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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
Ewange−2012r.
Rok
XXI rozpoczęto odczytaniem fragmentu
16 marca
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
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ROZLICZAJĄC SWÓJ PODATEK PIT W ZĄBKACH
SP2, którzy wystawili kila scenek ro−
ZYSKUJESZ PODWÓJNIE!
dzajowych przeplatanych występami

Co roku każdy z nas odprowadza podatek PIT do
urzędu skarbowego. Większa część podatku zasila
budżet państwa, jednak jedna trzecia pieniędzy wraca do
miejsca zamieszkania podatników. Dzięki tym środkom
mogą powstawać w mieście nowe inwestycje zarówno te drogowe, jak i wspierające działalność oświatową, kulturalną
czy sportową.
Trzeba pamiętać, że pieniądze z naszych podatków
pomagają gminie poprawić nasze otoczenie. Z naszych
pieniędzy naprawiane są bowiem drogi, chodniki, kanalizacja,
budowane szkoły, remontowane przychodnie.
Osoby nie zameldowane w Naszym Mieście, które
odprowadzą podatek dochodowy za 2011 rok, wskazując
w deklaracji PIT jako miejsce zamieszkania miasto Ząbki
już od 01 maja 2012 r. będą mogły wyrobić sobie kartę

W tym numerze
Rozkład jazdy
linii Zabki-1 oraz
Ząbki-2

muzycznymi.
Program korzystania
artystycznyz limieszkańcauprawniającą
ich do bezpłatnego
przygotowała
III A pod kierun−
nii autobusowych Ząbki
1 i Ząbki klasa
2.
kiem wychowawczyni p. Jolanty Gut
wraz z chórem szkolnym pod kierun−
kiem p. Jadwigi Żaboklickiej.
Na zakończenie, z koncertem kolęd
• Składając zeznanie
jako miejsce
zamieszwystąpiłroczne
miejsko−parafialny
Chór
Can−
kania wskaż Gminę
Ząbki,
a
jako
właściwy
urząd
tores Misericodriae pod batutą Zbi−
skarbowy – Urząd
Skarbowy
w Wołominie,
gniewa
Szablewskiego.
Po części ar−
tystycznej, w imieniu księży głos za−
• Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 w
brał ks. proboszcz Andrzej Kopczyń−
części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołącz jego
ski, który w znakomity sposób wyło−
zeznania (wypełnienie
jest prosteświąt.
i nie
żył sensformularza
Bożonarodzeniowych

Jak to zrobić?

podlega opłacie)

Dokończenie str. 8

• Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem podatkowym PIT dostarcz osobiście
lub prześlij do Urzędu Skarbowego w Wołominie, ul
Przejazd 2, 05-200 Wołomin. Formularz dostępny
jest w każdym urzędzie skarbowym lub na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów.
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Miejski Ośrodek Kultury

zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa
Marty Wasilewskiej - Frągnowskiej
“Warmińskie inspiracje”
17.03.2012 o godz. 17:00 Galeria Orla, MOK, ul. Orla 8
Wystawie towarzyszył będzie koncert poezji śpiewanej
w wykonaniu zespołu “Fantasmagoria”
Marta Wasilewska-Frągnowska urodziła się 28 sierpnia 1983 roku w Olsztynie, gdzie ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych oraz studia na
kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim (2008). Dyplom z malarstwa pt. “Przystań” powstał w
pracowni profesora Zygmunta Drońskiego i wyróżniony został jako pierwszy w
tej dziedzinie w historii instytutu. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych
(m.in Jazzteawal, Dobre Miasto, 2009). Autorka siedmiu wystaw indywidualnych, m.in. w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej “Światowid”
w Elblągu (2007), w Olsztynie - Przystań “Warmia” (2007), w Glotowie - galeria
“Obora” (2008), w Dobrym Mieście - Centrum Kultury (2008), w Olsztynie Centrum Polsko - Francuskie (2010).
Prezentowana wystawa nosi tytuł “Warmińskie inspiracje” i jest to zbiór
prac z różnego okresu mojej twórczości m.in zawiera kilka obrazów z cyklu
“Dwanaście inspiracji”, który został zrealizowany dzięki stypendium Prezydenta miasta Olsztyna, przyznawanemu osobom zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury. To indywidualna
interpretacja warmińskiego krajobrazu, sprowadzona często tylko do płaskiej
plamy barwnej, do symbolu, pokazująca zmienność natury jak również moją
niegasnącą fascynację krajobrazem.
Obecnie artystka jest na studiach doktoranckich z zakresu malarstwa na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Terminarz I kolejki Z.L.S.P sezon 2011/12 runda wiosenna

RUNDA WIOSENNA SEZONU 2011/2012
NIEDZIELA 01.04.2012
Boisko „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach, ul. Batorego 11:
II LIGA
10.00
CLUB 74 – THE NATURAT
11.00
ZĄBKOWSKA FERAJNA - OFFICE PLUS
I LIGA
12.00
RETA – ALCYBIADES
13.00
CHARBUD – F.C. FANATIC
14.00
F.C. ZĄBKI – ALBATROS ZĄBKI
Boisko „Orlik” przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, ul. Harcerska 9:
III LIGA
10.00
LEWANDÓW TEAM – MARSZ MARSZ DĄBROWSKI
11.00
TBA EXPRESS – FIZZY BUBBLECH
12.00
SKAJTEK – CANARINHOS

USŁUGI KSIĘGOWE
-dla firm w zakresie rozliczeń z

Urzędem Skarbowym i ZUS;
-dla osób indywidualnych rozliczenia
roczne podatku PIT, wnioski o zwrot
podatku VAT z materiałów budowlanych VZM;
Kontakt osobisty w Ząbkach -okolice Praskiej Giełdy Spożywczej w
godzinach popołudniowych.

tel. 603-107-714
tel/fax 22-636-83-70
www.ksiegowa-amet.pl
CO SŁYCHAĆ? wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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Rusza I liga piłkarska

Pierwsze spotkanie rundy wiosennej nasi piłkarze rozegrają na
wyjeździe z Kolejarzem Stróże, który po rundzie jesiennej zajmuje
wysokie 5 miejsce (Dolcan 15). W sumie w marcu Dolcan Ząbki rozegra
3 mecze. Miejmy nadzieję, że inauguracja będzie udana i drużyna mocno
odbije się od strefy spadkowej.
Kolejka 21 - 17-18 marca
Kolejarz Stróże - Dolcan Ząbki 18 marca, 15:00
Kolejka 22 - 24-25 marca
Dolcan Ząbki - Bogdanka Łęczna 25 marca, 15:00
Kolejka 23 - 31 marca-1 kwietnia
GKS Katowice - Dolcan Ząbki 31 marca, 18:00

AIKIDO
dla dzieci
OSiR Targówek
Ul. Łabiszyńska
pon., śr. godz. 20.00
tel. 518 – 141 – 444
www.klubkarate.
wordpress.com

