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Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
21 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 2 odby³a
siê uroczysta wigilia samorz¹dowa, która zgromadzi³a w³adze miasta (burmistrzowie oraz radni), ale tak¿e proboszczów trzech z¹bkowskich
parafii, kierowników jednostek organizacyjnych
miasta oraz zaproszonych goœci.
Uroczystość rozpoczęto odczytaniem fragmentu Ewange−
lii przez burmistrza Roberta Perkowskiego, następnie wszyst−
kich gości powitał przewodniczący rady miasta Krzysztof
Bławdziewicz, zapowiadając również niezwykle bogaty pro−
gram artystyczny. W pierwszej części wystąpili uczniowie
SP2, którzy wystawili kila scenek ro−
dzajowych przeplatanych występami
muzycznymi. Program artystyczny
przygotowała klasa III A pod kierun−
kiem wychowawczyni p. Jolanty Gut
wraz z chórem szkolnym pod kierun−
kiem p. Jadwigi Żaboklickiej.
Na zakończenie, z koncertem kolęd
wystąpił miejsko−parafialny Chór Can−
tores Misericodriae pod batutą Zbi−
gniewa Szablewskiego. Po części ar−
tystycznej, w imieniu księży głos za−
brał ks. proboszcz Andrzej Kopczyń−
ski, który w znakomity sposób wyło−
żył sens Bożonarodzeniowych świąt.
Dokończenie str. 8
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:
referent/podinspektor
w Referacie Spraw Obywatelskich 1/2 etatu
inspektor/podinspektor
w Referacie ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko
znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki
www.umzabki.bip.org.pl – oferty pracy.

Miejsko-parafialny
Chór Cantores Misericodriae
zachęca i zaprasza osoby śpiewające do wspólnego
muzykowania.
Próby chóru odbywają się w każdy poniedziałek od
godz. 19:00 do 21:00
Przesłuchania do chóru odbywają się w każdy ponie−
działek o godz. 18:45.
Kontakt:
Dyrygent: Zbigniew Szablewski 22 722 73 89
Prezes Chóru: Agata Kajak 504 922 716
www.cantores−misericordiae.art.pl
cantoresmisericordiae@gmail.com

Nadchodz¹ce imprezy sportowe
07.01.2012 r.
IV turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix’2011/2012 − godz. 9.00 −
13.00 (hala Gimnazjum nr 1, ul. Harcerska 9)
07.01.2012 r.
Halowe Mistrzostwa Ząbek w piłce nożnej dziewcząt Szkół Podstawo−
wych – godz. 9.30 – 14.00 (hala Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Kościelna 3)

Zmiana miejsca siedziby MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach in−
formuje, że w związku z trwającą budową trybuny głównej wraz z zapleczem
administracyjno−socjalnym zmianie uległo miejsce siedziby MOSiR. Obec−
nie siedziba MOSiR mieści się przy ul. Słowackiego 10, w budynku Miej−
skiego Ośrodka Kultury na I piętrze. Do momentu przeniesienia linii telefo−
nicznych nie będą działały również telefony stacjonarne. Kontakt telefo−
niczny możliwy jest pod numerem komórkowym +48 790 013 122. Za po−
wstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Panu Zbigniewowi Okulusowi
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Taty

Kupuj i pij
sok Noni

Burmistrz
Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
wraz z Pracownikami Urzêdu

on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888

z powodu œmierci
sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Z¹bki
Krzysztof B³awdziewicz
wraz z Radnymi
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Gabinet homeopatyczny
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Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a
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www.homeoptaia−mg.pl
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− 604 431 556
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GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt
telefoniczny

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka
− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania
− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,
w pobliżu Szpitala
„Drewnica”
Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00

tel. 22 762 56 − 34
www.doz.pl

Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952
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WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista
chorób dzieci

NEFROLOG
tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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Chcesz wiêcej inwestycji – p³aæ podatki lokalne
Podatek od nieruchomości to jedno z najważniejszych wewnętrznych źródeł dochodu dla budżetu miasta, a co za tym idzie także
i ważne źródło finansowania inwestycji miejskich. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić prawidłową ściągalność podatków
lokalnych. Wszyscy podatnicy powinni mieć świadomość, że notoryczne uchylanie się od tych obowiązków, nie tylko uszczupla
budżet miasta, ale jest bezprawne i może skutkować poważnymi sankcjami. Zapominalskim najpierw wysyłane są upomnienia,
dopiero później stosowane są surowsze kary, włącznie do wszczęcia postępowania karno – skarbowego. Kto powinien płacić
podatek od nieruchomości? Co grozi za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego?
Jednym z podatków pobieranych przez samorząd lokalny jest podatek od
nieruchomości. Podatek od nieruchomości regulują przepisy Ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r.
Podatnicy podatku od nieruchomości
Podatnikami podatku od nieruchomości są:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektow budowlanych,
3) użytownikami wieczystymi gruntów,
Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowią:
1) dla gruntów – powierzchnia gruntów,
2) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa budynków
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności go−
spodarczej− wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniej−
szona o odpisy amortyzacyjne a w przypadku budowli calkowicie za−
mortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokona−
no ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Stawki podatkowe
Stawki podatkowe są ustalane w drodze uchwały przez Radę Gminy, jed−
nakże stawki te nie mogą przekroczyć limitów, które są corocznie określa−
ne w drodze obwieszczenia przez Ministra Finansów.
Powstanie zobowiązania podatkowego na podstawie decyzji
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu
informację o nieruchomościach, o obiektach budowlanych, sporządzoną na
firmularzu według ustlanego wzoru. Mają na to 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podat−
kowego w zakresie podatku od nieruchomości. Informacje sklada się również
(w terminie 14 dni, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie
mające wpływa na wysokość opodatkowania w danym roku (np. nastąpiła
zmiana wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części). Poda−
tek ulega wówczas obniżeniu lub podwyższeniu – poczynając od pierwszego
dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy dla osób fizycznych ustala
(w drodze decyzji) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce polo−
żenia przedmiotów opodatkowania.
Podatek jest płatny w ratch proporcjonalnie do trwania oowiązku podat−
kowego – w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
roku podatkowego.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku po−
datkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistaniało zdarzenie
mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku (np. ze względu na
zmianę sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego czę−
ści) organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono na ten rok.
Powstanie zobowiąz
zobowiązaa nia podatkowego bez wydawania decyzji
Inna procedura dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spółek nie mających osobowości prawnej, a takze jednostek organizacyj−
nych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostek organizacyj−
nych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Podmioty te są obowiązane:
1) składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu
ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklara−
cje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone

