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„Schetynówka” dla Ząbek− podpisanie umowy
16 marca w siedzibie Ma−
zowieckiego Urzędu Wo−
jewódzkiego w Warszawie
odbyło się uroczyste pod−
pisanie umów na dofinan−
sowanie projektów drogo−
wych w ramach Narodo−
wego Programu Przebu−
dowy Dróg Lokalnych po−
pularnie zwanych „Sche−
tynówkami”.
Podczas tego spotkania
umowy podpisywały samo−
rządy z subregionu podwar−
szawskiego, m.in. z powia−

Uwaga!
Osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy: “w terminie do 31 marca każ−
dego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie
Miasta Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszki−
wania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wyklu−
czający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego
wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal
ubiega się o zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia po−
woduje skreślenie z listy.”
Komisja Mieszkaniowa

Wiceburmistrz Artur Murawski oraz wojewoda Jacek Koz³owski
tu legionowskiego, mińskie−
go, nowodworskiego, wy−
szkowskiego oraz wołomiń−
skiego. Mimo że to już 3
edycja tego wieloletniego
programu to dopiero po raz
pierwszy udało się pozyskać
dofinansowanie samorządo−
wi z terenu powiatu woło−
mińskiego. Ta sztuka udała
się Ząbkom, które otrzymają
dofinansowanie w wysokości
785 tys. zł na kompleksową
przebudowę odcinka (ok. 1/
5) ul. Powstańców − jednej

z głównych dróg miejskich w
południowej części Ząbek.
Ul. Powstańców jest swego
rodzaju łącznikiem pomię−
dzy drogą wojewódzką (nr
631)a drogą powiatową (ul.
Piłsudskiego).
W przypadku oceny wnio−
sków kluczowe znaczenie
miało to, w jaki sposób roz−
wiązane są kwestie związa−
ne z poprawą bezpieczeń−
stwa oraz czy drogi te łączą
Dokończenie na str. 6
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Miejski Oœrodek Kultury
zaprasza na otwarcie

wystawy malarstwa Krystyny Pisarskiej
„Kwiaty, pejza¿e, fantazje”
9 kwietnia 2011 r., godz. 17:00
MOK, ul. Orla 8
wstêp wolny
„Interesuje mnie głównie twórczość tradycyjna i nie lubię zmu−
szać ludzi do myślenia. Chcę, żeby moja sztuka była wypoczyn−
kiem, choć sama czasami analizuję obrazy innych.
Często maluję kwiaty, gdyż na poważnie zaczęłam tworzyć pod
wpływem mojej mamy, która bardzo lubi te piękne rośliny. Nie−
kiedy maluję też swoje fantazyjne prace.
Ukończyłam PLSP w Warszawie już jakiś czas temu, bo w 1976
roku.
Miałam kilka wystaw w lokalnych ośrodkach kultury.
Poza malarstwem interesuje mnie film rysunkowy i niekiedy,
jeśli nadarza się ku temu okazja zajmuję się animacją”. Krysty−
na Pisarska

Komisja Dziedzictwa Narodowego,
Edukacji, Kultury i Sportu
w Radzie Powiatu Wo³omiñskiego
Podczas Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego 28 lutego br. Rada
na wniosek przewodniczącego Komisji Edukacji Sportu, Kultu−
ry i Pamięci Narodowej Ryszarda Walczaka (radnego powiatu z
Ząbek), przyjęła uchwałę zmieniającą nazwę komisji na : „Ko−
misja Dziedzictwa Narodowego Edukacji, Kultury i Sportu”.
W ten sposób pragniemy oddać hołd, tym wszystkim bohate−
rom, którzy przelewali krew w obronie ojczyzny i wiary, ale też
i tym, którzy swoim talentem i pracą współtworzyli dziedzictwo
narodowe w obszarze Powiatu wołomińskiego oraz kraju.
Podczas tej sesji zgłosiłem również publicznie naczelnikowi
do spraw dróg powiatowych konieczność naprawy i oznakowa−
nia wysepki na ulicy Piłsudskiego przy wjeździe do Lidla na dro−
dze powiatowej. Co zostało niezwłocznie wykonane za co panu
naczelnikowi i naszemu staroście dziękuję.
W imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego
Popiełuszki i Rady Powiatu Wołomińskiego oraz własnym skła−
dam Księdzu Kanonikowi Edwardowi Kowarze Proboszczowi
Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach serdeczne życzenia imienino−
we zdrowia wytrwałości, wielu Łask Bożych i opieki Królowej
Polski Maryi.
Od przyszłego miesiąca rozpocznę cykliczne, comiesięczne
spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Ząbek, o czym poin−
formuję w następnym numerze już dziś zapraszam do współpra−
cy.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomińskiego
Prezes Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
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Miejski Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Z¹bkach
oraz
Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach
zapraszaj¹ na
VII turnieju tenisa sto³owego z cyklu
Grand Prix’2010/2011 – pod patronatem
Burmistrza Miasta Z¹bki.
Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząb−
kach przy ul. Harcerskiej 9
w dniu 02.04.2011 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe (7−12 lat) − godz. 9.00
Gimnazja (13−15 lat) − godz. 10.00
Open (powyżej 16 lat) − godz. 11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie zapra−
szamy!!!

DROGI I CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU,
Z OKAZJI IMIENIN KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MA−
RYJA ŻYCZY CI RADOŚCI Z PEŁNIONEJ POSŁU−
GI KAPŁAŃSKIEJ I PODĄŻANIA DROGĄ BOŻĄ KU
ŚWIĘTOŚCI.
NIECH TWOJE SERCE, KSIĘŻE KANONIKU, NA−
DAL PRZEPEŁNIA TROSKA
I MIŁOŚĆ, KTÓRĄ CHĘTNIE
DZIELISZ SIĘ Z POTRZEBU−
JĄCYMI.
NIE ZATRAĆ ŻYCZLIWOŚCI,
UŚMIECHU, POCZUCIA HU−
MORU I MŁODZIEŃCZEJ
PASJI WE WSZYSTKIM CO
ROBISZ.
NIECH MATKA BOŻA SZKAPLERZNA ZAWSZE CIĘ
WSPIERA I OD ZŁEGO CHRONI, DOBRY I MIŁO−
SIERNY BÓG NIECH OBDARZA CIĘ ZDROWIEM,
POTRZEBNYMI ŁASKAMI I BŁOGOSŁAWIEŃ−
STWEM, A RODZINA RADIA MARYJA, ZE SWEJ
STRONY, NADAL ZAPEWNIA O MODLITWIE I
WSZELKIEJ POMOCY.
SZCZĘŚĆ CI BOŻE !
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Zaproszenie
Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa
Przyjaciół Ząbek osoby kreatywne, mające czas , pomysły i chę−
ci zaangażować się w życie Naszego Miasta. Spotkanie odbę−
dzie się w 25 marca 2011 w godzinach 17.30 – 18.30 w Miej−
skim Ośrodku Kultury przy ulicy Słowackiego 10. Serdecznie
zapraszamy!
W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
Grzegorz Siwek
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BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Referent/ podinspektor w Referacie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomości
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko znaj−
dują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl
– konkursy na wolne stanowiska pracy.