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.

uprzejmie informuje, że od dnia 26
marca 2012 r. Biuro Obsługi Klienta
oraz Kasa Spółki będą zlokalizowane
pod nowym adresem: ul. Piłsudskiego
2, 05-091 Ząbki (I piętro, nad bankiem PKO S.A.)Z chwilą zmiany siedziby biura korespondencję prosimy
kierować pod nowy adres.Numery
telefonów jak również pozostałe dane
rejestrowe Spółki nie ulegają zmianie.
W razie wątpliwości prosimy o korzystanie ze strony www.bip.pgk.zabki.pl

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki: godz.: 16.00-18.00
piątki: godz.: 8.00-10.00
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Wizyta tureckich samorządowców w Ząbkach
W dniach 21- 24 lutego w naszym powiecie gościła delegacja tureckich burmistrzów.Po raz pierwszy przyjechała do
nas aż tak liczna grupa, składająca się z 11 samorządowców.
Byli to: Husamettin Cetinkaya - burmistrz Kumluca (miasta partnerskiego Ząbek), Aydin Kaplan - burmistrz Aglasun,
Huseyin Baykal - burmistrz Senirkent, Nuri Ozbek - burmistrz
Yesilova, Ismal Durmaz - burmistrz Kocaailer, Bayram Yildiz
- burmistrz Hasanpasa, Duran Senay - burmistrz Beykoy,
Omer Ali Beyazit - burmistrz Salda, Alim Sensoy - burmistrz
Bagsaray, Yucel Cetiner - burmistrz Malmak, Ahmet Demir burmistrz Camlik. Towarzyszyli im Aziz Sahin prezes ATiK
– odpowiednika naszej izby gospodarczej oraz Ryszard Hęćka
wiceprezes ATiK. Delegacja zatrzymała się w hotelu „Gregory”
w Kobyłce.
Wizyta miała charakter studyjny i dyplomatyczny. Tureccy
samorządowcy odwiedzili Ząbki, Marki i Wołomin, a także Sulejówek i Warszawę.
Tuż po przyjeździe, burmistrzowie zwiedzili Praską Giełdę
Spożywczą w Ząbkach.
Kolejnego dnia delegację podejmował burmistrz Ząbek Robert Perkowski. W Ząbkach burmistrzowie odwiedzili Publiczne
Przedszkole nr 3 „Skrzat”, mieli też okazję poznać radnych Miasta
Ząbki uczestnicząc w obradach, a także zwiedzić trybunę główną
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Po przedszkolu „Skrzat” gości oprowadziła dyrektor Jolanta
Salak. Samorządowcy obejrzeli wszystkie sale w przedszkolu.
Obserwowali zajęcia prowadzone z zastosowaniem tablicy multimedialnej oraz zajęcia w sali sensorycznej, służącej do niwelowania dysfunkcji rozwojowych u dzieci. Obejrzeli także
salę rekreacyjną do zabaw ze sprzętem multimedialnym oraz
prezentację multimedialną, pokazującą dotychczasowe działania
prowadzone przez przedszkole.
Tureccy samorządowcy byli pod dużym wrażeniem.
Podobał im się przestronny budynek przedszkola oraz amfiteatr,
znajdujący się na zewnątrz, a także sposób prowadzenia zajęć
dla dzieci. Ujął ich występ grupy trzylatków, które zaśpiewały
specjalnie dla samorządowców. Delegacja opuściła przedszkole z
postanowieniem wybudowania podobnego u siebie.
Tureccy burmistrzowie mieli okazję przyjrzeć się pracy
Rady Miasta Ząbki, podczas sesji. Wykorzystali ten moment,
aby podziękować gospodarzowi za gościnę i zadeklarować chęć
współpracy na przyszłość. Tureccy samorządowcy wyrazili zainteresowanie podpisaniem umowy na wymianę uczniów między
naszymi a ich szkołami.
Po trybunie, która jest częścią Centrum Turystyczno-Sporotowo-Rekreacyjnego oprowadził gości Jacek Romańczuk - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na którego terenie
znajduje się obiekt.
Kolejnego dnia tureccy samorządowcy w towarzystwie burmistrza Roberta Perkowskiego oraz jego zastępcy Artura Murawskiego odwiedzili Sejm RP, gdzie spotkali się z posłami
(byłymi ministrami) Cezarym Grabarczykiem i Grzegorzem
Schetyną.
Wizyty delegacji tureckich nie zdarzają się w naszym mieście
często. Miejmy nadzieję, że zadeklarowana chęć współpracy w
zakresie wymiany młodzieży między szkołami znajdzie swój finał
i ząbkowska młodzież będzie miała okazję pouczyć się w tureckich szkołach a turecka w naszych.
Iwona Potęga
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Pogotowie komputerowe

Oferujemy profesjonalne usługi komputerowe!






Usuwamy szkodliwe programy: wirusy, trojany itp.
Konserwujemy i rozwiązujemy problemy związane z
systemem WINDOWS oraz LINUX
Naprawiamy zepsute komputery
Zajmujemy się konfiguracją sieci komputerowych
oraz podziałem INTERNETU na wiele komputerów
Odzyskujemy dane, utracone w przypadku awarii
systemu WINDOWS

tel. 883-147-633
www.koscomp.pl
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W Ząbkach noga z gazu
98 km/h przy rondzie Wolności / Batorego, 100 km/h w
okolicach gimnazjum na Batorego – to tylko niektóre z ciekawostek akcji „Prędkość” przeprowadzonej wspólnie przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Policji Powiatowej w
Wołominie i ząbkowskiej Straży Miejskiej.
- Akcja odbyła się 24 lutego w godzinach przedpołudniowych na
ulicy Wolności w Ząbkach i miała na celu poprawę bezpieczeństwa
– poinformował Zbigniew Forysiak Komendant Straży Miejskiej
w Ząbkach. W wyniku kontroli, w ciągu kilku godzin, zostało zarejestrowanych za pomocą fotoradaru 54 przypadki przekroczenia
prędkości, 12 kierowców ukarano za przekroczenie prędkości lub
inne wykroczenia mandatami kredytowymi, a jednemu zatrzymano dowód rejestracyjny. - Tego rodzaju akcje, roboczo zwane
„kaskadą” polegają na wystawieniu fotoradaru przez straż miejską,
który namierza i fotografuje samochody przekraczające prędkość,
a w odległości 200-300 metrów dalej stoi policja ze swoim radarem
i tu zatrzymuje pojazdy do kontroli - tłumaczy komendant Zbigniew Forysiak.
-Ta i tym podobne akcje są możliwe dzięki bardzo dobrej
współpracy Wydziału Ruchu Drogowego KKP w Wołominie,
którego naczelnikiem jest Paweł Wosiński i Straży Miejskiej w