na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po
tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasad−
niających powstanie tego obowiązku.
2) odpowiednio skorygować deklaracje, jeżeli w trakcie roku podatkowego
zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym
roku – a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu
opodatkowania lub jego części,
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwa−
nia – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach prporcjonlnych
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia każdego
miesiąca.
Istotne jest, iż jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współ−
własność znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (z wy−
jątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową) – osoby fizyczne skła−
dają delaracje na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na za−
sadach obowiązujących osoby prawne.
W podatku od nieruchomości z mocy ustawy funkcjonują zwolnienia
przedmiotowe i podmiotowe.
NIE WSZYSCY PŁACĄ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Nie wszyscy płacą podatek od nieruchomości. Są tacy, którzy nie płacą,
gdyż nie podlegają temu obowiązkowi ale są też tacy, którzy powinni, lecz
także nie płacą. Przyczyny tego są dwie. Podatnicy bądź żyją w nieświado−
mości, bądź też świadomie płacenia unikają.Organ podatkowy, czyli w na−
szej sytuacji gmina Ząbki zobowiązana jest egzekwować te podatki. W prze−
ciwnym przypadku traktowane jest to przez organy nadrzędne jako przejaw
niegospodarności.
Najwiecej kontrowersji budzi wśród podatników zasada solidarnego
obowiązku podatkowego.
Wynika ona z uregulowań ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat−
kach i opłatach lokalnych.
W myśl ust. 3 art. 3 „jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w
posiadaniu samoistnym, obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości ciąży
na posiadaczu samoistnym”.
Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 4 ustawy, „jeżeli natomiast nieruchomość
lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiada−
niu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatko−
wania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlane−
go ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z
zastrzeżeniem ust. 5”.
Nieruchomość, która stanowi współwłasność, jest odrębnym przedmio−
tem opodatkowania, a obowiązek podatkowy obciąża solidarnie wszyst−
kich współwłaścicieli. Istota zaś solidarnego obowiązku podatkowego spro−
wadza się do tego, że wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do płace−
nia podatku od nieruchomości wspólnej, ale zapłacenie całego podatku
przez jednego lub kilku z nich powoduje wygaśnięcie zobowiązania podat−
kowego w stosunku do wszystkich. Organ podatkowy wymierza zatem po−
datek osobom fizycznym w kwocie ogólnej w jednym nakazie płatniczym,
gdyż nie jest upoważniony do dzielenia zobowiązania między współwłaści−
cieli. Może też egzekwować należność podatkową od któregokolwiek ze
współwłaścicieli.
W orzecznictwie sądowym podnosi się, że „wzajemne relacje współwła−
ścicieli oraz spory co do zakresu posiadania nieruchomości wspólnej po−
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zostają bez znaczenia z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nie−
ruchomości. Konflikty pojawiające się w stosunkach między współwłaści−
cielami (...) należą do materii prawa cywilnego i nie mogą rodzić konse−
kwencji na gruncie podatku od nieruchomości, z uwagi na jednoznaczną
treść art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych” (wyrok NSA z
dnia 26 czerwca 2007 r. – II FSK 1748/2006).
W sytuacji, gdy podatek nie został wpłacony zgodnie z terminem płat−
ności do podatników zostają wysłane upomnienia
upomnienia.
Wzory upomnień zawierają załączniki nr 1 i 2 do Rozporządzenia w spra−
wie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyj−
nym w administracji. Upomnienie sporządzane jest w dwóch egzempla−
rzach, z których jeden jest przeznaczony dla podatnika, a drugi pozo−
staje w aktach sprawy
sprawy. Kwestię doręczenia upomnień reguluje Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz.
1071 ze zm.) w artykułach 39−49. Przepisy dotyczące doręczania upomnień
przypominają regulację doręczania pism w sprawach podatków z Ordynacji
podatkowej. A zatem organ podatkowy doręcza dłużnikowi (jego przedsta−
wicielowi lub pełnomocnikowi) upomnienie za pokwitowaniem przez pocz−
tę, przez swoich pracowników lub inne upoważnione osoby lub organy.
Upomnienie doręcza się w mieszkaniu lub w miejscu pracy, a także w każ−
dym miejscu, w którym zastanie się dłużnika. Jak pokazuje praktyka, w
przypadku doręczania upomnień problemy wynikają: z odmowy odebrania
upomnienia oraz z awizowania upomnienia przez pocztę. W przypadku pierw−
szym, jeśli dłużnik odmówił przyjęcia upomnienia, upomnienie uznaje
się za doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia. Należy tylko zwrócić
uwagę, aby na kopercie lub upomnieniu znalazła się adnotacja o odmowie
przyjęcia upomnienia i dacie odmowy. W przypadku upomnienia awizo−
wanego, aby awizo było skuteczne (uznane za doręczone) muszą zo−
stać spełnione warunki wynikające z art. 44 kpa: poczta przechowuje
upomnienie przez 14 dni w swojej placówce, zawiadomienie o tym fakcie
listonosz umieszcza w oddawczej skrzynce pocztowej lub w drzwiach miesz−
kania, biura, innego pomieszczenia adresata bądź w miejscu widocznym na
nieruchomości, której upomnienie dotyczy. W tym przypadku doręczenie
uważa się za dokonane z upływem 14. dnia przechowywania pisma przez
placówkę poczty. Podobne zasady obowiązują doręczania upomnień przez
pracowników lub inne upoważnione osoby.
Żaden przepis prawa i żadna wykładnia w postaci wyroku sądu admini−
stracyjnego nie wprowadza dolnej granicy kwoty, od jakiej organ podatko−
wy ma obowiązek wysłać upomnienie. W art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej
czytamy, że kwoty podatków zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy.
Oznacza to, że jeżeli podatnik nie ureguluje swojego podatku w terminie, to
organ podatkowy ma obowiązek wydać upomnienie choćby zaległy poda−
tek wyniósł 0,10 zł. Koszty upomnień są sztywno określone przez ustawo−
dawcę w rozporządzeniu w sprawie wysokości kosztów upomnienia skiero−
wanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji
administracyjnej (Dz.U. Nr 137, poz. 1543) i wynoszą czterokrotność opła−
ty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności
publicznej Poczta Polska za polecenie przesyłki listowej. Obecnie wynoszą
one 8,80 zł (4 x 2,20 zł) i nie są to rzeczywiste koszty przesyłki.
Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wysta−
wiany jest tytuł wykonawczy. Chodzi tu o termin 7 dni, o którym stanowi
pouczenie zawarte w upomnieniu, iż w przypadku nieuregulowania zale−
głości wynikającej z upomnienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania
upomnienia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wspomniany
termin 7 dni nie ma żadnego wpływu na bieg odsetek.. Jest to tylko termin
wynikający z procedury przyjętej dla postępowania egzekucyjnego.
Uregulowanie zaległości w tym terminie nie skutkuje nienaliczaniem
odsetek do dnia wpłaty.
Egzekucja należności przez poborcę skarbowego jest kosztowna zarów−
no dla dłużnika, jak i wierzyciela.
Zagadnienie kosztów egzekucyjnych uregulowane zostało w art. 64−66
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r.
nr 229, poz. 1954 ze zm.). Składają się na nie opłaty
opłaty, pobierane za doko−
nanie czynności egzekucyjnych, będące formą zryczałtowanego wynagro−
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dzenia dla organu egzekucyjnego oraz wydatki egzekucyjne faktycznie
poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji.
W sytuacji gdy nie ma możliwości wyezekwowania zaległości, zgodnie z
art. 34 Ordynacji podatkowej Skarbowi Państwa i jednostce samorządu te−
rytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach po−
datnika
datnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu
zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych w podatkach stanowią−
cych ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości. Hipoteka przy−
musowa w Ordynacji podatkowej ma charakter hipoteki łącznej, co polega
na tym, że występuje tu tyle hipotek, ile jest obciążonych nieruchomości
zabezpieczających jedną wierzytelność. Przymusowa hipoteka ustanowio−
na w Ordynacji obciąża wszystkie nieruchomości dłużnika podatkowego.
Zgodnie z istotą hipoteki wierzyciel może zaspokajać swoje roszczenie z
obciążonej hipoteką rzeczy niezależnie od tego, w czyim władaniu ta rzecz
się znajduje (art. 36). Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości ob−
ciążonej hipoteką ma obowiązek poddać się egzekucji z nieruchomości,
jeżeli taka będzie rozpoczęta.
Innym narzędziem, które z założenia powinno skłonić podatnika do ter−
minowego regulowania należności podatkowych jest możliwość wszczę−
cia postępowania w sprawie karnej – skarbowej wobec czynu zabronio−
nego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. Kodeks
karny skarbowy (tekst jednolity: Dz.U. Z 2007 roku. Nr 111, poz. 765 z
późn. zm.). Podatnik nie regulując podatku od nieruchomości bądź też in−
nych podatków i opłat lokalnych naraża na uszczuplenie budżet gminy, co
stanowi przesłankę do wszczęcia takiego postępowania.
Narzędzie to można zastosować w sytuacji, gdy podatnik notorycznie
uchyla się od płacenia podatków lub też płaci je regularnie lecz z opóźnie−
niem. Pomimo, iż płacąc z opóźnieniem tym samym płaci odsetki za zwło−
kę jednakże traktowane jest to z punktu widzenia prawa jako wykroczenie.
Postępowanie takie na wniosek Burmistrza, wszczyna Naczelnik Urzędu Skar−
bowego a kończy się ono rozprawą przed Sądem, który wymierza karę.
Przepisy przewidują, że Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu te−
rytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób prze−
widziany w art. 21 § 1 pkt 2 (doręczenia decyzji organu podatkowego usta−
lającej wysokość zobowiązania podatkowego), a także z tytułu zaległości
podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych za−
ległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własno−
ścią podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego
małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych (art.
41 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
Wartość poszczególnych rzeczy i praw majątkowych musi mieć w 2012
roku wartość co najmniej 11 900 zł w dniu ustanowienia zastawu, aby za−
staw był skuteczny. Obecnie kwota ta wynosi 11 500 zł.
Ustanowienie zastawu skarbowego oznacza, iż dłużnik nie może swo−
bodnie dysponować składnikiem majątku, na którym został ustanowiony
zastaw skarbowy.
Jak już wcześniej wspomniałam wszystkie sposoby egzekucji podatku są
kosztowne zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Przysparzają pracy pra−
cownikom urzędu ale też sporo kłopotów i zamieszania podatnikom. Stara−
my się w miarę możliwości unikać przymusowej egzekucji należności, lecz
jest to obowiązkiem wynikąjacym z charakteru wykonywanej pracy, z której
jesteśmy rozliczani. W każdej chwili jesteśmy gotowi rozmawiać z podatni−
kiem i podejmować działania, które będą korzystne dla obu stron. W sytu−
acji, gdy wysyłane są wezwania czy upomnienia bardzo proszę o kontakt,
gdyż wtedy jest możliwość wyjaśnienia czy też przesunięcia w czasie płat−
ności, gdy istnieje taka potrzeba. Przy braku reakcji ze strony dłużnika sprawy
są przeprowadzane zgodnie z procedurami i przepisami a czasem ich prze−
bieg mógłby być bardziej łagodny dla dłużnika i mniej skomplikowany dla
urzędników.
Elżbieta Ślazińska
Kierownik Referatu
Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miasta Ząbki
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XIX i XX sesja Rady Miasta Z¹bki
29 listopada oraz 15 grudnia odby³y siê XIX i XX sesja Rady Miasta Z¹bki,
podczas których podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
Sesja XIX:
− w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
− w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu syste−
mowego pod nazwą „Indywidualizacja sposobem na roz−
wój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
− zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozo−
we środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii au−
tobusowej Marki Centrum Handlowe − Ząbki Powstańców
− w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organi−
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa−
dzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
− zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzą−
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen−
nego miasta Ząbki
− w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących po−
datku od nieruchomości
− zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sta−
wek podatku od środków transportowych
− w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w spra−
wie określenia wysokości podatku od nieruchomości
− w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Fi−