Kalendarz imprez (kwiecieñ)

Gabinet
Stomatologiczny
Szpitala „Drewnica”
zaprasza pacjentów w ra−
mach NFZ
Pon – czw, w godz. 8 – 18
Pt, w godz. 8 –14
Zapisy w godz.: 11.30 –
15.00
pod nr tel.: (22) 781 62 12
wew. 252

AGENCJA

METROPOLIS

NIERUCHOMOŚCI
Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami
——————————————

Mieszkania Domy Działki
kupno − sprzedaż − wynajem
—––––———————————

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
/przy stacji PKP – nad Pocztą/

tel./fax. 22

781 44 56

tel. 601 898 715, 605 059 106
www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net
e−mail: biuro@metropolis.waw.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
GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Ewa Czaplicka−Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt
telefoniczny

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU
profesjonalny dobór
aparatów słuchowych
REFUNDACJA NFZ
I i III piątek miesiąca
w godz. 09.00−11.00
Ząbki Narutowicza 4
tel: 602−171−462
Masz problem
z alkoholem?
Chcesz porozmawiać z
osobą, której choroba ta
nie jest obca?
Przyjdź lub zadzwoń
w każdy wtorek w godz.
18.00 − 20.00
Punkt Konsultacyjny
Komisji d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Ząbki, ul. 3 Maja 14/16,
tel. 22/ 781 63 61.
Zapewniam pełną anoni−
mowość.
Andrzej.
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Chcesz inwestycji - zamelduj siê lub z³ó¿ NIP – 3
O wielkoœci bud¿etu gminy Z¹bki decyduje wiele czynników. Bardzo istotne znaczenie dla ka¿dej gminy maj¹ dochody bêd¹ce czêœci¹ podatku dochodowego od
osób fizycznych, czyli te, które pracuj¹cy za poœrednictwem pracodawcy co miesi¹c
odprowadzaj¹ do fiskusa. Ponad 1/3 z zap³aconego podatku trafia do gminy, w
której dany pracownik zamieszkuje, pod warunkiem, ¿e urz¹d skarbowy dysponuje
prawdziwymi danymi adresu zamieszkania. A z tym nie zawsze jest idealnie.
Stosunkowo niewielka w przeszłości mobilność mieszkańców
powodowała, że miejsce zameldowania najczęściej pokrywało
się z miejscem zamieszkiwania. Było to czytelne zarówno dla
urzędów, jak i dla mieszkańców. Jednak przemiany społeczno −
gospodarcze ostatnich 20 lat miały duży wpływ na wzrost pozio−
mu migracji wewnętrznej. Polacy zaczęli się intensywniej prze−
mieszczać, jednocześnie z różnych powodów zapominając o ko−
nieczności przemeldowania się lub wskazania właściwego adre−
su zamieszkania dla celów podatkowych. Dlatego bardzo często
zdarza się, że dana osoba przez wiele lat mieszka w jednym miej−
scu, a faktycznie zameldowana jest gdzieindziej (w poprzednim,
„starym” miejscu zamieszkania). W przypadku nie poinformo−
wania o zmianie miejsca zamieszkania urząd skarbowy wie tyl−
ko o „starym” miejscu zamieszkania.
O ile dla samego mieszkańca może to nie mieć żadnego zna−
czenia, bo czy mieszka tu czy tu to podatki i tak musi płacić, o
tyle ma to znaczenie dla gmin, w których on aktualnie
zamieszkuje.
Za każdym mieszkańcem „idą” bowiem realne pienią−
dze, czyli 1/3 podatku dochodowego, który zapłacił. Spra−
wa jest bezproblemowa, jeśli osoba zmieniająca miejsce
zamieszkania dokona od razu przemeldowania. Gorzej jest
gdy z różnych względów osoba ta nie może się przemel−
dować, a chciałaby związać swe życie z nową miejsco−
wością. Ale i wtedy istnieje dobre rozwiązanie tego pro−
blemu. Wystarczy złożyć do Urzędu Skarbowego w Wo−
łominie deklarację NIP –3, wskazując aktualne miejsce
zamieszkania dla celów podatkowych. Po zarejestrowa−
niu tego faktu przez urząd skarbowy, udział w podatku
trafi do gminy Ząbki, w której mieszka nasz mieszkaniec.
Problem jeszcze łatwiej jest zobrazować na liczbach.
Przykład naszego miasta jest bardzo wymowny. Według
różnych wyliczeń w Ząbkach faktycznie mieszka nawet
do 50 tys. mieszkańców. Na koniec 2010 roku było zale−
dwie 26 201 zameldowanych mieszkańców.
Do budżetu miasta z tytułu udziału w podatku docho−
dowym od osób fizycznych (faktycznie zamieszkałych w
gminie Ząbki) w 2010 r. wpłynęło do kasy miejskiej 26
435 200 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje
średniorocznie kwotę 1009 zł. Nietrudno zatem policzyć
o ile większe byłyby dochody, gdyby wszyscy zamiesz−
kujący w Ząbkach dopełnili swych obowiązków. W grę
wchodzi zatem co najmniej kilkanaście mln zł rocznie
tylko z jednego tytułu podatkowego. Podobnie rzecz ma
się z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Za tak olbrzymie sumy, opierając się na środkach wła−
snych corocznie można wykonać w gminie Ząbki niemal
dwu − trzykrotnie więcej inwestycji, np. wyremontować
10 km dróg, wybudować obiekty szkolno−przedszkolne.
W przypadku osób fizycznych aktualizacji miejsca za−
mieszkania dla celów podatkowych można dokonać za
pomocą formularza NIP – 3, którego odpowiednikiem w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest
formularz EDG –1.

Aby ułatwić wszystkim zainteresowanym dokonanie tych
zmian władze Ząbek zdecydowały się na kolejną akcję. Tym ra−
zem każdy, kto złoży formularz NIP –3 lub EDG –1 będzie mógł
za darmo zostać rozliczony z podatku dochodowego za 2010 rok.
Zeznanie podatkowe wypełnią pracownicy jednej z ząbkowskich
kancelarii podatkowych, która będzie dyżurowała 2 kwietnia i 9
kwietnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, w godzi−
nach od 10 do 14.
Ponadto Urząd zapewnia łatwy dostęp do wszelkich formula−
rzy podatkowych (w tym druku NIP 3). W razie problemów z
wypełnieniem NIP –3 mieszkańcy mogą liczyć na pomoc urzęd−
ników miejskich m.in. z referatu spraw obywatelskich, z referatu
podatków i opłat lokalnych. Tam też można zostawić NIP –3,
który dalej przez Urząd Miasta zostanie skierowany do Urzędu
Skarbowego w Wołominie.
Twój podatek dla Miasta – Twoje Miasto dla Ciebie.
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WYWIAD

Jest o co walczyć!
Z doradcą podatkowym, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Ząbki
rozmawiamy o problemie zameldowania i konsekwencjach finan−
sowych z tym związanych oraz o akcji bezpłatnego wypełniania
PIT −ów nowym mieszkańcom, którzy złożą deklarację NIP −3.
Kto to jest doradca podatkowy?
Doradca podatkowy to prawnik, wykonujący
zawód zaufania publicznego. Ramy zawodu wpi−
sane są w ustawę o doradztwie podatkowym.
W społeczeństwie jest jednak mała rozpozna−
walność profesji. Najczyściej doradca podat−
kowy kojarzony jest z księgowym.
Tak, to prawda. Rozpoznawalność zawodu w
społeczeństwie jest stosunkowo mała. Dlatego
też Krajowa Izba Doradców Podatkowych obli−
gatoryjnie zrzeszająca wszystkie osoby wykonu−
jące ten zawód kładzie szczególny nacisk na
uświadomienie roli doradcy w dzisiejszych cza−
sach. Wszyscy wiemy, że polski system podat−
kowy charakteryzuję się duży skomplikowaniem,
jest mało przejrzystszy oraz nieprzyjazny dla po−
datnika. Jeżeli do tego dodamy międzynarodowe
aspekty podatkowe, implementacje do naszego
systemu wewnątrzwspólnotowych aktów praw−
nych to nie trudno się przekonać, że rola osoby,
która w tym wszystkim się orientuje jest nie do
przecenienia.
Jaka jest więc różnica pomiędzy doradcą po−
datkowym, a księgowym?
Oczywiście doradcy podatki świadczą usługi
księgowe i na tej płaszczyźnie należy stwierdzić,
że praca doradcy podatkowego może być porów−
nana do pracy księgowego. Jednak pragnę za−
uważyć, że powyższe zagadnienia są tylko jed−
nym z elementów doradztwa podatkowego, które
to w swoim zakresie jest dużo szersze. Doradca
podatkowy w odróżnieniu od księgowego, wy−
konuje zawód regulowany ustawowo. Z ustawy
wynika obowiązek przynależności do Krajowej
Izby Doradców Podatkowych. Ponadto doradca
przestrzega etyki zawodowej oraz ma obowiązek
ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.
Jako, że jest to zawód prawniczy, doradca podat−
kowy tak jak np. adwokat ma prawo do zachowa−
nia tajemnicy zawodowej. Oprócz zagadnień księ−