Ząbkach – zaznacza komendant Forysiak. Terminy akcji ustalane
są na bieżąco. Także można się ich spodziewać w najbardziej nieoczekiwanych terminach.
Przypominamy, że w terenie zabudowanym samochody muszą
ograniczyć prędkość do 50 km/h w dzień i 60 km/h w nocy.
Iwona Potęga

Trybuna coraz piękniejsza
Po okresie zimowym wyższa temperatura na zewnątrz
spowodowała przyspieszenie robót przy budowie Trybuny
Głównej Stadionu Miejskiego w Ząbkach. Obiekt będzie gotowy
już latem.
Ostatnio wykonany został ciąg pieszo-jezdny przyległy do płyty
boiska od strony tablicy wyników, który stanowi przedłużenie ulicy Słowackiego od strony ulicy 3 Maja. Powstał również odcinek
drogi oraz chodnik wzdłuż trybuny głównej w miejscu starej drogi
wewnętrznej na terenie M.O.S.iR. Tuż obok tej drogi, w miejscu,
gdzie docelowo będzie parking dla służb zabezpieczających imprezy masowe, wbudowano 6 zbiorników gromadzących wody
opadowe, które wykorzystane będą do podlewania terenów zielonych.
Wewnątrz budynku zostały dokończone szlichty cementowe na
całym obiekcie. Wykonano izolację termiczną z wełny mineralnej
od wewnątrz budynku (w 100% na I piętrze i w 50% na parterze). Na I piętrze wykonano w 80%, a na II piętrze w 100% ruszt
pod sufity podwieszane. Zakończono montaż instalacji podstropowych, obecnie odbywa się montaż osprzętu. Na dzień dzisiejszy
zakończone zostały prace glazurnicze za wyjątkiem punktów przy
stolarce drzwiowej oraz połaci na koronie stadionu na II piętrze.

XXV sesja Rady Miasta Ząbki
12 marca odbyła sie 25 sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której
podjęto następujące uchwały:
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012
rok
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (x2)
- w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w
drodze przetargu nieruchomości gruntowej
- w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych

W miejscach zamontowanej stolarki drzwiowej prowadzone są roboty tynkarskie związane z montażem drzwi, po ich zakończeniu
przewidziane jest rozpoczęcie robót malarskich. Ślusarka aluminiowa wewnątrz i na zewnątrz drzwiowa i okienna została zamontowana w całości.
17 lutego rozpoczęto uruchamianie kotłowni, co umożliwiło w
dniu 24 lutego rozpoczęcie procesu grzania na całym obiekcie.
red.
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny udziału
w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
- zmieniająca uchwałę w sprawie w wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie współwłasności oraz obciążenia niektórych nieruchomości Miasta Ząbki
- w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej
- w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach
- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki
Pełna treść uchwał dostępna jest także na stronie internetowej
Urzędu (www.zabki.pl), baner: BIP, zakładka: prawo miejscowe.
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ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA
TERENIE MIASTA ZĄBKI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Od 1 marca 2012 r. rozpoczęła się rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Ząbki, która trwać będzie do 30 marca 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczono na stronach
internetowych poszczególnych placówek.
Warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w
zakresie kryteriów obowiązujących reguluje § 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zm.), w myśl
którego do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w
szkole podstawowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
• dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
• dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do
pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
• dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
Zgodnie z dodatkowymi, przyjętymi przez organ prowadzący kryteriami
rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Ząbki, w pierwszej
kolejności będą przyjmowane:
1. dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Ząbki wymagane potwierdzenie
miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów dziecka na podstawie dowodu
osobistego, a w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż zameldowania, dokumentem potwierdzającym aktualny adres miejsca zamieszkania jest druk ZAP-3 „Zgłoszenie Aktualizacyjne Osoby Fizycznej Będącej
Podatnikiem”
2. dzieci w wieku 5 lat, które zgodnie z obowiązującymi od 1 września
2011 r. przepisami, w myśl art.14 ust.3 cytowanej powyżej ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, podlegają obowiązkowemu rocznemu
przygotowaniu przedszkolnemu,
3. dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni złożyli roczne zeznanie
podatkowe PIT za 2011 r. w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, wskazując
miejsce zamieszkania w Ząbkach,
4. dzieci obojga rodziców pracujących (przedstawienie do wglądu druku
RMUA „Raport Miesięczny Dla Osoby Ubezpieczonej”),

5. dzieci uczęszczające już do danego przedszkola,
6. rodzeństwo dzieci uczęszczających do danego przedszkola;
7. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
8. dzieci, które będą korzystały z pełnej oferty przedszkola.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2
lutego 2012 r. dotyczącym zmiany przepisów związanych z przesunięciem
obowiązku szkolnego dla sześciolatków, dziecko sześcioletnie, które - zgodnie z decyzją rodziców - nie pójdzie 1 września 2012 roku lub 1 września
2013 r. do pierwszej klasy szkoły podstawowej, będzie musiało kontynuować
edukację przedszkolną. Obowiązkiem gminy będzie zapewnienie takiemu
dziecku miejsca w przedszkolu.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) nie posługuje się pojęciem
osoby samotnie wychowującej dziecko, zaś wykonawcze do tej ustawy cytowane powyżej rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, używa wprawdzie w § 2 określenia „dzieci ojców i matek samotnie
je wychowujących”, ale nie definiuje go. Wobec niejednolitości definicji
omawianego pojęcia w ww. przepisach prawa oświatowego, na potrzeby
rekrutacji w roku szkolnym 2012/2013 do publicznych przedszkoli z terenu
Miasta Ząbki za osobę „samotnie wychowującą dzieci” przyjęto - jednego z
rodziców, albo opiekuna prawnego dziecka, którego drugi rodzic nie żyje,
nie uznał ojcostwa, został pozbawiony, zawieszony lub ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, albo odbywa karę pozbawienia wolności.
Przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, nie odbywa się w trybie postępowania administracyjnego, w związku z tym w sytuacji nie
przyjęcia dziecka do przedszkola, nie przysługuje odwołanie w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.). W przypadku zakwestionowania przez rodzica / prawnego opiekuna nie przyjęcia
jego dziecka do przedszkola, rodzic może wnieść pisemne odwołanie w ww.
sprawie do dyrektora placówki. Decyzja dyrektora dotycząca wniesionego
przez rodzica / prawnego opiekuna dziecka odwołania w sprawie rekrutacji
jest ostateczna.
Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Nowe Stowarzyszenie na rzecz edukacji

8.Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz
wszechstronnego rozwoju szkół i środowiska lokalnego;
9.Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkół z terenu Miasta Ząbki;
10.Inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Zgodnie z założeniami aktywność Stowarzyszenia będzie się objawiała
poprzez:
1.Współdziałanie z władzami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami, na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, darowizn
niezbędnych dla realizacji celów stowarzyszenia i wspomagania działalności
edukacyjnej, profilaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkół z terenu
Miasta Ząbki;
2.Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkół z terenu Miasta Ząbki,
3.Organizowanie i współorganizowanie imprez naukowych, kulturalnych
i rozrywkowych, w tym w zakresie ufundowania nagród działaczom oraz
laureatom organizowanych imprez na rzecz dzieci i młodzieży w Ząbkach;
4.Organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności artystycznej uczniów szkół z terenu Miasta Ząbki takich jak: kursy, koncerty i
festiwale;
5.Inspirowanie i konsultowanie różnego typu inicjatyw środowiska szkolnego zgłaszanych przez szkoły działające na terenie Miasta Ząbki;
6.Prowadzenie działalności wydawniczej.
red.