Czy Wspólny Bilet na
linii wołomińskiej
zostanie utrzymany?
Wiele wskazuje na to, że mieszkańcy Wołomina, Kobył−
ki, Zielonki i Ząbek również i w przyszłym roku będą mieli
możliwość podróżowania pociągami Kolei Mazowieckich na
podstawie biletów Zarządu Transportu Miejskiego.
Z inicjatywy starosty wołomińskiego Piotra Uścińskiego
w siedzibie ZTM odbyło się spotkanie w sprawie przyszło−
ści Wspólnego Biletu ZTM−KM na linii wołomińskiej. Na
spotkaniu z dyrektorem ZTM starosta zadeklarował, że od
początku marca to powiat wołomiński (a nie poszczególne
jego gminy) chciałby być dla Warszawy stroną umowy w
sprawie funkcjonowania Wspólnego Biletu. Powiat będzie
ponosił koszty związane z dofinansowaniem Wspólnego
Biletu a potem będzie rozliczał ze wszystkimi „swoimi”
gminami. Starosta zapowiedział również włączenie do sys−
temu tych gmin, które nie leżą obecnie bezpośrednio przy
linii kolejowej, a których mieszkańcy korzystają z dobro−
dziejstwa Wspólnego Biletu, np. dojeżdżając do pociągów
samochodami. Zanim do tego dojdzie uchwałę w tej spra−
wie będzie musiała podjąć jeszcze rada powiatu.
Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązał się do przeka−
zania staroście niezbędnych materiałów, badań potoków
pasażerskich oraz strukturę kosztów Wspólnego biletu.
Starosta Uściński zadeklarował także chęć współpracy
przy tworzeniu systemu powiatowej komunikacji autobuso−
wej.
Wiele wskazuje na to, że Wspólny Bilet na linii wołomiń−
skiej zostanie uratowany. Rozmowy, również z udziałem
przedstawicieli Kolei Mazowieckich, będą kontynuowane po
Nowym Roku.
Informacja prasowa ZTM

nansowej Miasta Ząbki na lata 2011 – 2018
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na 2011 rok

Sesja XX:
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na 2011 rok
− w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Fi−
nansowej Miasta Ząbki na lata 2011−2018
− w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących po−
datku rolnego
− w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących po−
datku leśnego
− w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecię−
cymi oraz dziennymi opiekunami.
− w sprawie wystąpienia miasta Ząbki ze Stowarzyszenia
Metropolia Warszawa
− w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumen−
tów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie interne−
towej Urzędu (www.zabki.pl), link BIP, w zakładce: prawo
miejscowe.
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Uroczyste otwarcie ul. 11−go Listopada
W sobotę 17 grudnia, punktualnie, o godz. 12.30, na
parkingu przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Ząb−
kach popłynęła świąteczna muzyka, a głos lektora witał
licznie zgromadzoną publiczność i zaproszonych go−

ści. W powietrzu unosił się zapach grillowanych po−
traw, bo w dwóch namiotach rozdawano pieczone kieł−
baski, kaszankę, znakomicie przyrządzoną karkówkę,
serwowano gorącą kawę i herbatę, natomiast
dzieci zajadały się żelkami i prażoną kukurydzą.
Podjeżdżające limuzyny przywoziły znamienitych
uczestników uroczystości: Posła RP− Jacka Sasi−
na, Starostę Powiatu Wołomińskiego Piotra Uściń−
skiego, z samochodów wysiadali Burmistrz Ząbek
Robert Perkowski, Zastępca Burmistrza Artur Mu−
rawski, Przewodniczący Rady Miasta Ząbki Krzysz−
tof Bławdziewicz. Przybyli też licznie Radni Miasta.
Oto za chwilę odbędzie się uroczystość oddania
do użytku modernizowanej od kilku miesięcy ulicy
11−go Listopada. Gospodarzem wydarzenia był
Burmistrz Robert Perkowski, który w kilku słowach
przywitał licznie zgromadzonych mieszkańców i
podziękował głównemu wykonawcy robót firmie
Dowbud−C. Głos zabrali również: Jacek Sasin, Piotr
Uściński, Artur Murawski, Krzysztof Bławdziewicz,a
także Jan Całka−prezes Dowbudu−C.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali znamienici go−
ście oraz wybrana losowo przez Burmistrza jedna z naj−
młodszych mieszkanek, kilkuletnia, jasnowłosa dziewczyn−
ka. W zastępstwie księdza proboszcza oddaną do użytku
ulicę poświęcił Ks. Kanonik Marek Janicki, który
w swoim krótkim kazaniu odniósł się do rozwagi
kierowców i bezpieczeństwa na drodze. Burmistrz
Robert Perkowski wraz z Zastępcą Arturem Muraw−
skim wręczyli dyplomy i podziękowania osobom i
instytucjom zaangażowanym w przebudowę ulicy.
Dyplomy otrzymali: inż. Jan Całka, inż. Paweł Cał−
ka, inż. Hanna Komar, inż. Marek Wasiota, inż. Ga−
briel Marczak, oraz Arkadiusz Powierża.
Po zakończeniu uroczystości goście wraz z
mieszkańcami zasiedli wspólnie w namiocie do tra−
dycyjnego grilla. Świetną oprawę muzyczną zapew−
niło Radio Ząbki jako nowy projekt edukacyjny na−
szego Miasta, bezpieczeństwa strzegła ząbkowska
Straż Miejska, a nad stroną techniczną czuwała mło−
dzież Publicznego Gimnazjum Nr 2. Tak przyjaznej
atmosferze spotkania nie przeszkadzał nawet prze−
nikliwy wiatr i nadchodzący, zapowiadany przez me−
teorologów mróz. Czekamy na realizację kolejnych
inwestycji w naszym Mieście.
Joanna Wysocka

PRANIE
DYWANÓW
Wideofilmowanie
i montaż
Przegrywanie kaset na
płyty DVD
Ząbki
tel. 602 – 583 − 730

WYKŁADZIN
TAPICERKI
SZYBKO
SKUTECZNIE
PROFESJONALNIE

519 62 62 02
22 224 43 44

SERWIS ODKURZACZY USA
*KIRBY *RAINBOW *ROBOCLEAN
SPRZEDAŻ NAPRAWA
−przeglądy pogwarancyjne
−wymiana filtrów HEPA
−materiały eksploatacyjne
−części zamienne
−pomoc techniczna
BEZPŁATNY DOJAZD
Warszawa ul.Syrokomli 14
606 367 414
22/423 30 32
e−mail mirek_57@interia.pl
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Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
Dokończenie ze str 1.