gowych, osoby wykonujące ten
zawód mogą udzielać porad
prawnych, sporządzać pisma
procesowe oraz reprezentować
przed sądami administracyjny−
mi. Powyższych uprawnień nie−
stety nie posiada osoba wyko−
nująca zawód księgowego. To
tylko kilka podstawowych róż−
nic. Pragnę zaznaczyć, że jak
wynika z zasad etyki zawodowej
doradca podatkowy podczas wy−
konywania obowiązków kieruje
się tylko przepisami prawa oraz
własnym sumieniem.
To prawie tak jak praca radnego, którym Pan
też przecież jest?
Udane porównanie, jednak praca radnego to
coś zupełnie innego. To mandat społeczeństwa.
Zaufanie, które się otrzymało nie od klienta ale
od wyborcy, od przyjaciół, sąsiadów, znajomych
i wielu innych osób, którym to korzystając z oka−
zji chciałem serdecznie podziękować za popar−
cie. Praca radnego to odłożenie na bok własnych
ambicji i aspiracji w imię interesu mieszkańców.
Pamiętajmy, że Ząbki to dynamiczne miasto, z
wieloma wyzwaniami w szczególności infrastruk−
turalnymi. Boisko, basen, tunel, drogi, szkoły –
wszystko to pochłania ogromne kwoty pieniędzy.
Na dochody miasta składa się między innymi
część podatku dochodowego, jaki mieszkańcy
Ząbek wnoszą do Urzędu Skarbowego w Woło−
minie. Jako radny, ale również i wiceprzewodni−
czący Rady Miasta dostrzegam poważny problem,
jakim jest fakt, że znaczna ilość mieszkańców
naszego Miasta pomimo zamieszkiwania na te−
renie Ząbek swoje podatki odprowadza do innych
urzędów skarbowych. Pomijając fakt, że takie po−
stępowanie narusza ustawę o ewidencji podatni−
ków, jest to tak naprawdę działanie na własną
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niekorzyść. W Ząbkach korzystamy z infrastruk−
tury, edukacji, oświaty jednocześnie przekazując
swoje pieniądze do miejsc, z którymi tak napraw−
dę oprócz zameldowania nic nas nie wiąże. Pra−
gę zaznaczyć, że aby przyczynić się do zasilenia
budżetu Ząbek wystarczy tylko przenieść się do
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie.

Procedura jest bardzo prosta – składamy druk
NIP−3 i to wszystko. Nie trzeba zmieniać adresu
zameldowania ani żadnych dokumentów.
Wychodząc naprzeciw tym problemom, przy
współpracy z Panem Burmistrzem Arturem Mu−
rawski postanowiłem zorganizować w Ząbkach
dzień bezpłatnych porad podatkowych (w tym
wypełnienie rocznego zeznania podatkowego) dla
wszystkich tych, którzy przy okazji złożą doku−
ment NIP−3.
Na koniec jeszcze jedno pytanie – czy istnieje
możliwość uzyskania porad z zakresu doradz−
twa podatkowego na terenie naszego Miasta?
Tak, w Ząbkach jest kilku doradców podatko−
wych. Ja ze swojej strony serdecznie zapraszam
Państwa do mojej Kancelarii, która to mieści się
w Ząbkach na ul Sikorskiego 33d (Osiedle Baj−
kowa, wejście od Stefczyka) lub na naszą stronę
www.vatax.com.pl, na której to jest możliwość
zapoznania się z naszą aktualną ofertą oraz
wszystkie niezbędna dane kontaktowe. Za pośred−
nictwem strony można również zadawać pytania.
Firma nasza uczestniczy również w organizowa−
nej przez Miasto akcji „Zniżka na dowód”.
Dziękuję za rozmowę.
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„Schetynówka” dla Ząbek− podpisanie umowy
Dokończenie ze str. 1
się z drogami wyższego rzędu (powia−
towe, wojewódzkie). Generalnie dofi−
nansowanie wynosi ok. 50% wartości
całego projektu.
Ze strony władz Ząbek umowę pod−
pisał wiceburmistrz Artur Murawski
przy kontrasygnacie skarbnik Elżbiety
Żmijewskiej. Ze strony rządowej umo−
wę podpisał wojewoda Jacek Kozłow−
ski. Wszyscy beneficjenci muszą wy−
budować i rozliczyć projekt do końca
tego roku.
Na przebudowę II etapu ul. Powstań−
ców został rozstrzygnięty już przetarg.
Wykonawca wejdzie na plac budowy na
przełomie marca i kwietnia.
red.

Zmiana numerów telefonicznych do Urzêdu
Urz¹d Miasta Z¹bki systematycznie wprowadza rozwi¹zania z zakresu e-administracji. W tym tygodniu, zmienia centralê telefoniczn¹ z analogowej na cyfrow¹.
Inwestycja ta u³atwi mieszkañcom kontakt telefoniczny z pracownikami Urzêdu.
W ramach Regionalne−
go Programu Operacyjne−
go Województwa Mazo−
wieckiego 2007−2013
Priorytet II. Przyspiesze−
nie e−rozwoju Mazowsza
Urząd Miasta Ząbki pozy−
skał środki zewnętrzne w
wysokości 383 791,48 zł,
całkowita wartość inwe−
stycji 451 519,39 zł.
Celem głównym pro−
jektu jest rozwój infra−
struktury łączności elek−
tronicznej i technologii
informacyjnych i komuni−
kacyjnych w Mieście Ząb−
Jeden z infomatów znajduje siê na ki. Projekt jest unikato−
zewn¹trz Urzêdu
wym przedsięwzięciem w
skali województwa mazowieckiego, polega na zastosowaniu
nowych technologii łączności i komunikacji. W ramach realiza−
cji projektu zostaną wykonane następujące zadania:
w Wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku Urzędu Mia−
sta Ząbki
w Zakup i instalacja cyfrowej centrali telefonicznej, dla telefonii
internetowej VoIP
w Zakup aparatów telefonicznych do korzystania z telefonii VoIP
w Zakup nadajnika WI−FI
w Zakup infokiosków, które będą stanowić Publiczne Punkty
Dostępu do Internetu.
Według ekspertów branży internetowej technologia VoIP
jest telefonią przyszłości, a jej rozwój spowoduje możliwość

przesyłania danych i obrazu oraz stworzenia platformy obsłu−
gi interesanta poprzez system e−urząd.
Dzięki dużej liczbie numerów bezpośrednich będzie można
skontaktować się od razu z urzędnikiem, z którym załatwia
się daną sprawę, bez konieczności łączenia przez centralę.
Nowe numery telefonów do Urzędu Miasta Ząbki obowiązują
od 2 marca 2011 roku.

