym rozliczeniu 
podatkowym (najczęściej PIT-36), składa-

jąc wniosek na druku CEIDG-1. Wniosek 
taki składa się w dowolnym urzędzie gmi-
ny, bez względu na miejsce zamieszkania 
czy prowadzenia działalności lub on-line, 
gdyż ewidencja jest scentralizowana.

 
Złóż właściwe dla siebie zeznanie podat-

kowe w Urzędzie Skarbowym w Wołominie 
nie później niż do 30 kwietnia 2015. 
Formularz dostępny jest w każdym Urzędzie 
Skarbowym, w Urzędzie Miasta Ząbki (I pię-
tro), lub na stronie Ministerstwa Finansów.

Nie musisz zawiadamiać o zmianach po-
przedni urząd skarbowy – urzędy skarbowe 
same wymienią między sobą informacje 
i zaktualizują Twoje dane.

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

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

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

NIE PRZEKAZUJ PIENIĘDZY NA ROZWÓJ 
INNEGO MIASTA – PŁAĆ PODATKI, TAM 
GDZIE MIESZKASZ!

Joanna Wysocka
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