Kulminacyjnym punktem spotkania był moment podzie−
lenia się opłatkiem. Po tym symbolicznym geście wszyscy
przystąpili do wspólnej kolacji wigilijnej.
red.

SPOŁECZEŃSTWO
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Ponad pó³ wieku prze¿yli razem
W pierwsz¹ grudniow¹ sobotê, w z¹bkowskim ratuszu mia³ miejsce wyj¹tkowy jubileusz – 50 –
lecie po¿ycia ma³¿eñskiego. Wszyscy jubilaci zostali uhonorowani odznaczeniami pañstwowymi
przyznanymi przez Prezydenta RP, które wrêczy³ burmistrz Robert Perkowski.

Zanim jednak rozpoczęła się ceremonia wręczenia odznaczeń głos zabrali: gospo−
darz uroczystości – kierownik USC Joanna Konieczna, burmistrz Robert Perkowski
oraz, w imieniu Rady Miasta, wiceprzewodniczący Tomasz Kalata. Na uroczystość
przybyli także: przewodniczący komisji społecznej Marcin Kubicki, wiceprzewodni−
cząca komisji inwestycyjnej Zofia Dąbrowska oraz członkowie rodzin dostojnych jubi−
latów.
Oprócz państwowych odznaczeń oraz stosownych legitymacji potwierdzających fakt
wyróżnienia jubilaci otrzymali wartościowe dyplomy, okolicznościowe albumy, a pa−
nie po bukiecie pięknych róż. Po części oficjalnej nadszedł czas na składanie życzeń.
Na cześć jubilatów wzniesiono toast lampką szampana. Oczywiście nie mogło też za−
braknąć jubileuszowego tortu. Wszystkim parom serdecznie gratulujemy oraz życzy−
my kolejnych wspaniałych lat przeżytych razem.
red.

50

Pañstwo
Pañstwo
Pañstwo
Pañstwo
Pañstwo

Jubileusz
–lecia obchodzi³y
nastêpuj¹ce pary:
Jadwiga i Henryk Kietliñscy
Irena i Krzysztof Rostek
Helena i Zdzis³aw Prywata
Teresa i Henryk Kabañscy
Anna i Wojciech Dudziñscy
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Wspaniali goœcie w SP1
W tym roku szkolnym prężnie działająca świetlica w Szko−
le Podstawowej nr 1 w Ząbkach podjęła się różnych akcji,
m.in.: „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Gość miesią−
ca”.
Na wspólne czytanie oraz pogadanki zapraszani są przed−
stawicieli różnych zawodów. Dzieci bardzo chętnie słuchają
opowieści zaproszonych osób oraz zadają mnóstwo pytań
dotyczących ich zawodu.
We wrześniu świetlicę odwiedził ksiądz proboszcz Edward
Kowara, w październiku piłkarz Radosław Majdan, a w li−
stopadzie pielęgniarka szkolna Bożena Skarżyńska oraz

żołnierz Dariusz Gadziński.
Dzieci czeka jeszcze wie−
le spotkań, m.in.: z lekarzem
stomatologiem, tancerką
Anną Głogowską.
Dzieci oraz wychowawczy−
nie świetlicy dziękują wszyst−
kim za współpracę i okaza−
ne serce.
Katarzyna Dzięcioł
wychowawca świetlicy

Chcę być strażakiem...
„-Jak dorosnê, te¿ bêdê stra¿akiem...” – to s³owa, które mo¿na by³o us³yszeæ po
wizycie Stra¿y Po¿arnej w Niepublicznym Przedszkolu „Pinokio”.
W październiku nasze przedszkole gościło przedstawi−
cieli z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wołominie. Strażacy przyjechali prawdziwym wozem
strażackim i opowiedzieli dzieciom o swojej pracy. Zapre−
zentowali sprzęt pożarniczy oraz wyjaśnili jego przezna−
czenie. Przedszkolaki wzbogaciły swoją dotychczasową
wiedzę na temat tego trudnego i niebezpiecznego zawo−
du oraz wysłuchały opowieści o akcjach ratowniczo – ga−
śniczych. Zrozumiały, że praca strażaka nie polega tylko
na gaszeniu pożarów, ale także na ratowaniu ofiar wy−
padków oraz zwierząt z różnych opresji. Dowiedziały się,
w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną
oraz utrwaliły numery alarmowe 112 i 998 – który każdy
maluch znać powinien.
Przez chwilę zarówno dzieci, jak i nauczyciele mogli po−
czuć się jak strażacy, przymierzając hełmy oraz kombine−
zony strażackie. Największą radość sprawiło przedszkola−
kom puszczenie wody z węża strażackiego, pokaz możli−
wości działka wodnego oraz sygnały świetlne i dźwiękowe
wozu strażackiego.
Każda taka wizyta jest nieopisaną pomocą w realizacji
tematów cyklicznych przez nauczycieli. Żadne opowiada−
nie, ilustracja czy zdjęcie nie wywoła u dzieci tak wielkich
emocji i zainteresowania. Tematy te stają się im bliższe, a
one same uczą się szacunku dla osób, które narażają wła−
sne zdrowie i życie, aby ratować innych.
Dla wielu naszych podopiecznych strażacy stali się „bo−

haterami” – oby właśnie z takich ludzi brali jak najwięcej
przykładu.
Składamy serdeczne podziękowania Komendantowi Stra−
ży Pożarnej w Wołominie oraz przesympatycznej ekipie
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie, któ−
rzy umożliwili naszym podopiecznym poznanie zawodu stra−
żaka z bliska.
Aneta Świdwa
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Uczniowie z SP3 przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Edukacja i wychowanie dzie−
ci przedszkolnych odbywa się
między innymi poprzez pozna−
wanie miejsc i osób ważnych
dla naszego kraju, a także po−
mników historii.
Jednym z takich „historycz−
nych pomników” jest Grób Nie−
znanego Żołnierza w Warszawie.
Tam właśnie w kolejne dwa li−
stopadowe piątki wybrały się
dzieci z kilku oddziałów „zerów−
ki” przy Szkole Podstawowej nr
3 w Ząbkach.
Mali uczniowie mieli możliwość zapo−
znania się z krótką historią i ze znacze−
niem tego miejsca, a także z rodzajem od−
bywających się tu uroczystości .Poznali też
określenie „protokół dyplomatyczny”, a
wraz z nim zwyczaj odwiedzania Grobu
Nieznanego Żołnierza przez delegacje za−
graniczne składające wizyty w Polsce.
W budynku mieszczącym się naprzeciw−
ko Placu Piłsudskiego dzieci mogły obej−
rzeć między innymi wieniec złożony przez
królową brytyjską – odwiedzającą dany
kraj tylko jeden raz w swoim życiu.