Na początku marca zostało powołane Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół i Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Miasta Ząbki, którego
siedziba mieści się w Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, przy ul.
Powstańców 60 b. Stowarzyszenie jest jeszcze w fazie rejestracji.
Ta pozarządowa organizacja ma na celu rozwijanie i wspieranie działań
edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności
lokalnej,
Szczegółowe cele Stowarzyszenia obejmują m.in.:
1.Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom
działalności Stowarzyszenia na rzecz wspierania szkół z terenu Miasta
Ząbki;
2.Wspomaganie szkół z terenu Miasta Ząbki w poprawianiu warunków
lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;
3.Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkół z terenu Miasta Ząbki;
4.Wspieranie profilaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych działań
szkół z terenu Miasta Ząbki;
5.Inspirowanie i prowadzenie działalności na rzecz dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych uczęszczających do szkół z terenu Miasta Ząbki
6.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół z terenu Miasta Ząbki;
7.Wspomaganie lub organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
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Z ŻYCIA K.P.R.M. PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY

W dniach 23-26.II.br. przedstawiciele ząbkowskiego Koła
Przyjaciół Radia Maryja wzięli udział w Jasnogórskich Dniach
Skupienia (kolejny, ostatni termin, w którym wzięli udział m.in.
członkowie ząbkowskiej Rodziny Radia Maryja to: 8-11.III.br.).
W tym roku tematem dni skupienia było: „Maryja – Matka
mojej przyjaźni z Jezusem”.
Organizatorem dni skupienia był młody (30-letni) Paulin
o.Tomasz Tlałka, który na co dzień posługuje w rozgłośni Radia
Jasna Góra.
Ojciec Tomasz przez cztery dni starał się blisko 40-osobowej
grupie przybliżyć temat spotkania.
Czas ten był dla nas owocny. Codzienna Msza Święta, śpiew
Godzinek w Kaplicy Cudownego Obrazu, Jutrznia, wykłady
o.Tomasza, czytane przez nas obszernych fragmentów Pisma
Świętego oraz nietypowa oprawa sakramentu pojednania pozwoliły
nam poczuć bliską obecność naszej Matki i Najwierniejszego Przyjaciela - Jezusa Chrystusa.
Mogliśmy również brać udział w życiu Ojców i Braci Paulinów.
Uczestniczyliśmy w codziennej Modlitwie Różańcowej. którą
Paulini zawsze ofiarują w intencji Ojczyzny.
Ponadto mieliśmy niepowtarzalną okazję brać udział w
piątkowej Drodze Krzyżowej, którą w całości przygotowali i prowadzili wszyscy Ojcowie aktualnie przebywający w Jasnogórskim
Zakonie.
Ogromnych przeżyć dostarczył nam udział w modlitwie o
pokój dla świata.
Była to niezwykła modlitwa. Tajemnice różańcowe przedzielane były śpiewaniem Akatystu, starożytnego hymnu ku czci Boguro-

dzicy i Jej Syna (modlitwa odprawiana jest w Kaplicy Matki Boże
od stycznia tego roku w każdą sobotę o godz. 20.00). Do modlitwy
i śpiewu, który prowadziły połączone chóry, wpleciony był również
obrzęd okadzania ołtarzy znajdujących się w Kaplicy. Każdy dzień
kończyliśmy Apelem Jasnogórskim.
W czasie pobytu na Jasnej Górze równolegle z nami swoje
rekolekcje przeżywali kawalerowie i damy Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (w Polsce główna siedziba Zakonu jest w Miechowie). Rekolekcje Zakonu Bożogrobców
prowadził ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szanowni Państwo,
Wielki Post skłania nas do zadumy i refleksji. Podejmujemy
w tym czasie wiele wyrzeczeń i postanowień. Warto również
podjąć wysiłek na rzecz duchowego przeżycia Wielkiego Postu.
Taką możliwość mieliśmy, uczestnicząc w Jasnogórskich
Dniach Skupienia.
Braliśmy czynny udział w pięknych i niecodziennych
nabożeństwach ku czci Maryi i na Chwałę Jej Syna. Doznaliśmy
bardzo wielu głębokich przeżyć, które poruszyły nasze serca,
oczyściły nasze dusze i rozjaśniły nasze umysły.
Mieliśmy możliwość dokonania indywidualnej analizy swojego dotychczasowego życia w świetle nauki Najwierniejszego
Przyjaciela - Jezusa, trwając na modlitwie u stóp Maryi.
To był błogosławiony czas, oby trwał w nas jak najdłużej.
Danuta Filipiak-Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.M.

Podlodowa rywalizacja zakończona

W dniu 19.02.2012 r., na Gliniankach w Zielonce odbyły się
Podlodowe Zawody Wędkarskie o tytuł Mistrza Koła nr 61 Ząbki.
W zawodach wzięło udział 13 wędkarzy. Mistrzem Koła na rok
2012 został Robert Fabisiak.
Klasyfikacja miejsc w zawodach:
1. Robert Fabisiak
2. Leon Romanowski
3. Andrzej Wójcik
4. Dariusz Bujnicki
5. Grzegorz Mazurkiewicz
Pierwsze 5 miejsc było premiowane pucharami i nagrodami
rzeczowymi. Po wręczeniu nagród dla wszystkich uczestników
przygotowano smaczny posiłek ( grochówkę) i gorące napoje.
Zarząd Koła PZW 61 Ząbki

Co słychać u wędkarzy?