Aktualne nr telefonów do Urzêdu Miasta Z¹bki
Biuro Obsługi Interesanta
22 5109 700
Sekretariat Burmistrza
22 5109 702
Sekretariat FAX
22 5109 888
Urząd Stanu Cywilnego
22 5109 710
Referat Spraw Obywatelskich
22 5109 722
Referat Organizacyjno−Administracyjny
22 5109 729
Referat ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej 22 5109 766
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 22 5109 745
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
22 5109 772
Referat Oświaty i Pomocy Społecznej
22 5109 739
Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowi−
ska
22 5109 752
Referat Inwestycji i Rozwoju
22 5109 758
Działalność Gospodarcza 22 5109 788
Stanowisko ds Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia 22 5109 792
Redakcja „Co słychać?”
22 5109 793
Biuro Rady Miasta
22 5109 712
Referat Budżetowo−Finansowy
22 5109 778
Referat Kadrowo−Płacowy
22 5109 717
Stanowisko ds. OC i Informacji Niejawnych 22 5109 790
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 5109 807
Straż Miejska
22 5109 825
Straż Miejska nr alarmowy dla dzwoniących z terenu Ząbek 986

www.zabki.pl
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W celu koordynacji inwestycji drogowych
Jak poprawiæ dojazd do Warszawy z terenu powiatu wo³omiñskiego oraz w jaki sposób skoordynowaæ dzia³ania modernizacji i remontów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z
inwestycjami drogowymi Miasta Sto³ecznego Warszawy? Na te pytania próbowali znaleŸæ odpowiedŸ samorz¹dowcy z terenu powiatu wo³omiñskiego, przedstawiciele Mazowieckiego Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich (MZDW) i Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowych
Miasta St. Warszawy, którzy spotkali siê 11 marca w Starostwie Powiatowym w Wo³ominie.
Organizatorem spotkania by³ starosta Piotr Uœciñski.

Oprócz starosty w dyskusji udział wzięli: wicestarosta woło−
miński, burmistrz Wołomina, burmistrz Miasta Marki, z−ca bur−
mistrza Miasta Zielonka, z−ca burmistrza Miasta Ząbki, p.o. na−
czelnika Wydziału Dróg Powiatowych, naczelnik Wydziału In−
westycji UM Wołomin, dyrektor MZDW rejon Wołomin i przed−
stawiciele Urzędu M. St. Warszawy.
Podczas spotkania dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i
Remontów w Pasie Drogowych Miasta St. Warszawy Wiesław
Witek, który jest jednocześnie pełnomocnikiem Prezydent Han−
ny Gronkiewicz−Waltz ds. Inwestycji, mówił o planowanych na
rok 2011 modernizacjach warszawskich dróg i mostów.
Samorządowcy pytali o plany remontów i modernizacji ul.
Żołnierskiej (której znaczna część zostanie przebudowana w tym
roku przez MZDW), ul. Bystrej w Ząbkach (która łączy się z
remontowaną przez Powiat ul. Batorego), ul. Łodygowej i ul.
Radzymińskiej.

Część spotkania poświęcono również budowie drugiej linii
Metra Warszawskiego, która rozpocznie się najprawdopodob−
niej w sierpniu br. Utrudnienia związane z tą ogromną inwestycją
odczują przede wszystkim mieszkańcy powiatu wołomińskiego.
Kierowcy będą mogli dojechać samochodem jedynie do granic
Warszawy. Dalej dopuszczony będzie ruch wyłącznie dla komu−
nikacji zbiorowej. Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Re−
montów w Pasie Drogowych Miasta St. Warszawy wyraził goto−
wość przyjazdu na sesję Rady Powiatu bądź sesje gminne w celu
omówienia utrudnień komunikacyjnych związanych z tą inwe−
stycją.
Z punktu widzenia Ząbek istotne znaczenie ma informacja o
wymianie nawierzchni na ul. Radzymińskiej na odcinku od ul.
Łodygowej w kierunku Ząbek, aż do granic Warszawy. Prace
remontowe prowadzone będą głównie w soboty i niedziele.
W kontekście przebudowy kolejnego odcinak ul. Batorego
wydaje się zasadne, aby również przebudować ul. Bystrą, która
łączy ul. Batorego z ul. Radzymińską. Ponieważ ul. Bystra znaj−
duje się na terenie Warszawy toteż decyzja w tym względzie leży
po stronie władz Stolicy. Przedstawiciele władz Ząbek wielo−
krotnie prowadzili rozmowy w tej sprawie zarówno z burmistrzem
Targówka, jak i z centralnym ratuszem. Podczas rozmów padły
zapewnienia, że ul. Bystra zostanie przebudowana.
kp/mo
źródło: www.powiat−wolominski.pl

Rusza budowa kolejnych dróg
Na przełomie marca i kwietnia zostanie rozpoczęta budowa II
etapu ul. Powstańców (na odc. Reymont – Dzika). 23 marca zo−
stała podpisana umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą

Kolejny etap przebudowy ul. Batorego
Przez ostanie dwa lat zostały przebudowane 2 odcinki ul. Ba−
torego, poczynając od ul. Bystrej. W tym roku zostanie zmoder−
nizowany ostatni fragment, czyli od ul. Bema do przejazdu kole−
jowego. Choć ul. Batorego jest drogą powiatową, to Miasto współ−
finansuje jej realizację. W tym roku władze Ząbek na przebudo−
wę III etapu wyasgnowały kwotę w wysokości 500 tys. zł. Po−
wiat jako główny inwestor zabezpieczył w budżecie sumę 2 mln
zł. Na to zadanie starostwo ogłosiło już przetarg. Na 30 marca
wyznaczono termin składania ofert. Zgodnie z zapowiedziami
właściwe prace budowlane zostaną przeprowadzone latem, wte−
dy też jest mniejszy ruch. Droga zostanie wybudowana w takim
samym standardzie jak poprzednie dwa odcinki. W związku z
licznymi prośbami ze strony mieszkańców zdecydowano się na
wybudowanie sygnalizacji świetlnej na wysokości Szkoły Pod−
stawowej Nr 2 oraz na skrzyżowaniu z ul. Bema i Sobieskiego.
red.

na budowę drogi w ul. Jana Pawła II. Na ukończeniu procedury
przetargowej są kolejne drogi: 11−go Listopada (trwa analiza ofert,
pozostaje tylko podpisanie umowy), ul. Kwiatowa na odc. Szwo−
leżerów − Sikorskiego (1 kwietnia nastąpi otwarcie ofert).
red.
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12 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się
uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyzna−