Ów wspomniany budynek, to Garnizon Warszawski, czyli stałe miejsce
stacjonowania jednostki wojskowej w czasie pokoju. W jednej z sal znaj−
dują się pamiątki dotyczące polskiej historii – mundury wojskowe z różne−
go okresu, czapki ułańskie, rogatywki, szable, miecze, sztandary i zdjęcia
polskich oficerów oraz liczne historyczne dokumenty, a nawet dawne ksią−
żeczki wojskowe.
Dzieci z godną tego miejsca uwagą i – powagą wsłuchiwały się w słowa
żołnierza − przewodnika opowiadającego o roli garnizonu oraz o działa−
niach wojska w czasie pokoju. Zadawały wiele mądrych pytań, na które z
cierpliwością i uwagą odpowiadał oficer Wojska Polskiego.
Z pewnością była to pasjonująca lekcja Polski – przeszłej i współcze−
snej.
Anna Kucharska

Profesor Jan ¯aryn w Gimnazjum nr 2
6 grudnia 2011 r. w Publicz−
nym Gimnazjum nr 2 im. ks.
Jerzego Popiełuszki w Ząb−
kach odbyło się spotkanie z
młodzieżą pt. „Drogi do Nie−
podległości”. Swoją obecno−
ścią zaszczycił nas prof. dr
hab. Jan Żaryn.
Przybliżył on młodzieży karty
z dziejów historii Polski. Wykład
kierowany był w stronę wszyst−
kich uczniów klas III, którzy oma−
wiają na lekcjach powyższe za−
gadnienia. W spotkaniu brała
udział także klasa II b. Po zakoń−
czeniu prelekcji uczestnicy wy−
kładu udali się na uroczyste

sięwzięcia byli: Robert Perkowski− Burmistrz Mia−
sta Ząbki, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Je−
rzego Popiełuszki w Ząbkach oraz Ryszard Wal−
czak− przewodniczący Komisji Dziedzictwa Na−
rodowego, Edukacji, Kultury i Sportu w Radzie
Powiatu Wołomin.
Martyna Wąsik i Weronika Koczkodaj
uczennice Gimnazjum nr 2

Z wizytą w teatrze

otwarcie galerii przygotowanej
przez ś.p. Stefana Melaka, prze−
wodniczącego Komitetu Katyń−
skiego. O dziełach i ich autorze
opowiadali członkowie Kręgu
Pamięci Narodowej− Andrzej
Melak i Jan Waś. Od tego mo−
mentu obrazy dostępne są dla
wszystkich uczniów szkoły. Na
zakończenie wystąpił burmistrz
Robert Perkowski, nawiązując
do historii regionalnej, przyto−
czył zebranym ciekawe anegdo−
ty na temat powstania listopa−
dowego. Organizatorami przed−

6 grudnia był dniem niezwykłym w naszej Szko−
le. Wybraliśmy się do Teatru Muzycznego Roma
w Warszawie na przedstawienie „Aladyn JR”. Było
to niezwykłe przeżycie, ponieważ mogliśmy się
przenieść do świata baśni, gdzie wszystko jest moż−
liwe. Bohaterowie latają na czarodziejskim dywa−
nie ponad głowami widzów. Artyści popisują się
podniebnymi skokami, mają efektowne stroje, wy−
stępują w komputerowych wizualizacjach.
Historia o miłości i przyjaźni została opowie−
dziana w bajkowy i niekonwencjonalny sposób.
To również znakomity musical, w którym aktorzy
dają z siebie wszystko (Dżin−Tomasz Steciuk, Ala−
dyn−Jakub Mróz, Jasmina−Katarzyna Sawczuk,
Dżafar−Wojciech Paszkowski).
Ten spektakl potrafi oczarować. Taniec, sce−
nografia, muzyka i śpiew zachwycają.
Gorąco wszystkim polecam!
Jakub Filipkowski, kl.5
Prywatna Szkoła Podstawowa
im. ks.Jerzego Popiełuszki w Ząbkach
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Wizyta uczniów SP2 w TVP
Świat jest pełen niespodzianek. Nasza klasa − 5a i kl. 5b mieliśmy po−
dobne odczucia, ponieważ dzięki pomocy mamy naszego kolegi Kacpra,
nasze panie: p. Małgorzata Goździak i p. Dagmara Dobosz zorganizowały
nam 29 XI 2011r. wyjazd na Woronicza. Miejsce, które kojarzy się tylko
z telewizją. Ten mały ekran, bez którego już nie potrafimy żyć: źródło infor−
macji, rozrywki, dobrego kina.
Nowy gmach TVP, nazywany „Wieżą Babel”, wygląda imponująco. Nietypowa
budowla ze szkła i aluminium przypomina twierdzę i z pewnością może być wizy−
tówką Warszawy. Jest on połączony ze starym budynkiem telewizji.
Najpierw zwiedzanie starej części. Pierwsze studio to studio sportowe: 5 ka−
mer, podświetlony stół, plazmowy ekran.
Wizyta ta była okazją do spotkania w gmachu TVP osób znanych z małego
ekranu. Spotkaliśmy p. Włodzimierza Szaranowicza – prezentera, dyrektora TVP
Sport. Pan Szaranowicz chętnie odpowiadał na pytania i nie odmówił nam zrobie−
nia wspólnego zdjęcia.
Następne studio – królestwo pogody. To z tego miejsca nadawana jest pro−
gnoza pogody. Nie zawsze trafna, ale jak każdy wie pogoda lubi płatać figle. Z
największego studia TVP jest emitowany program „Jaka to melodia?”, a także
finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Ale to nie koniec wycieczki.
Długi tunel doprowadził nas jak „Alicję z Krainy Czarów” do nowego gmachu
TVP. To tam możemy kierować nasze „Pytanie na śniadanie”. Dopiero tu poczu−
liśmy smak telewizji, ponieważ każdy mógł zasiąść za stół prezenterski i poczuć
się gospodarzem programu. Wielkie dzięki naszemu przewodnikowi za taką fraj−
dę. Pokazano nam specjalny stół do przeglądu porannej prasy.
Prawdziwą perłą jest muzeum TVP – kraina retro świata kina. Świat, który
zmienił się jak w bajce: od wielkiej kamery w studiu do cyfrowej telewizji. Jego

inicjatorem był p. Hubert Waliszewski, operator filmowy od 1957roku, który gro−
madził eksponaty. Jest ich ponad 200. Jest to miejsce szczególne, ponieważ prze−
chowuje się tu materiały archiwalne i stare filmy, które są częścią naszej historii.
Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. Myślę, że warto zwiedzić muzeum TVP np.
w „Noc muzeów”, naprawdę warto, nie pożałujecie.
Spotkanie z „czwartą władzą”, bo tak często nazywają telewizję było niesamo−
wite i niezapomniane. Możliwe, że za parę lat ktoś z nas zabłyśnie na małym
ekranie lub stworzy swój program.
Do zobaczenia w następnych programach...
Mark Skowroński kl. 5a

Mali naukowcy ze „Skrzata” z wizyt¹ w Centrum Nauki Kopernik
Dzięki przychylności i zaangażowaniu rodzica naszego wy−
chowanka p. Sławomira Banacha oraz Rady Rodziców przed−
szkolaki miały okazję odwiedzić jedną z najnowocześniejszych
europejskich instytucji − Centrum Nauki Kopernik w Warsza−
wie. W październiku wszystkie czterolatki i pięciolatki pozna−
wały świat w „Galerii Bzzz” – części Centrum wydzielonej z
myślą o najmłodszych gościach.
Były to nietypowe wyjścia. Rozpoczynając nasze wyprawy od za−
bawy kaktusowymi poduchami, krok po kroku odkrywaliśmy wykreowany świat nauki,
który rozbudzał coraz bardziej naszą wyobraźnię i ciekawość.
Już przy wejściu czekały na nas owady i ryby, które mogliśmy łapać w siatkę
stworzoną z własnego cienia. Idąc dalej natrafiliśmy na koncert na łące − pociąga−
jąc za zwisające z góry sznurki mogliśmy usłyszeć szum wiatru, spadające krople
deszczu, a nawet bzyczenie komara...