W dniu 21.02.2012r. w siedzibie MOK-u odbyło się Walne
Zebranie Członków Koła Wędkarskiego nr 61 Ząbki.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, m.in.: Zastępca Burmistrza- Artur Murawski, Zastępca Prezesa Okręgu PZW ds. sportuWojciech Szubierajski oraz Prezes Koła nr 23 Zielonka- Marian
Brzozowski.
Zgodnie z porządkiem obrad, kol. Robert Fabisiak- Prezes Koła
przestawił sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2011, zaś Skarbnik Koła- kol. Sławomir Pisarczyk, wyniki finansowe Koła za ubiegły
rok. Po krótkiej, merytorycznej dyskusji, zebrani przyjęli przedstawione sprawozdania.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Sekretarza Koła,
Zarząd podziękował kol. Marianowi Bielcowi za wieloletnią
działalność. Prezes Koła wręczył mu przygotowany na tę okazję
upominek w postaci ozdobnego pucharu i dyplomu z
okolicznościowym napisem.
Do podziękowań przyłączyli się Zastępca Burmistrza- Artur Murawski oraz Przedstawiciel Okręgu Mazowieckiego- Wojciech Szubierajski.
Następnie przedstawiony został plan pracy i preliminarz
budżetowy na 2012 r. W podjętej uchwale zebrani zatwierdzili przedstawione przez zarząd dokumenty.
Szczegółowe informacje o treści tych dokumentów umieszczone
są na stronie internetowej naszego Koła www.kolowedkarskie.pl
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Dramat Żołnierzy Wyklętych
Rocznicowy wykład prof. Jana Żaryna w Publicznym Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II
Mimo kapitulacji Niemiec w maju 1945 roku tysiące żołnierzy polskiego podziemia z okresu II wojny światowej nie miało powodów do fetowania
zwycięstwa. Nowe władze, tzw. „ludowe”, narzucone Polsce przez sowieckich komunistów, bezwzględnie zwalczały każdego, uznanego za potencjalnego przeciwnika sowietyzacji państwa. Już w 1940 roku wymordowano
22 tysiące polskich oficerów i funkcjonariuszy państwowych, wziętych
do niewoli i aresztowanych po 17 września 1939 roku, aby od 1944 roku
kontynuować eksterminację polskich elit na ziemiach tzw. „wyzwolonych”.
Setki tysięcy żołnierzy, głównie Armii Krajowej, oraz polityków chcących
Polski niepodległej zostało uznanych, przez narzucone władze komunistyczne, za „wrogów ludu”. Stawiających opór zbrojny nazywano bandytami
i faszystami, a nawet wmawiano społeczeństwu, że kolaborowali oni z
niemieckim okupantem. Ujętych, ale także tych poddających się dobrowolnie, spotkały wyjątkowo brutalne, czasami bestialskie represje, wieloletnie
wyroki więzienia, a nawet egzekucje. Zamordowanych lub zamęczonych
w okrutnym śledztwie zakopywano ukradkiem w utajnionych miejscach,
a ich rodziny i znajomych szykanowano i zastraszano, aby nie dociekali
prawdy i milczeli. W efekcie dziesiątków lat takiej, konsekwentnej polityki
udało się zniekształcić obraz wojennej i powojennej historii Polski.
Upadek polskich władz komunistycznych w 1989 roku nastąpił w efekcie
wieloletniego trwania przy prawdzie nieotumanionej części społeczeństwa
i powszechnego u Polaków umiłowania wolności. Musiało jednak minąć
jeszcze kolejnych wiele lat, aby wreszcie corocznie 1 marca można było
uroczyście obchodzić Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - już oficjalnie.
Z tej okazji w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach
wystąpił z wykładem profesor Jan Żaryn z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej,

NARODOWY

DZIEŃ

zaproszony przez dyrektora Karola Małolepszego. Wypowiedź profesora
uzupełniona została osobistymi wspomnieniami gościa honorowego, pana
Huberta Kossowskiego, działacza Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej.
Jest to ostatni moment na odkłamanie zafałszowanej historii, bo z
upływem lat pozostało już niewielu naocznych świadków straszliwego
dramatu Żołnierzy Wyklętych.
Inicjatorem tych obchodów był pan Ryszard Walczak, radny powiatowy oraz działacz patriotyczny. Uczestnikami tej lekcji historii byli także:
burmistrz Robert Perkowski, dyrektorzy szkół ząbkowskich, pani Ewa
Wiśniewska - kierowniczka ząbkowskiego wydziału oświaty oraz uczniowie klas 6. Szkoły Podstawowej nr 1.
Uczniowie kwiatami podziękowali prelegentom za krzewienie prawdy.
Tekst i foto: Jacek Pływaczewski

PAMIĘCI

„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
Dzień 1 marca został ustanowiony przez Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. W drugą
rocznicę ustanowienia tego patriotycznego święta został w Warszawie
powołany Komitet Społeczny, składający się z przedstawicieli 49 organizacji, na którego czele stanął prof. Jan Żaryn z Instytutu Pamięci
Narodowej. Każda z organizacji przyjęła na siebie obowiązek uroczystego oddania hołdu ofiarom pomordowanym przez NKWD. W
imieniu Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki zorganizowaliśmy
uroczystość w budynku Katowni UB przy ul. 11 Listopada 68 i ul.
Szwedzkiej.
W tym miejscu kaźni żołnierzy NSZ i WIN zaproszeni przez Ryszarda Walczaka kapłani ks. płk. Sławomir Żarski i ks. Stanisław Małkowski
odprawili uroczystą modlitwę w intencji ofiar bestialsko pomordowanych
przez oprawców z NKWD.
W uroczystości tej wzięła udział młodzież z naszego ząbkowskiego
Gimnazjum nr 1 z pocztem sztandarowym w asyście dyrektora szkoły
Karola Małolepszego i wychowawców. Po okolicznościowych przemówieniach młodzież i kombatanci złożyli kwiaty i zapalono znicze.
Dalsza część uroczystości została zaplanowana przez Ryszarda Walczaka i dyrektora Karola Małolepszego na dzień 6 marca w Gimnazjum nr 1
w Ząbkach, gdzie o godz. 11:00 swój wykład do młodzieży szkolnej wygłosił
prof. Jan Żaryn z IPN, a świadectwo z wydarzeń z tamtych nieszczęsnych
czasów przedstawił prof. Hubert Kossowski z Warszawy.
Ryszard Walczak – Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Bł.
Księdza Jerzego Popiełuszki Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego Edukacji Kultury i Sportu w Radzie Powiatu Wołomin
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Pamiętamy o Żołnierzach
Wyklętych

Musiało upłynąć wiele czasu, zanim (21.02.2011) Sejm uchwalił
ustawę o ustanowieniu tego święta. Od wielu lat środowiska kombatanckie, patriotyczne apelowały, aby uczcić pamięć tych, którzy
w obronie Ojczyzny nigdy nie złożyli broni. Wypełniali swoją
przysięgę do końca, walcząc z niemieckim okupantem, a potem z
Armią Czerwoną i komunistycznymi oprawcami.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951r. w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali
przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość- Łukasza
Cieplińskiego i jego towarzyszów walki. Było to ostatnie kierownictwo
ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii
Krajowej.
Byli bohaterami, jednakże komuniści chcieli ich na zawsze wymazać
z pamięci, zatrzeć wszelkie ślady patriotyzmu, niezłomności.
1 marca 2012 roku uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki brali udział w uroczystej lekcji historii
przywracającej pamięć o Żołnierzach Wyklętych.
Prezentację multimedialną, poświęconą sylwetkom bohaterów
poprowadził nauczyciel historii Robert Czyżewski. Następnie uczniowie i wychowawcy przeszli do symbolicznego kącika pamięci, gdzie
w ciszy i zadumie oddali hołd Żołnierzom poprzez zapalenie znicza, modlitwę i odśpiewanie hymnu państwowego. Przez cały dzień
uczniowie pełnili szkolną wartę honorową, aby w ten sposób oddać
hołd ludziom, którym zawdzięczamy wolność.
Cześć i chwała bohaterom!
Agnieszka Strzembosz
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Dzień Otwarty w SP1