łecznej Rady Miasta Marcin Kubicki, wiceburmistrz Artur
Murawski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Ko−
nieczna oraz rodziny jubilatów.
Przedstawiciele władz miejskich wygłosili okolicznościo−

nych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z
okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Okolicznościo−
wa uroczystość została zorganizowana z okazji 51 rocznicy
zawarcia związku małżeńskiego przez Państwa Cecylię i
Henryka Waćkowskich oraz Państwa Stanisławę Krystynę i
Zygmunta Piotra Wielgolewskich.
W uroczystości wzięli udział: przewodniczący Rady Mia−
sta Krzysztof Bławdziewicz, przewodniczący Komisji Spo−

we przemówienia oraz wręczyli prezydenckie odznaczenia,
grawertony, albumy oraz kwiaty. Po części oficjalnej wznie−
siono toast za złote pary. Nie mogło oczywiście zabraknąć
także wspaniałego tortu.
Odznaczeni jubilaci są znakomitym przykładem nie tylko
dla swych rodzin, ale dla całego społeczeństwa, co potwier−
dza odznaczenie państwowe.
red.
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Wystawa prof. Marka Kwiatkowskiego
19 marca, w Galerii Orla miało miejsce wyjątkowe spo−
tkanie z prof. Markiem Kwiatkowskim. Choć głównym ce−

lem spotkania był wernisaż jego wybranych obrazów, to
uczestnicy mieli okazję nie tylko podziwiać malarskie dzie−
ła, ale również przyjemność obcowania ze wspaniałym czło−
wiekiem, bardzo skromnym, a jednocześnie pełnym pasji i
ogromnego entuzjazmu. Profesor, znany przez wielu jako
dyrektor Łazienek Królewskich (przez 48 lat) w barwny spo−
sób opowiedział o sobie, o rodzinie i rodzinnych stronach, o
swoich pasjach, o historii, o inspiracji, o życiu. Rzadko sły−

szy się ludzi, którzy o
wielkich sprawach potra−
fią mówić prosto, z po−
korą, ale jednocześnie z
niesłychaną lekkością, z
wielkim poczuciem hu−
moru i z ogromnym dy−
stansem do siebie same−
go. Tak potrafią chyba
tylko prawdziwi profeso−
rowie.
Choć wystawy malar−
skie są dość często orga−
nizowane w Ząbkach, to
nigdy wcześniej nie zgro−
madziły one tak wielkiej
publiczności, jak tym ra−
zem.
Równie dużym zainte−
resowaniem cieszył się
recital w wykonaniu Ja−
kuba Wociala – wychowanka ząbkowskiego MOK − u, który
przedstawił największe przeboje musicalowe. Jeden z utwo−
rów zadedykował prof. Markowi Kwiatkowskiemu.
To był wyjątkowy wieczór.
red.

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak
lodówki, pralki,
zmywarki,
kuchnie gazowe
i elektryczne,
płyty grzewcze, okapy
504 070 258
www.agd−naprawy.pl
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Narodowy Spis Powszechny 2011
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 przeprowadzony zostanie na tere−
nie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1.04.2011 do dnia 30.06.2011r według stanu na
dzień 31.03.2011 godz. 24:00.
Cel spisu:
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej
terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o
społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zaso−
bach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju:
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do
pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecz−
nych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki
publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych
prowadzonych na próbie gospodarstw domowych.
W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie m.in. uzyskanie infor−
macji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest niezbędna do
prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, ja−
kie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności,
stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami
mieszkaniowymi. Planowane podejście realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czaso−
wych i porównywalności z wynikami z poprzednich spisów.
Spisem objęte zostaną:
− osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach i budynkach oraz po−
mieszczeniach nie będącymi mieszkaniami,
− osoby nie mające miejsca zamieszkania,
− mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz obiekty zbiorowego zakwate−
rowania oraz inne pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Z jakich tematów będą zbierane dane:
W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna ludności; 2) edukacja; 3) aktywność ekonomiczna
osób; 4) dojazdy do pracy; 5) źródła utrzymania osób; 6) niepełnosprawność; 7) obywatel−
stwo; 8) migracje wewnętrzne; 9) migracje zagraniczne; 10) narodowość i język oraz mniej−
szości narodowe i etniczne; 11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznanio−
wego); 12) gospodarstwa domowe i rodziny; 13) stan i charakterystyka zasobów mieszkanio−
wych (mieszkania i budynki)
W dniach 1−17 marca 2011r. został przeprowadzony przez rachmistrzów obchód przed−
spisowy, którego celem była weryfikacja istniejących budynków i uzupełnienie wykazu o bra−
kujące punkty adresowe.

NARODOWE SIŁY REZERWOWE PRZEPUSTKĄ
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ!
Narodowe Siły Rezerwowe stanowią nową formę odbywania ochot−
niczej służby wojskowej, przeznaczonej dla żołnierzy rezerwy. Służ−
ba w NSR ma na celu wzmocnienie potencjału jednostek wojsko−
wych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, Sił Zbrojnych i zarządzania
kryzysowego. Wzorem innych państw NATO żołnierze rezerwy, pełniący służbę w ramach
NSR, przeznaczeni są głównie do: zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego, realizacji zadań poza granicami kraju oraz
stanowią wzmocnienie jednostek wojskowych. Nabór przeprowadzany
jest od lipca 2010 roku i trwa nadal. Każdy kandydat spełniający podsta−
wowe wymagania ma szanse uzyskać przydział kryzysowy i zasilić szere−
gi NSR, a następnie ubiegać się o przyjęcie do armii zawodowej. Pod−
stawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych są żołnierze po zwol−
nieniu z zawodowej służby wojskowej oraz żołnierze rezerwy. W celu
stworzenia zachęt do podejmowania służby w NSR wprowadzono sys−
tem motywacyjny, obejmujący zarówno uprawnienia o charakterze społeczno−ekonomicznym,
jak też edukacyjnym i prestiżowym. Tak, więc żołnierzom NSR przysługuje prawo do wyna−
grodzenia za czas ćwiczeń i okresowej służby wojskowej (dla szeregowego 80 zł. brutto),
prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby oraz
inne świadczenia finansowe. Żołnierze w ramach służby w NSR odbywają ćwiczenia rotacyjne
do 30 dni w ciągu roku oraz ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

W dniach 08.04.2011 do 30.06.2011 zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów
spis właściwy. Po raz pierwszy w ramach NSP 2011 będzie możliwość dokonania spisu przez
internet metodą CAII. Samospisu będzie można dokonać w dniach 1.04.2011 do dnia
16.06.2011r
16.06.2011r. Respondenci deklarujący tę formę spisania otrzymają loginy i hasła po wej−
ściu na wskazany adres udostępniony przez GUS.
http://www.stat.gov.pl/gus/multimedia_PLK_HTML.htm
Gminne Biuro Spisowe

Terminy odbywania tych ćwiczeń wynikać będą z opracowanego raz w roku wykazu, ustalone−
go odpowiednio wcześniej – tak więc kandydat poinformowany jest z odpowiednim wyprze−
dzeniem o terminach ćwiczeń. Żołnierz NSR może również korzystać z szeregu uprawnień
przez dowódcę jednostki wojskowej. W okresie pozostania na przydziale kryzysowym stosu−
nek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosu−
je się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywa−
nia określonej pracy. Pracodawcy zatrudniającemu żołnierzy rezerwy przysługuje rekompen−
sata finansowa za nieobecność żołnierza NSR w zakładzie pracy. Ochotnicy, którzy nie posia−
dają przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani są tą formą służby, maja możliwość ubie−
gania się do służby przygotowawczej, a następnie realizować swoje pasje w Narodowych
Siłach Rezerwowych. Służba przygotowawcza adreso−
wana jest zarówno do mężczyzn, jak i kobiet. Okres jej
pełnienia nie trwa długo: dla żołnierza kształcącego się
na oficera do sześciu miesięcy, na podoficera do pięciu
miesięcy i do czterech miesięcy na szeregowego. Stu−
diujący kandydaci do służby w NSR mają możliwość
odbycia służby przygotowawczej jeszcze w czasie stu−
diów – w przerwach wakacyjnych.
Nabór najwartościowszych kandydatów do Narodowych
Sił Rezerwowych prowadzi miedzy innymi Wojskowa Ko−
menda Uzupełnień Warszawa – Praga.
Nie zwlekaj, już dziś zostań żołnierzem Naro−
dowych Sił Rezerwowych i realizuj swoje pasje!