Zaciekawieni fascynującym światem szybko biegliśmy dalej, by już za chwilę
pobawić się w detektywa i za pomocą specjalnej lupy wytropić ukrytych na ciem−
nej tablicy mieszkańców łąk i lasów.
W innej części galerii, kiedy ułożyliśmy drzewo z miękkich klocków, przed
nami, na ekranie wyrosła multimedialna roślina...
Wreszcie doszliśmy do środka sali, gdzie znajdowała się platforma, na którą
wbiegając i trzymając ręce na specjalnie wyprofilowanych poręczach, mogliśmy
przez chwilę poczuć jak wzbijający się do lotu ptak. Na górze czekała na nas
układanka z kolorowych, małych i dużych kół zębatych. Wspólnymi siłami uru−

chomiliśmy kręcący się mechanizm, a ptaki na suficie zaczęły machać skrzydła−
mi. To było niebywałe przeżycie. Niektórzy mali odkrywcy, patrząc przez pery−
skop, obserwowali otaczający świat z góry.
Jednak to nie koniec niespodzianek. Prawdziwą frajdą i przygodą okazały się
doświadczenia w eksponacie wodnym. Nie mogliśmy się oderwać od eksperymen−
towania – bawiliśmy się wirem, robiliśmy tor przeszkód dla piłek, odkręcaliśmy
kraniki, kręciliśmy śrubą Archimedesa. Dobrze, że wzięliśmy ubrania na zmianę.
W czasie kiedy my poznawaliśmy tajniki wody, inna grupa dzieci znalazła sobie
nowe zajęcie − konstruowała ogromny plaster miodu. W nagrodę za dobrze wykonane
zadanie obejrzała film o tym, jak powstaje miód, a nawet mogła poczuć jego zapach.
Przy tablicy ze zdjęciami ptaków usłyszeliśmy stukanie dzięcioła, kukanie ku−
kułki, ćwierkot wróbelka, skrzeczenie sroki a wszystko to za naciśnięciem odpo−
wiedniego guzika.
Na koniec podziwialiśmy świat widziany oczami psa, węża, mrówki, było to
możliwe dzięki zaczarowanym lornetkom.
Te niecodzienne wyprawy niewątpliwie dostarczyły wielu niezapomnianych wra−
żeń i emocji małym odkrywcom z Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat”, którzy
pod czujnym okiem wychowawców, eksperymentując, poznawały tajniki otacza−
jącego świata.
Agnieszka Neüff
Wicedyrektor PP3
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Nasze piłkarki walczyły w MAZOVIA CUP
W niedzielę, 11 grudnia zawodniczki Ząbkovii wzięły udział w I Ogól−
nopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt MAZOVIA CUP
zorganizowanym przez UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki na terenie
hali OSiR w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Westfala 3. Ząbkovia
wystawiła cztery drużyny. Nasze zawodniczki walczyły we wszystkich
trzech kategoriach wiekowych rozgrywanych na Turnieju. W najmłod−
szej kategorii – rocznik 2000 nasz klub wystawił dwie drużyny.
Skład Ząbkovii I: Julia Brzezik, Karolina Dynowska, Patrycja Maliszew−
ska, Zosia Ośkiewicz, Natalia Szybisz, Natalia Wróbel. Z powodu absencji
bramkarki z tego rocznika organizatorzy zgodzili się, aby między słupkami
w tej drużynie stanęła bramkarka rocznika 1999 – Ania Dobosz.
Skład Ząbkovii II: Paulina Bernasiuk, Ola Ferens, Julia Gwóźdź, Wiktoria
Karczewska, Marysia Retajczyk – Strus, Ola Rusińska. W roli bramkarki w
tej drużynie wystąpiła zawodniczka z pola − Paulina Szymańska, dla której
był to drugi występ
w tym charakterze
(po raz pierwszy
broniła na Turnie−
ju w Liskowie).
Dziewczęta z
Ząbkovii I rywali−
zowały w grupie z
drużynami: KKS
Włókniarz 1925 i
UKS Szóstka Ino−
wrocław. Obydwa mecze grupowe nasze zawodniczki przegrały w stosunku
0:2. Nie można im jednak odmówić woli walki i zaangażowania (obydwie
bramki na 0:2 straciły w końcówkach meczów). Na szczególną pochwałę w
tej drużynie zasługuje postawa Zosi Ośkiewicz, która walczyła dosłownie o
każdą piłkę. W meczu o V miejsce nasze dziewczęta spotkały się z gospo−
dyniami Turnieju, którym trzykrotnie udało się pokonać z bliskiej odległo−
ści Anię – mecz zakończył się rezultatem 3:0 dla Mazovii, tym samym Ząb−
kovia I została sklasyfikowana na VI miejscu w Turnieju.
Ząbkovia II trafiła do grupy z UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki i MUKS
Strzały Łódź. W pierwszym meczu dziewczęta szybko (już w pierwszej mi−
nucie) straciły bramkę. Celny strzał do bramki gospodyń oddała jednak
Julka Gwóźdź i mecz zakończył się remisem 1:1. W drugim meczu grupo−
wym to nasze zawodniczki prowadziły (bramkę w trzeciej minucie strzeliła
Julka Gwóźdź). Dziewczęta z Łodzi doprowadziły do wyrównania – drugi
mecz grupowy także zakończył się remisem 1:1. Na podkreślenie zasługuje
fakt, iż w obydwu meczach Ząbkovii II bramki padały po celnych dogra−
niach z rzutów roż−
nych. Dzięki dwóm
remisom i dwóm
strzelonym bram−
kom nasze zawod−
niczki zajęły I miej−
sce w grupie i tra−
fiły do półfinału,
gdzie zmierzyły się
z drużyną UKS
Szóstka Inowro−
cław. Mecz zakoń−
czył się zwycię−
stwem naszych ry−
walek (1:0) , w wyniku czego nasze dziewczęta przystąpiły do walki z MUKS
Strzały Łódź o III miejsce w Turnieju. W tym meczu długo utrzymywał się
bezbramkowy remis. W ósmej minucie zawodniczka z Łodzi pokonała Pau−
linę, co dało naszym rywalkom zwycięstwo (1:0), a dziewczętom z Ząbkovii
II zapewniło IV miejsce w Turnieju.
Ostateczna kolejność w roczniku 2000:
1. KKS Włókniarz 1925 Kalisz
2. UKS Szóstka Inowrocław
3. MUKS Strzały Łódź