5 marca, w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Dzień Otwarty Szkoły.
Była to świetna okazja do zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki,
bazą dydaktyczną oraz nauczycielami.
O godz. 17.00 w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z dyrektor Agnieszką Piskorek, której prezentację naszej placówki poprzedziły
pokazy tańca w wykonaniu uczniów klasy Ia i IIId.
Przez następną godzinę nasi goście mogli w każdej klasopracowni
przyjrzeć się bliżej różnego typu zajęciom. Z dużym zainteresowaniem
spotkało się przedstawienie „Jabłko dla najpiękniejszej” w wykonaniu
aktorów z klas IV-VI. Ogromny podziw i sympatię budził drewniany
Pinokio witający małych gości w pracowni polonistycznej „stworzony”
przez jednego z uczniów klasy IV.
Wielką popularnością i zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z tablicami multimedialnymi prezentowane w sali językowej, matematycznej,
przyrodniczej oraz edukacji wczesnoszkolnej. Na zajęciach z przyrody
każdy mógł obserwować świat widziany przez mikroskop, a w obu pracowniach komputerowych uczniowie oglądali pokazy slajdów.
Nie zabrakło również gier i zabaw językowych, zajęć plastycznotechnicznych oraz zabaw integracyjnych.

Do godziny 19.00 w sali gimnastycznej wielkie emocje budził mecz
siatkówki rozegrany miedzy grupą nauczycieli a uczniami.
Radą i pomocą wszystkim gościom służyły panie dyrektor, psycholog, pedagog, reedukator i logopeda. Wielkim wsparciem dla
przybyłych rodziców okazali się uczniowie z Samorządu Uczniowskiego, którzy wskazywali drogę do poszczególnych sal.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji na stronie internetowej szkoły.
Zespól ds. Promocji Szkoły

Akcja „Warto być dobrym”
wystartowała!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski, w których uczy się blisko 0,5 mln dzieci bierze
udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Jest to
unikalne i innowacyjne przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie wśród
dzieci dobrych postaw z ciekawym podejściem do fundraisingu na rzecz projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu.
Akcja „Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania
edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs, skierowany do uczniów 1500
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda
szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą
nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS. Od początku semestru
dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków do końca roku w trzech
kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko
klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw
człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy będą wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a
wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower.
Akcję, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” po raz pierwszy
realizowano w kilkudziesięciu śląskich szkołach w 2003 roku. W tym roku
stowarzyszenie opracowało nową formułę projektu i po raz pierwszy realizuje
ją w takiej skali, w szkołach w całej Polsce. Każda placówka dostała w paczce
rower, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2” do szkolnej
biblioteki oraz baner akcji do powieszenia wraz z rowerem na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner oprócz logo patronów i sponsorów głównych, posiada 52 miejsca na naklejki, które może wykupić prawie każda firma lub osoba prywatna przykładając jednocześnie rękę do czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt 100 zł, każdy może wykupić od 1 do 1500 takich cegiełek jednak
tylko jedną na szkołę. Oczywiście szkoła to miejsce, w którym uczą się dzieci,
więc to, co może się znaleźć na takiej naklejce dokładnie określa regulamin
sponsora. Cała akcja jest koordynowana przez infolinię, gdzie kilkudziesięciu
konsultantów pod numerem 801 999 333 informuje o wszelkich szczegółach.
10 najlepszych szkół, które będą miały najwyższy współczynnik dzieci, które
wywiązały się z deklarowanych zadań do wszystkich uczniów, otrzyma po
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10 000 zł na cel pożyteczny dla całej społeczności lokalnej, który wybiorą
dzieci.
„Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w świecie konsumpcji i pogoni za
sensacją. Taka akcja to bardzo wiele pozytywnej energii i pomocy w jego krzewieniu wśród dzieci. Dzięki niej młodzież uświadamia sobie, że pomaganie
innym jest ważne, daje satysfakcję i czyni nas szczęśliwymi. Nie zrobilibyśmy jej
bez wsparcia sponsorów. Wierzymy, że skoro dzieci stać na takie poświęcenie to
inni też będą chcieli wesprzeć tak dobrą akcję, by za rok objąć nią coraz więcej
szkół. Wyszliśmy jednak z założenia, że zamiast zdobywać od kilku dużych firm
po kilka milionów złotych, lepiej będzie dać szanse każdemu do przyłożenia ręki
do czynienia dobra a w szczególności osobom fizycznym i firmom lokalnym,
gdzie to dobro jest czynione. Bo zrealizować taką akcję przy wsparciu tysięcy
mniejszych podmiotów i osób fizycznych da lepszy i trwalszy efekt, by zarażać
dobrem ” – mówi Aleksander Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna
Szkoła”.
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", które ma już 10 lat jest największą organizacja pozarządowa działająca w sektorze edukacji w Polsce, swoimi projektami i akcjami obejmuje cały kraj i 7600 szkół partnerskich. Organizacja,
która przekazała już na rozwój edukacji 27 mln zł, zbiera także 1% na rozwój
edukacji w polskich szkołach, przekazując im całe środki, które dostaje od rodziców ze wskazaniem na nie. Więcej o stowarzyszeniu można się dowiedzieć
na stronie www.ps.org.pl a o akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl.
szkolny koordynator akcji

www.zabki.pl

EDUKACJA

co słychać

Wyprawa w świat baśni
Dnia 17.02. 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana
Kochanowskiego w Ząbkach odbył się, należący już do tradycji
naszej placówki, koncert charytatywny, którego tematem były
baśnie Unii Europejskiej. W główne role wcielili się sami nauczyciele ząbkowskiej dwójki oraz gościnnie pani Anna Kozioł z
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.
Zgromadzeni widzowie, w tym zaproszeni goście z Urzędu
Miasta: zastępca burmistrza Artur Murawski wraz z sekretarz
miasta Patrycją Żołnierzak oraz przewodnicząca Koła Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Elżbieta Kołodziejek
wraz z podopiecznym i ich opiekunami, odbyli ciekawą
wędrówkę po Unii Europejskiej szlakami baśni.
Aktorom w humorystyczny sposób udało się
przekazać wiele wartości. Przedstawione opowieści miały
na celu uświadomić widza, że szczęścia nie przyniosą mu
królewskie godności ani sława czy nieprzebrane bogactwa,
lecz szczęście płynie z naszej dobroci, szlachetności, wierności
i przyjaźni. Warunkiem mądrego życia ma być czyste serce,
uczciwość i odwaga. Mądrości każdej z baśni nauczyły nas, że
jednoczy wszystkich jedno przekonanie o prawdzie i pięknie,
które zwyciężają i przynoszą pokój w sercach.

Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, po czym można sądzić, że bardzo się podobały.
W czasie akcji udało się zebrać 1650 zł. Cała suma zasili
konto Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Ząbkach.
Karolina Gładysz

181 Rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską
W sobotę, 25 lutego br. za głazami
pamięci w Alei Chwały odbyła się inscenizacja Bitwy pod Olszynką Grochowską zorganizowana z inicjatywy Radnego Miasta
Stołecznego Warszawy Andrzeja Melaka.
Następnego dnia, 26 lutego, w niedzielę, w
Kościele pw. Najczystszego Serca Maryi przy
Pl. Szembeka została odprawiono uroczystą
Mszę Świętą w intencji Powstańców po czym
przemaszerowano pod mogiłę powstańców, Pomnik Bitwy pod
Olszynka Grochowską na którym widnieje napis:
„Przechodniu Powiedz Współbraciom,
Że Walczyliśmy Mężnie i Umierali Bez Trwogi
Ale z Troską w Sercu O Losy Polski
Losy Przyszłych Pokoleń – O Wasze Losy”
Następnie wraz z kapłanami wszyscy zgromadzeni odmówili
modlitwę w intencji poległych bohaterów po czym nastąpił apel
poległych, salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy Wojska Polskiego i złożenie kwiatów.
W swoim wystąpieniu Andrzej Melak - obecny prezes Kręgu
Pamięci Narodowej wspomniał nie żyjących twórców Alei Chwały
- ks. prałata Wacława Karłowicza, Stefana Melaka, Arkadiusza
Melaka i profesora Jana Pachowskiego. Pamiętam jak z inicjatywy
Stefana Melaka powstał pierwszy głaz pamięci na ul. Chełmżyńskiej
na usypanym wzniesieniu przy przystanku autobusowym. Jakiś
czas później powiedziałem Stefanowi, że po zakończonej budowie
pomnika ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach, którą organizowałem,
pozostało mi kilka dużych płyt z czarnego granitu, które pragnę
przekazać na rzecz bohaterów Olszynki Grochowskiej i tak
powstało wiele kolejnych tablic i głazów pamięci. Począwszy od
tablicy, która posadowiona jest w imieniu Komitetu Pamięci Ks.
Jerzego Popiełuszki przy obecnej kaplicy powstały następne. Stefan z braćmi organizował głazy, ja zamawiałem w pracowni p. Sylwestra Kierca w Wołominie wykucie liter, które po części sponsorowali m.in. Ewa Tomaszewska, Cech Krawców Warszawskich