www.zabki.pl
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ZAMIAST FISKUSOWI - DAJ HARCERZOWI !!!
NAZWA – CHOR¥GIEW STO£ECZNA ZHP – DLA HUFCA Z¥BKI Nr KRS - 0000268913
Szanowni Państwo! Po raz kolejny
rozliczając swoje dochody za rok po−
przedni, każdy może przeznaczyć 1%
swojego podatku na rzecz Związku Har−
cerstwa Polskiego.
Taką możliwość daje od 1 stycznia
2004 ustawa o działalności pożytku pu−

Drodzy Mieszkańcy !
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerw−
ca 2011 zostanie przeprowadzony Na−
rodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań 2011r . Gminne Biuro Spi−
sowe w Ząbkach informuje, że w przy−
padku jakichkolwiek wątpliwości doty−
czących spisu mogą Państwo zasię−
gnąć informacji w Urzędzie Miasta
Ząbki w Referacie Spraw Obywatel−
skich, pok. nr 8 w godzinach pracy
Urzędu tj. w poniedziałki w godz.
10:00−18:00, wt−pt 8:00 do 16:00 lub
pod numerem /22/ 510 97 21−25.
Gminne Biuro Spisowe w Ząbkach

blicznego i wolontariacie.
Związek Harcerstwa Polskiego jest or−
ganizacją pożytku publicznego − naj−
większą organizacją wychowawczą w
Polsce. Zajmujemy się śródroczną pracą
wychowawczą z dziećmi i młodzieżą na
zbiórkach harcerskich, organizujemy
rajdy i biwaki oraz akcje letnie w for−
mie obozów harcerskich dla około 100
dzieci.
Kto może przekazać 1% podatku?
w podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych
w podatnicy opodatkowani ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych
w podatnicy prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą i korzystają−
cy z liniowej, 19 – procentowej staw−
ki podatku
Żeby przekazać podatek na ZHP na−
leży podać w zeznaniu rocznym na pi−
tach 28, 37, 36, 36L, 38 lub 28 nazwę i

nr KRS, dzięki czemu Urząd Skarbowy
będzie mógł przekazać zadeklarowana
kwotę 1% należnego podatku.
NAZWA – CHORĄGIEW STO−
ŁECZNA ZHP
– DLA HUFCA ZĄBKI
Nr KRS − 0000268913
Co zrobimy z otrzymanymi środkami?
Przeznaczymy na :
− dofinansowanie obozów dla naj−
uboższych dzieci,
− zakup i remont sprzętu obozowego
− dofinansowanie biwaków i rajdów
− zakup materiałów programowych do
pracy śródrocznej
DZIĘKUJEMY !!! CZUWAJ !!!
ZHP HUFIEC ZĄBKI
im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego
05−091 Ząbki ul. Westerplatte 11
tel: 22−781−64−46
e−mail zhp−zabki@home.pl

O tradycji kulinarnej w Z¹bkach
Za nami już półmetek prelekcji z cyklu „Czwartki z
kuchnią polską”, odbywających się w Restauracji „na
skrajnej”. Gościem specjalnym każdego czwartku był
dr Grzegorz Russak, znakomity znawca polskiej kuchni
tradycyjnej. Podczas trzech już spotkań słuchacze mieli
okazję posłuchać o miodach, kuchni myśliwskiej oraz
o polskich pierogach.

Uczestnictwo w tych prelekcjach to nie tylko możliwość
zdobycia cennego przepisu kulinarnego, ale również zna−
komita okazja, aby wziąć udział w swoistej podróży po wie−
lowiekowej historii polskiej kuchni, która ma o wiele więcej
do zaoferowania niż nam się na co dzień wydaje. Przy tej
okazji Grzegorz Russak zachęcał, aby korzystać z tego nie−

przebranego bogactwa naszej tradycji.
Wieczory czwartkowe to uczta za−
równo dla duszy, jak i ciała. Można
bowiem skosztować najprzeróżniej−
szych tradycyjnych specjałów (w za−
leżności od tematyki spotkania). To
także doskonała okazja, aby porozma−
wiać na osobności z Grzegorzem Rus−
sakiem, czy też nabyć jego książkę
wraz z autografem.
Trzeba przyznać, że ta dość oryginalna formuła dość
dobrze się sprawdza, o czym świadczy znakomita fre−
kwencja.
red.
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Rozpoczê³y siê zapisy dzieci do publicznych
przedszkoli na terenie miasta Z¹bki
Od 1 marca 2011 r. rozpoczê³a siê rekrutacja do publicznych
terenie Miasta Z¹bki, która trwaæ bêdzie do 31 marca 2011 r.
Warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w za−
kresie kryteriów obowiązujących reguluje § 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warun−
ków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przecho−
dzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zm.),
w myśl którego do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowa−
nego w szkole podstawowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci
w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, a w na−
stępnej kolejności przyjmowane są dzieci matek i ojców samotnie je wy−
chowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do
pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie od−
rębnych przepisów, a także dzieci umizeszczone w rodzinach zastępczych.
Poza ww. kryteriami przyjęć obligatoryjnie obowiązującymi w myśl
przedmiotowego rozporządzenia, dodatkowe kryteria przyjmowania dzieci
do przedszkola określa zgodnie z art. 60 ust.1, pkt 6 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 ze zm.) statut przedszkola, w części dotyczącej zasad
rekrutacji do przedszkola, z którymi można się zapoznać w danej placów−
ce przedszkolnej.
Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy zgłosić się do wybranego
przedszkola i wypełnić kartę zgłoszenia – zapisu dziecka do przedszkola.
W związku z ustawowym obowiązkiem, od dnia 1 września 2011 r,.
odbycia przez dziecko pięcioletnie rocznego przygotowania przedszkol−
nego, a także z koniecznością zabezpieczenia dla dzieci pięcioletnich
miejsc w publicznych przedszkolach, wskazanym byłoby, aby dzieci sze−
ścioletnie, które uczęszczały wcześniej do przedszkola, kontynuowały
edukację i wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych zor−
ganizowanych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Ząbki. Rodzi−
ce dzieci 6 – letnich, które wcześniej uczęszczały do przedszkoli na tere−
nie Miasta Ząbki nie powinni obawiać się sytuacji, związanej z kontynu−
acją przez ich dzieci edukacji i wychowania przedszkolnego w oddzia−
łach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, ponie−
waż szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi na terenie Miasta
Ząbki są przygotowane do przyjęcia dzieci 6 – letnich i 5 – letnich. Szko−
ły te posiadają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do pracy z dziec−
kiem w wieku przedszkolnym, oraz stworzyły na terenie swoich placówek
bezpieczne i higieniczne warunki do edukacji, wychowania i opieki dzieci
wieku przedszkolnym. Należy nadmienić, że nie została wydana żadna
uchwała Rady Miasta Ząbki, ani zarządzenie Burmistrza Miasta Ząbki do−
tyczące likwidacji oddziałów zerowych w przedszkolach. Zgodnie z prze−
pisami i zasadami rekrutacji określonymi w statutach publicznych przed−
szkoli z terenu Miasta Ząbki, rodzic podejmuje decyzję najbardziej opty−
Uczniowie, Rodzice i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach,
ul Piłsudskiego 35
serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych
na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się
7 kwietnia (czwartek) w godz.17.00−19.00.
Dzieciom oferujemy wiele atrakcji, Rodzicom natomiast
stwarzamy okazję
do zapoznania się z naszą placówką oraz formą rekru−
tacji na następny rok szkolny.