4. UKS Ząbkovia Ząbki II
5. UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki
6. UKS Ząbkovia Ząbki I
W roczniku 1999 Ząbkovia wystawiła następujący skład: Ania Dobosz (bram−
karka), Ola Ferens, Monika Gałązka, Magda Górecka, Julia Gwóźdź, Iga Ko−
walczyk, Ania Kozioł, Klaudia Krawczyk, Klaudia Tuszyńska. Nasze dziewczę−
ta rywalizowały w grupie B z zawodniczkami drużyn: UKS Tygryski Święto−
chłowice i KKS Włókniarz 1925 Kalisz. Pierwszy mecz z dziewczętami ze
Świętochłowic drużyna Ząbkovii wygrała 2:0 (bramki: Iga Kowalczyk i Klau−
dia Krawczyk), w drugim meczu z KKS Włókniarz 1925 Kalisz padł bezbram−
kowy remis, co zapewniło naszym dziewczętom I miejsce w grupie i awans do
półfinału. W meczu półfinałowym z drużyną UKS Mazovia Grodzisk Mazo−
wiecki po raz trzeci w tym Turnieju Julia Gwóźdź wykorzystała celne dogranie
z rzutu rożnego – jej strzał (w dziewiątej minucie meczu) dał naszym dziew−
czętom zwycięstwo (1:0) i awans do finału. W finale nasze zawodniczki kolej−
ny raz spotkały się z drużyną KKS Włókniarz 1925 Kalisz. Tym razem jednak
przegrały (0:3) i musiały zadowolić się srebrnymi medalami.
Najlepszą zawodniczką Turnieju w kategorii 1999 została Iga Kowalczyk
(kapitan Ząbkovii).
Ostateczna kolejność w roczniku 1999:
1. KKS Włókniarz 1925 Kalisz
2. UKS Ząbkovia Ząbki
3. LUKS Sportowa Czwórka Radom
4. UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki
5. UKS Szóstka Inowrocław
6. UKS Tygryski Świętochłowice
Do rywalizacji w roczniku 1998 przystąpiły następujące zawodniczki Ząb−
kovii: Ania Dobosz (bramkarka), Magda Górecka, Ola Jagielińska, Iga Ko−
walczyk, Klaudia Krawczyk, Martyna Rosa, Dominika Stankowska, Justyna
Szulc, Paulina Szyszka, Angelika Tarasiewicz, Klaudia Tuszyńska. Nasze
dziewczęta trafiły
do grupy B, w któ−
rej rywalizowały
cztery zespoły,
poza Ząbkovią były
to: TKKF Grójec,
UKS Tygryski
Świętochłowice
(zwyciężczynie te−
gorocznej edycji
Turnieju Orlika)
oraz KS Unifreeze
Górzno (triumfa−
torki II Ząbkovia Cup). Rywalizację w Turnieju nasze dziewczęta rozpoczęły
od zwycięstwa 1:0 nad drużyną TKKF Grójec (bramkę strzeliła Angelika
Tarasiewicz). W meczu z faworyzowaną drużyną KS Unifreeze Górzno dłu−
go utrzymywał się bezbramkowy remis. Na minutę przed końcem spotkania
naszym przeciwniczkom udało się strzelić bramkę i to one wygrały mecz
1:0. Ostatnie spotkanie grupowe to niezwykle ciężki mecz z bardzo dobrą
drużyną ze Świętochłowic. Niestety tym razem nie udało się wygrać – na−
sze dziewczęta przegrały 0:2. Wyniki rywalizacji grupowej zapewniły Ząb−
kovii możliwość rywalizacji o V miejsce w Turnieju. W meczu z KS Raszyn
nasze dziewczęta były wyraźnie lepsze – wygrały 2:0 (obydwie bramki strze−
liła Angelia Tarasiewicz).
Ostateczna kolejność w roczniku 1998:
1. KS Unifreeze Górzno
2. UKS Tygryski Świętochłowice
3. UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki
4. KKS Włókniarz 1925 Kalisz
5. UKS Ząbkovia Ząbki
6. KS Raszyn
7. TKKF Grójec
Beata Komosińska − Ferens
Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki
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Badmintonowe zmagania
10 grudnia, w sali Gimnazjum nr 2 w Ząbkach odbył się 4 turniej z cyklu
RSL Grand Prix Ząbek w Badmintonie o Puchar Burmistrza. Frekwencja
trochę świąteczna, ale 52 osoby plus 15 par deblowych to znowu nie tak źle.
Jak to już mamy w zwyczaju, zaczęli najmłodsi. Prawie stały skład, czyli 3
chłopców, podzieliło między siebie miejsca na podium. Na pierwszym miejscu
zawody zakończył Błażej Krawczyk przed Bartkiem Kaliszewiczem i Kubą Niemir−
skim. Błażej ma już ogromną przewagę w klasyfikacji generalnej, ale wszystkich
kolegów (i koleżanki!) zachęcam do walki o podium w całym Grand Prix. Warto!
U dziewcząt z klas 4−6 też tylko trzy zawodniczki. Ale mecze były zacięte i
długie. No i niespodzianka niemała. Pierwsze miejsce zajęła Kasia Wróblewska
i umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Natomiast wice−
liderka Iza Gierat musiała tym razem ustąpić miejsca na drugim stopniu po−
dium młodszej o trzy lata Weronice Górniak.
W grupie chłopców z klas 4−6 wygrał już po raz drugi Jeremiasz Górniak,
przed debiutującym w rozgrywkach Mateuszem Sadowskim i Karolem Burzy−
kiem. Jeremiasz jest liderem klasyfikacji generalnej i wyprzedza Maćka Matu−
sika i Karola Burzyka.
U dziewcząt z gimnazjum, przy rekordowej jak dotąd frekwencji, po raz czwarty
z rzędu zwyciężyła Ola Rudnicka, pokonując w finale Agatę Kietlińską, która
powraca do rozgrywek po dłuższej przerwie. Trzecie miejsce zajęła Weronika
Wojda. W generalce przygniatającą przewagę ma Ola i wyprzedza Weronikę o
45 punktów oraz Karolinę Pac o 53 punkty.
W rozgrywkach chłopców z gimnazjum turniej wygrał Kuba Orzęcki przed
Patrykiem Roguskim i Pawłem Kamińskim. Paweł trzecim miejscem sprawił
sobie wspaniały prezent urodzinowy. W klasyfikacji Kuba prowadzi przed Pa−
trykiem i Maxem Górą, który tym razem był czwarty.
Po rozgrywkach indywidualnych podstawówek i gimnazjów zawodnicy przy−
stąpili do gier podwójnych. Cztery pary w systemie „każdy z każdym” stoczyły
prawdziwie wojenne pojedynki. Ostatecznie podium wyglądało tak jak w ostat−
nim turnieju − pierwsze miejsce Max Góra/Paweł Kamiński, drugie Kasia Wró−
blewska/Iza Gierat, a trzecie Tomek Mądry/Kuba Żochowski. W klasyfikacji
generalnej też te trzy pary dzielą podium miedzy siebie. Pierwsi Góra/Kamiń−

Edukacja ekologiczna – gospodarka odpadami
Miasto Ząbki czynnie promuje korzystne dla środowiska gospodaro−
wanie odpadami komunalnymi. Dlatego w ostatnich miesiącach przy−
łączyliśmy się do dwóch akcji edukacyjnych organizowanych przez fun−
dację ekologiczną Arka.
W poprzednim wydaniu „Co słychać?” pisaliśmy o szkodliwości spalania odpadów
w piecach domowych. Na mieście zostały rozwieszone plakaty z hasłem: „Kochaj dzie−
ci, nie pal śmieci.” Druga akcja nosi tytuł „Dzikie wysypiska – Straszne! Nielegalne!
Zagrażające zdrowiu i życiu! Obok prezen−
tujemy plakat ostrzegający przed konse−
kwencjami wyrzucania śmieci w miejscach
do tego nieprzeznaczonych. Zaśmiecanie
ulic, parków i lasu w pierwszej kolejności
niszczy krajobraz, ponadto farby, lakiery,
akumulatory i baterie zawierają toksyczne
związki zagrażające środowisku. Przekazu−
jąc odpady komunalne wyspecjalizowa−
Nie pozwólmy, by pojedyncze osoby niszczyły nym firmom zapobiegamy skażeniu gle−
wygląd Naszego Miasta – przeciwdziałajmy po− by, wody i powietrza niebezpiecznymi sub−
wstawaniu dzikich wysypisk! O każdym przypad− stancjami oraz dbamy o estetyczny wygląd
ku, którego Państwo byliście świadkami prosimy
informować Straż Miejską (tel. 22 762 47 80). Naszego Miasta.
Cieszymy się, że większość miesz−
kańców Ząbek pilnie wywiązuje się z obowiązku prawidłowego gospodarowa−
nia odpadami komunalnymi. Już ponad 3000 rodzin bierze udział w akcji se−
gregowania odpadów i mamy nadzieję, że w 2012 roku przyłączą się kolejne.
Chcielibyśmy też poinformować, że rozpoczęto prace nad dostosowaniem go−
spodarki odpadami komunalnymi w Ząbkach do zmieniających się przepisów o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przez cały następny rok na łamach
niniejszej gazety oraz na stronie internetowej www.zabki.pl będziemy przekazy−
wać szczegóły dotyczące nowego systemu. Dzięki temu w styczniu 2013 roku
wszyscy będziemy przygotowani na wprowadzone zmiany.
Olga Starowicz

ski, drudzy Mądry/Żochowski, a trzecie Wróblewska/Gierat.
Gratuluję uczestnikom waleczności i apeluję, aby jeszcze więcej dzieci poja−
wiało się na turniejach. Serdecznie zapraszam!
W kategorii open − panie amatorki pojawiły się już cztery. Jest trochę lepiej,
ale zapraszamy jeszcze więcej pań. Turniej wygrała Kinga Kołodziejska, przed
Iwoną Dworakowską, która wraca do badmintona po kilku latach przerwy i do−
tychczasową liderką Ewą Gierat. Ewa utrzymała przodownictwo w klasyfikacji
generalnej i wyprzedza Asię Mądry i Magdalenę Cholewską.
U troszkę mniej zaawansowanych amatorów − 14 panów powalczyło w czte−
rech grupach eliminacyjnych. Gry stały na wysokim poziomie i były bardzo
zacięte. Ostatecznie etatowy zwycięzca Irek Wróblewski (chyba przeniosę Go
do kategorii zaawansowanej J ) przegrał w finale z Darkiem Gieratem (Jego
chyba też przeniosę J) . Trzecie miejsce zajął Krzysztof Tataj, który powrócił po
kontuzji . W generalnej cały czas prowadzi Irek przed Darkiem i o dziwo przed
moją skromną osobą (nadmienię tylko, że jak gram, to nie sędziuję. Robi to
wtedy albo p. Małgosia Piątkowska albo p. Wojtek Nikiel).
Amatorek zaawansowanych wciąż brak (zapraszamy!), a u troszkę bardziej za−
awansowanych amatorów wygrał Marcin Piekarniak, przed Jackiem Sadrzakiem i
Ewą Morawiec, która z racji nieprzeciętnych badmintonowych umiejętności mia−
nowała się na czas turnieju mężczyzną i tak prosiła, aby ją klasyfikować. W klasy−
fikacji całego cyklu prowadzi Jacek Sadrzak przed Marcinem Piekarniakiem i Łuka−
szem Orzęckim, który się zbroi i zapowiada, że niedługo najlepszym krwi napsuje.
No i na deser gry podwójne. Tutaj do rywalizacji stanęło aż 10 par . Po wielu
ciekawych meczach w finale spotkały się deble Piekarniak/Sadrzak i Krawczyk/
Orzęcki. Ci drudzy (czyli między innymi ja) dostali okropne lanie i poznali swo−
je miejsce w szyku. Trzecie miejsce zajęła para Ewa Morawiec/Tomasz Kania.
W klasyfikacji prowadzi para Sadzak/Piekarniak, przed parą Krawczyk/Orzęcki
i Wróblewski/Gierat. Za nagrody wręczone w kolejnym turnieju dziękuję fir−
mom PKP CARGO SA, Pramerica i firmie RSL, która jest też sponsorem części
nagród na zakończenie cyklu rozgrywek.
Zapraszam na kolejny turniej, który odbędzie się 14 stycznia 2012r .
Do zobaczenia!
Marek Krawczyk
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW NA TERENIE MIASTA Z¥BKI
odpady bêd¹ zbierane w godz. 8 – 18
ODPADY NALE¯Y WYSTAWIÆ PRZED POSESJÊ DO GODZ. 800
`
(ODPADY WYSTAWIONE PÓZNIEJ
MOG¥ NIE ZOSTAÆ ZABRANE)

Legenda:
REJON 1 (numery parzyste ul. 11 Listopada do północnej granicy
Ząbek – granica z Markami) – odpady będą zbierane w pierwszą środę
miesiąca
REJON 2 (numery nieparzyste ul. 11 Listopada do torów kolejo−
wych) – odpady będą zbierane w drugą środę miesiąca
REJON 3 (od torów kolejowych poprzez część ul. Piłsudskiego (nu−
mery od 1 do 55) do ulicy Szwoleżerów (numery nieparzyste) oraz
ulica Zaciszna) – odpady będą zbierane w trzecią środę miesiąca
REJON 4 (część ulicy Piłsudskiego (numery od 56) poprzez ulicę
Szwoleżerów (numery parzyste) do południowych granic Ząbek) − od−
pady będą zbierane w czwartą środę miesiąca
WORKI WYSTAWIONE NIEZGODNIE Z HARMONOGRAMEM NIE
ZOSTANĄ ZABRANE (DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI ULIC GRA−
NICZNYCH – 11 LISTOPADA I SZWOLEŻERÓW)
WORKI ZAWIERAJĄCE ODPADY INNE NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE
NA WORKACH NIE BĘDĄ ZABIERANE!
W SZCZEGÓLNOŚĆI NIE BĘDĄ ZABIERANE WORKI ZAWIERAJĄ−
CE STYROPIAN, ZABAWKI, ODPADY GUMOWE, SZKŁO HARTOWA−
NE, KARTONIKI PO NAPOJACH (MLEKU)!
Do worków na plastiki (żółte worki) wrzucamy:
− opakowania po płynach i napojach typu PET−y (z wyjątkiem kartoników
po mleku i napojach),
− opakowania po chemii gospodarczej,
− folie, reklamówki i woreczki foliowe.
Do worków na papier (niebieskie worki) wrzucamy:

− gazety, książki, zeszyty,
− katalogi, prospekty, foldery,
− torby i worki papierowe,
− tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów (z wyjąt−
kiem segregatorów zawierających plastik i metal oraz kartoników po mleku
i napojach).
Do worków na szkło (zielone worki) wrzucamy:
−opakowania szklane bezbarwne i kolorowe (butelki i słoiki) wolne od
zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi (bez nakrętek i obrą−
czek).
WSZYSTKIE WORKI MUSZĄ BYĆ ZAWIĄZANE!
HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPA−
DÓW NA ROK 2012
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KOMUNIKACJA MIEJSKA
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Karta Mieszkañca na „darmobus” ju¿ do wyrobienia
Od 19 grudnia wydano już po−
nad 1000 Kart Mieszkańca,
uprawniających do bezpłatnego
przejazdu „darmobusem”.
Przypominamy, że od 2 stycz−
nia z bezpłatnego przejazdu będą
mogli skorzystać jedynie zamel−
dowani mieszkańcy Ząbek, posia−
dający Kartę Mieszkańca. Osoby
nie zameldowane lub zameldowa−
ne, ale bez karty będą musiały wy−
kupić jednorazowy bilet.
Wzór z¹bkowskiej karty mieszkañca – Jestem z Z¹bek
W celu wyrobienia Karty Miesz−
W przyszłości będzie również możliwość wyrobienia sobie karty za po−
kańca dorosłe osoby proszone są o zabranie ze sobą dowodu oso−
średnictwem internetu. O szczegółach poinformujemy niebawem na stronie
bistego
bistego, a uczniowie legitymacji szkolnej.
www Urzędu Miasta.
Zdjęcia do karty będą wyrabiane na miejscu. Karty będą wydawane
bezpłatnie
bezpłatnie.
Karty wyrabiane są codziennie, w godzinach pracy Urzędu (pon. w
godz. 10−18; wt−pt., w godz. 8−16), na I piętrze.
Projekt realizowany jest przy wsparciu SK banku, który współfinan−
suje proces wydawania Karty Mieszkańca.

Zamiast X kolejna
linia „darmobusa”?
Prawdopodobnie od nowego roku przestaje funkcjonować linia au−
tobusowa X. W zamian zostanie stworzona kolejna linia, która bę−
dzie obsługiwana przez tzw. „dar−
mobus”. Linia ta (Ząbki−2) będzie
stanowiła połączenie między PROJEKTOWANIE
Centrum Handlowym M1 a stacją
DOMÓW
PKP Rembertów (planowana tra−
sa przejazdu będzie obejmowała JEDNORODZINNYCH
m.in. ul.: Wolności, 11 –go Li−
architekt
stopada, Batorego, Piłsudskiego,
Powstańców). Na obsługę oby−
Jakub
dwu linii „darmobusa” (Ząbki−1
Siwiñski
oraz Ząbki−2) zostanie niebawem
ogłoszony przetarg. Zgodnie z no−
tel. 505 19 40 40
wymi warunkami przetargowymi
linie będą obsługiwane przez
e-mail:
większe niż dotychczas autobusy. kubasiwinski@gmail.com
red.

R.S. SERWIS
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak
Ząbki
− Wywóz kontenerami
gruzu, śmieci
− Transport piachu
i ziemi
(22) 781 59 20
603 707 755