przedszkoli na

malną dla rozwoju swojego dziecka i składa stosowną dokumentację okre−
śloną w zasadach rekrutacji danego wybranego przez siebie przedszkola,
w sprawie przyjęcia jego dziecka do tej placówki.
Analizując wskaźniki liczbowe dotyczące liczby mieszkańców na tere−
nie Miasta Ząbki na przestrzeni kilku lat, niepokojącym wydaje się fakt,
że wzrost liczby mieszkańców zameldowanych i zamieszkujących na tere−
nie Miasta Ząbki, posiadających dzieci w wieku przedszkolnym, a także
przyjmowanie dzieci sześcioletnich wyłącznie do przedszkoli publicznych
może skutkować tym, że zabraknie miejsc dla trzylatków i czterolatków w
publicznych przedszkolach w roku szkolnym 2011/2012. Wskazanym jest
więc, aby rodzic podejmując decyzję dotyczącą zapisu swojego sześcio−
letniego lub pięcioletniego dziecka do przedszkola, kierował się z jednej
strony dobrem swojego dziecka, ale także uwzględnił kwestie społeczne −
w szczególności zabezpieczenie miejsc dla dzieci trzyletnich i czterolet−
nich w publicznych przedszkolach, które dla tej grupy wiekowej są pla−
cówkami najbardziej adekwatnymi do potrzeb i predyspozycji psychofi−
zycznych małych mieszkańców Ząbek (trzyletnich i czteroletnich). Należy
też rozważyć kwestię, że dzieci 6 − letnie uczęszczające wcześniej do przed−
szkola, są dziećmi lepiej przygotowanymi do kontynuacji wychowania
przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, niż
dzieci 5 − letnie, które nigdy wcześniej nie uczęszczały do przedszkola.
Warto nadmienić, że nauczyciele przedszkoli zostali specjalnie prze−
szkoleni, aby przeprowadzać diagnozę dziecka uczęszczającego do przed−
szkola, której celem jest m. in. ocena dojrzałości szkolnej dziecka. Dzięki
temu rodzic może otrzymać informacje dotyczące rozwoju i możliwości
swojego dziecka w sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalno − społecz−
nej pod kątem oceny gotowości szkolnej dziecka, a także skonsultować z
nauczycielem przedszkola, czy jego 6 − letnie dziecko poradzi sobie re−
alizując wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej, lub czy jego dziecko osiągnęło gotowość szkolną, aby roz−
począć naukę w klasie I szkoły podstawowej, na co w okresie przejścio−
wym pozwalają stosowne przepisy prawa.
Mamy nadzieję, że rekrutacja do przedszkoli i odziałów przedszkol−
nych będzie przebiegała w spokoju oraz zgodnie z przepisami prawa w
tym zakresie.
Ewa Wiśniewska
Kierownik Referatu Oświaty
i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Ząbki
Publiczne Gimnazjum Nr 2
im. ks. Jerzego Popiełuszki
Ząbki, ul. Batorego 37
zaprasza
na
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
7 kwietnia 2011 r.
godz. 17 30
W programie:
– występy muzyczne i taneczne
– spotkanie informacyjne (dyrektor)
– prezentacja dorobku (wyniki, osiągnięcia)
– zwiedzanie szkoły (nauczyciele i Samorząd Uczniowski)
Zapraszamy na naszą stronę
www.gim2zabki.waw.pl

www.zabki.pl

FIRMY W AKCJI „ZNIŻKA ZA DOWÓD”
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Firmy daj¹ zni¿ki dla zameldowanych mieszkañców
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w Akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem są
to firma MDG DATA sprzedająca m.in. oprogramowanie wspomagające działalność
przedsiębiorstw, Zakład Fotograficzny Zbigniewa Marcjaniaka oraz firma Perfect COMP
świadcząca usługi informatyczne.
Pełna lista firm biorących udział w Akcji dostępna jest na stronie Urzędu Miasta
(www.zabki.pl) w banerze: Akcja „Zniżka za dowód”. Tam też dostępne są również
formularze zgłoszeń dla chcących przystąpić do tej inicjatywy.
Z kolei mieszkańcy mogą rozpoznać firmę biorącą udział w akcji poprzez plakaty i
naklejki umieszczone w widocznych miejscach ich siedzib.
red.
MDG DATA to ząbkowska firma z branży IT. Oferuje−
my usługi kompleksowej obsługi informatycznej firm oraz
osób indywidualnych (w tym m.in. Papcia Chmiela i
Edwarda Lutczyna).
Jako Autoryzowany Partner firmy Comarch S.A. z Krakowa, specjalizujemy się w dostarczaniu i
wdrażaniu najlepszego oprogramowania magazynowo−finansowo−księgowego dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw − Comarch OPTIMA.
W ramach usług oferujemy m.in.: bezpłatną prezentację, analizę przedwdrożeniową, szkolenia pra−
cowników, asystę powdrożeniową.
Specjalizujemy się także w dostarczaniu markowego sprzętu komputerowego (komputery i serwe−
ry), zasilania awaryjnego APC, kas i drukarek fiskalnych POSNET, oprogramowania antywirusowego
ESET i skanerów kodów kreskowych.
W ramach rozwoju naszego powiatu, nasza firma zainicjowała program wsparcia dla bezrobotnych
www.FirmaFirmie.pl, w ramach którego na starcie, nowe firmy założone przez byłych bezrobotnych
otrzymują wsparcie w postaci specjalnych rabatów na towary i usługi.
Zapraszamy do współpracy – www.mdgdata.pl

Rozmowa z właścicielem Zakładu Fotograficznego
Zbigniewem Marcjaniakiem
Od kiedy Państwo funkcjonują w Ząbkach?
Nasz zakład fotograficzny założyliśmy całkiem niedawno tj. w 2005 roku jako początek typowego
rodzinnego interesu.
Rozrastające sie obszarowo Ząbki, przybywający nowi mieszkańcy, potrzeba tego typu zakładu
działającego lokalnie skłoniły nas do podjęcia takiej decyzji. Było to trudne wobec sytuacji, że mnó−
stwo zakładów fotograficznych ulega likwidacji.
I nie ma w tym nic oryginalnego jeśli powiem, że wspólne hobby moje i żony Kasi przerodziło się
w chwili obecnej w mały lecz sprawnie i z pełną ofertą działające mini przedsiębiorstwo.
Obydwoje jesteśmy wychowani „po staremu” w poczuciu konieczności dokumentowania przebie−
gającej obok nas historii. W tradycji było raz do roku całą rodziną być u fotografa i dokumentować jak
rodzina trwa i się powiększa.
Jaką mają Państwo ofertę, czy jest coś co Państwa wyróżnia?
Zajmujemy się szeroko pojęta fotografią rodzinną .Dokumentujemy chrzty, komunie, wykonujemy
zdjęcia rodzinne w studio, które powstało na ulicy Sikorskiego 35.
Oczywiście oferta nasza nie mogłaby się oczywiście obejść bez obsługi uroczystości ślubnych w
plenerze, studio, kościele i przyjęciu weselnym. Od zeszłego roku zajmujemy się również wideofilmo−
waniem tego typu uroczystości.
Razem ze zmieniającym się rynkiem i zapotrzebowaniem klientów wykonujemy w zakładzie fotogra−
fie nagrobkowe, wydruki wielkoformatowe oraz coraz bardziej popularne wydruki termosublimacyjne
na koszulkach, kubkach itp.
Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta, oprawę graficzną do zdjęć pozowanych
w studio wykonuje z ogromnym wyczuciem plastycznym studentka Akademii Sztuk Pięknych.
Dlaczego przystapili do tej akcji? Jak Państwo ją oceniają?
Szczególnie dla małych zakładów każda formy reklamy jest formą prezentacji swojej oferty, dlate−
go też przystąpiliśmy do akcji „Zniżka za dowód”. Zdecydowany efekt przyniosła ona na samym
początku jej trwania.
Zakład Fotograficzny− Zbigniew Marcjaniak
05−091 Ząbki, ul.Sikorskiego 35
tel.022 781 55 14, 696 962 445
email: z.marcjaniak interia.pl; marcjaniak home.pl
www.zbigardo.pl; www.fotoząbki.pl

Perfect COMP to innowacyjna firma,
którą tworzą doświadczeni, pełni pasji informa−
tycy, dla których świat komputerów nie stanowi
zagadek. Doradzamy, Wymieniamy, Instaluje−
my, Naprawiamy. Stawiamy diagnozę dotyczącą
naprawy sprzętu komputerowego i przystępuje−
my do usunięcia usterki w dniu zgłoszenia. W
Ząbkach świadczymy usługi dla naszych Klien−
tów od 2009 roku. Nasze usługi świadczymy w
siedzibie Klienta.
Ponieważ my wiemy więcej, niż wiedzą inni.
Sprawdź nas !
Oto niektóre usługi, świadczone przez naszą
firmę:
− Instalacja systemu operacyjnego. Systemy Win−
dows 2000/ XP / ME / VISTA/ 7.
− Instalacja Internetu: CHELLO, NEOSTRADA,
ASTER.
− Usuwanie bieżących awarii komputerowych –
Naprawa komputerów (wyłączenie się, restar−
towanie, zawieszanie, brak zasilania)
− Rozbudowa oraz modernizacja sprzętu kompu−
terowego.
− Konfiguracja sieci typu LAN i WLAN (Wi−Fi).
− Projektowanie stron WWW.
− Nauka obsługi komputera.
− Zgrywanie kaset VHS na DVD
Dla nas najważniejszy jest klient, więc nie cze−
kaj ani chwili − skontaktuj sie z nami.
Akcja pt. „Zniżka za dowód” jest bardzo cie−
kawą promocją lokalnej przedsiębiorczości. Dla
tego chcemy zaoferować Państwu zniżkę w wy−
sokości 20% na usługi i sprzęt komputerowy w
ramach tej akcji.
Z poważaniem

Kamil Wenda

Dane adresowe:
PERFECT COMP KAMIL WENDA
I BRYGADY 27
05−091 ZĄBKI
TEL. 502 372 348
www.perfectcomp.pl
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Wyróżnienia indywidualne w roczniku 2000

I Ogólnopolski Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t
W sobotę, 12 marca, w hali sportowej Publicznego Gimna−
zjum nr 2 odbył się I Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Noż−
nej Dziewcząt.
Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Ząb−
kovia Ząbki, współorganizatorami: Dyrektor Gimnazjum nr 2,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Dyrektor MOSiR, przy
wsparciu Ministra Sportu i Turystyki oraz Burmistrza Miasta
Ząbki. Patronat honorowy sprawowali Prezes PZPN, Marsza−
łek Województwa Mazowieckiego oraz Starosta Wołomiński.
W turnieju wzięło udział 10 dziewczęcych klubów piłkarskich z ca−
łej Polski, które wystawiły 16 drużyn w dwóch kategoriach wieko−
wych: z rocznika 1999 oraz 2000.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Zastępca Burmistrza Miasta
Ząbki Artur Murawski
Zawody rozpoczęły młodsze zawodniczki zawodniczki. Bardzo do−
brze wystąpiły nasze reprezentantki z Ząbkovii Ząbki I, docierając aż
do finału, w którym o zwycięstwie zdecydowały rzuty karne. Więcej
szczęścia miały zawodniczki z Włókniarza Kalisz.

Najlepsza zawodniczka
Weronika Ziemba
UKS „Szóstka Inowrocław”

Najlepsza bramkarka
Ewa Pluta
UKS Ząbkovia Ząbki

Królowa strzelczyń
Wiktoria Papierska
KKS Włókniarz 1925 Kalisz

W tej kategorii indywidualnie została wyróżniona Ewa Pluta jako
najlepsza bramkarka.

1. KKS WŁÓKNIARZ 1925 KALISZ

2. UKS ZĄBKOVIA ZĄBKI I

3. MUKS DARGFIL TOMASZÓW MAZOWIECKI
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Najlepsza zawodniczka
Klaudia Krawczyk
UKS Ząbkovia Ząbki

Najlepsza bramkarka
Magdalena Dragunowicz
MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki

Królowa strzelczyń
Kinga Kołek
MUKS Praga Warszawa

Starsze zawodniczki również zajęły drugie miejsce, jednak w tym
przypadku musiały uznać wyższość przeciwniczek z warszawskiej Pra−

CO SŁYCHAĆ

gi, które wygrały 2:0. Mimo to występ ząbkowianek należy uznać za
duży sukces. Klaudia Krawczyk została uznana najlepszą zawodniczką
w tej kategorii.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Zawodniczki z dru−
żyn, które zajęły miejsca od I do III otrzymały medale, a najlepsza zawod−
niczka, bramkarka i królowa strzelczyń otrzymały statuetki i dyplomy.
Ponadto wszystkie zawodniczki otrzymały nagrody rzeczowe: za
miejsca od I do IV – piłki, za miejsca od V do VIII – koszulki.
Podczas ceremonii dekoracji przedstawiciel Marszałka Wojewódz−
twa Mazowieckiego Tomasz Kalata odczytał list Wicemarszałka Krzysz−
tofa Grzegorza Strzałkowskiego do uczestników, trenerów drużyn i or−
ganizatorów. Po oficjalnym zakończeniu turnieju z trenerami i zawod−
niczkami UKS Ząbkovia Ząbki spotkali się: zastępca burmistrza Mia−
sta Ząbki Artur Murawski, przedstawiciel marszałka województwa ma−
zowieckiego, wiceprzewodniczący rady miasta Tomasz Kalata, dyrek−
tor Gimnazjum nr 2 Małgorzata Zyśk, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 3 Tomasz Łukawski, radny Miasta Ząbki Andrzej Chibowski.
Wszyscy otrzymali z rąk wiceburmistrza Artura Murawskiego dy−
plomy – podziękowanie za godne reprezentowanie miasta Ząbki pod−
czas turniejów i rozgrywek piłki nożnej, a dyrektor Szkoły Podstawo−
wej nr 3 Tomasz Łukawski wręczył pamiątkowe medale. Ufundował
on również statuetki dla najlepszych zawodniczek ze swojej szkoły
oraz piłki dla klubu.

2. UKS ZĄBKOVIA ZĄBKI

1. MUKS PRAGA WARSZAWA

3. MUKS DARGFIL TOMASZÓW MAZOWIECKI
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WYDARZENIA

Foto Models 2011

12 marca 2011 r. odbyła się Gala Fi−
nałowa konkursu FOTO MODELS
2011 Regionu Wołomińskiego. Wzięły
w niej udział 22 finalistki. W sumie przy−

znanych zostało 12
tytułów komple−
mentarnych. Hono−
rową Finalistką Zą−
bek 2011 została
Justyna Wanat.
Uroczyste wręcze−
nie nagród nastąpi−
ło 16 marca w sie−
dzibie Klubu Galop
w Zielonce. W imie−
niu władz Ząbek
prezent naszej fina−
listce wręczył prze−
wodniczący komisji
społecznej rady
miasta Marcin Kubicki.
Justyna Wanat mieszka w południo−
wej części Ząbek, do udziału w konkur−
sie piękności namówiła ją koleżanka.
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