i niektóre samorządy. Powstało jeszcze kilka tablic z granitu w/w
pracowni, ale takie właśnie były początki. Wielokrotnie później na
prośbę Stefana Melaka malowałem farbą złotą treści napisów na
płytach granitowych zamontowanych na polnych głazach.
Podczas uroczystości rocznicowych w Olszynce Grochowskiej rozpoczęliśmy wyróżniać Medalem „Zło Dobrem Zwyciężaj”
osobistości najbardziej zasłużone dla szerzenia pamięci o
męczennikach, bohaterach i mężach stanu z poświęceniem
służących Bogu i Ojczyźnie. Medalem tym od 1998 r. wyróżniałem
wiele wybitnych osobistości, a wraz ze Stefanem Melakiem, ks.
prałata Henryka Jankowskiego z Gdańska, który dokonał podczas jednej z uroczystości poświęcenia dwóch pomników i dębu
pamięci.
Razem również wyróżniliśmy Medalem „Zło Dobrem
Zwyciężaj” biskupa polowego ks. gen. Tadeusza Płoskiego,
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Władysława Stasiaka
-szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, redaktor
Anitę Gargas i wiele innych osobistości. Stefanowi zawsze leżało
na sercu docenianie ludzi choćby za ich zaangażowanie w sprawy
umiłowanej przez niego Ojczyzny, był człowiekiem pełnym dobroci i życzliwości dla wszystkich ludzi zatroskanym o przyszłość
Polski i młode pokolenie, w którym starał się kształtować postawę
patriotyzmu z zachowaniem wierności Bogu i Ojczyźnie. Dla mnie
był prawdziwym patriotą i prawdziwym przyjacielem, który zginął
do końca służąc naszej umiłowanej Ojczyźnie.
To w tym przywróconym do chwały miejscu podczas pierwszej
listopadowej uroczystości po śmierci Stefana Melaka i pół roku
po tragedii narodowej pod Smoleńskiem, z jego bratem Andrzejem, wyróżniliśmy medalem „Zło dobrem Zwyciężaj” pośmiertnie
dowódcę sił powietrznych gen. Andrzeja Błasika - medal odebrała
małżonka Ewa Błasik.
Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomin
Prezes Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki
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I Turniej o Tarczę Towarzystwa Przyjaciół Ząbek za nami!
W ubiegłą sobotę, 10 marca w Publicznym Gimnazjum nr 2
w Ząbkach o godzinie 10.00 rozpoczął się I Turniej piłki siatkowej o Tarczę Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, organizowany
przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek i Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ząbkach. Patronat nad turniejem objął Burmistrz
Miasta Ząbki oraz AZS Politechnika Warszawska.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn, choć zainteresowanie
zawodami było ogromne i niestety nie wszystkie drużyny,
które się zgłosiły, miały szansę wystąpić w turnieju. Drużyny,
które się zakwalifikowały zostały podzielone na dwie grupy.
W I grupie znalazły się drużyny: Orły Mariana, Ch - i – d, Autoglob oraz Motomyszy z Marsa. W drugiej natomiast grały:
Redbulls, Betony, Marsz marsz Dąbrowski oraz Toothtown
Friends.
Fazę grupową rozpoczął mecz pomiędzy Orłami Mariana i
Ch-i-d, wygrany przez drugą drużynę 0-2. Po zakończeniu fazy
grupowej i wyłonieniu półfinalistów, nastąpiła krótka przerwa, podczas której wręczono nagrody laureatom drugiego zimowego etapu konkursu fotograficznego „Ząbki w czterech
porach roku” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół
Ząbek, MOK oraz Portal zabki24.pl. Następnie rozpoczęła się
faza play-off, w której zmierzyły się ze sobą zespoły: Ch-i-d z
Redbulls oraz Orły Mariana z Toothtown Friends.
W meczu o 3 miejsce spotkały się zespoły, które grały ze
sobą w meczu otwarcia. Po zwycięstwie w fazie grupowej
wydawało się, iż trzecie miejsce przypadnie w udziale drużynie
Ch-i-d, tymczasem zwycięzcą zostały Orły Mariana.
Bardzo zaciętym pojedynkiem był trwający ponad godzinę
finał, w którym spotkały się drużyny Redbulls oraz Toothtown Friends. Pierwszy set niewielką przewagą wygrał zespół
Redbulls. Po tym secie Toothtown Friends wzięło się w garść
i wygrało drugi set bez większego problemu. Ponownie
emocjonującą partią był tie-break, w którym drużyny szły
"łeb w łeb" jednak ostatecznie stosunkiem punktów 17:15 i
zarazem cały turniej wygrała drużyna Toothtown Friends.
Zakończenie turnieju planowane było na godzinę
20.00 jednak bardzo wysoki poziom zawodów i duża liczba pasjonujących meczów, kończących się nierzadko tiebreakami, spowodowała duże przesunięcia. Ostatecznie
mecz finałowy skończył się o 22:40. Końcowa klasyfikacja
przedstawiała się w następujący sposób: I miejsce: Toothtown
Friends, II miejsce: Redbulls, a III miejsce zespołu "Orły
Mariana". Po wyczerpującym dniu, nastąpiło wyczekiwane
wręczenie nagród zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
Zawodnikiem półfinałów został Jarosław Chodkowski (Ch-id)
a zawodnikiem finału Krzysztof Prasek (Redbulls). Nagroda
MVP całego turnieju przypadła Mateuszowi Brzezińskiemu
(Toothtown Friends). Ponadto każdy z zawodników z finałowej
trójki został uhonorowany pamiątkowym medalem. Na sam
koniec Prezes TPZ Grzegorz Siwek wręczył główne trofeum
turnieju – Tarczę TPZ.
W imieniu organizatorów chcielibyśmy serdecznie
podziękować Burmistrzowi Miasta Ząbki Robertowi
Perkowskiemu, Prezes AZS Politechniki Warszawskiej Jolancie Doleckiej, Pani Dyrektor Małgorzacie Zyśk, Pani Alicji
Ośkiewicz za opiekę medyczną a także sponsorowi, którym
był SK Bank.
Więcej informacji: www.tpz.org.pl
Justyna Sobolewska
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
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Za nami 6 runda tenisa stołowego
W sobotę, 3 marca, w hali sportowej Gimnazjum nr 1
odbył się VI turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix
2011/2012. Rozgrywki toczyły się w 3 kategoriach: szkoły
podstawowe, gimnazja i kategoria open, a odbywały się systemem „do dwóch porażek”.
W najmłodszej kategorii – uczniów ze szkół podstawowych, wystartowały 4 zawodniczki i 15 zawodników. Wśród
dziewcząt najlepsza okazała się Agnieszka Połomska, która
odniosła komplet 3 zwycięstw. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Zawistowska, która przegrała z Połomską 6:11, 9:11. Na
trzeciej pozycji uplasowała się Karolina Mrówka. W kategorii chłopców już po raz piąty zwycięstwo odniósł Sebastian
Marciniak, który w klasyfikacji łącznej ma już 38 punktów
przewagi nad Danielem Dębskim, który tym razem musiał
zadowolić się trzecim miejscem. Bowiem w meczu o 2 miejsce
został pokonany przez Łukasza Jajko, który tym samym już
drugi raz zdobył srebrny medal.
Jako następni do rywalizacji przystąpili przedstawiciela
szkół gimnazjalnych. Spośród zgłoszonych 8 zawodniczek,
ponownie niepokonana okazała się Kinga Jezierska. Drugie
miejsce tym razem zajęła Ola Grabowska, a trzecie Weronika
Wojda, która jest na drugim miejscu w łącznej klasyfikacji ze
stratą 10 punktów do Jezierskiej. Jak zwykle bardzo zacięta
rywalizacja toczyła się w kategorii chłopców. Dzięki triumfowi w 6 turnieju Maksymilian Góra zrównał się w całym cyklu
Grand Prix’ 2011/2012, punktami z drugim w tym turnieju
Kamilem Marcem. Obaj zgromadzili po 115 punktów i zdecydowanie wyprzedzają pozostałych uczestników i to między
nimi, najprawdopodobniej rozstrzygnie się, kto okaże się
najlepszy w tej kategorii. Trzecie miejsce w marcowym turnieju zajął w tej kategorii Jan Paciorek.
Podobnie do poprzednich zmagań najliczniejszą grupę
tworzyli zawodnicy kategorii open. Tym razem przy stołach
pojawiło się 25 zawodników tej kategorii. I tu doszło do
największej niespodzianki szóstych zmagań naszego cyklu. Po
zajęciu 3 miejsca w 4 turnieju, 2 miejsca w 5 turnieju, swoje
pierwsze zwycięstwo odniósł Jacek Siwek. Widać, że forma
sportowa pana Jacka rosła i wreszcie udało się zdetronizować
prowadzącego w ogólnej punktacji 4-krotnego zwycięzcę z
cyklu 2011/2012 Michała Celińskiego. Celiński po porażce w
meczu finałowym z Siwkiem, nie zdołał się „pozbierać” i nieoczekiwanie przegrał w meczu o 2 miejsce z Wiesławem Gospodarczykiem. W tym meczu wzięła górę rutyna i

doświadczenie Gospodarczyka, który powtórzył swoje najlepsze osiągnięcie z pierwszego turnieju. Dzięki wygranej Jacek
Siwek awansował na 2 miejsce w łącznej punktacji.
Kolejny turniej w związku ze świętami wielkanocnymi
odbędzie się 31 marca.
Wszystkich chętnych zapraszamy.

Ołówek mistrzem Skandynawii
Dużym sukcesem zakończył się dla naszego mieszkańca
Piotra Ołówko międzynarodowy turniej w zapasach w stylu
klasycznym Aarhaus Open 2012 w Danii.
Turniej ten odbył się w dniach 17-19.02.2012. Wzięło w
nim udział 8 reprezentacji z Europy, m.in.: Norwegia, Szwecja, Dania, Słowacja, Niemcy, Ukraina, Holandia oraz Polska.
Piotr Ołówko reprezentował nasz kraj w kat. wagowej do 76
kg. Po 5 stoczonych walkach stanął na najwyższym stopniu
podium, zdobywając złoty medal. Turniej był sprawdzianem
przed najważniejszymi imprezami w tym roku, takimi jak Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata kadetów dla czołowych
zapaśników z naszego kraju.
red.
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ZAMIAST FISKUSOWI
- DAJ HARCERZOWI !!!

Szanowni Państwo! Po raz kolejny rozliczając swoje dochody za rok poprzedni, każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego.
Taką możliwość daje od 1 stycznia 2004 ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego największą organizacją wychowawczą w Polsce. Zajmujemy się śródroczną
pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą na zbiórkach harcerskich, organizujemy rajdy i biwaki oraz akcje letnie w formie obozów harcerskich dla około
100 dzieci.

Kto może przekazać 1% podatku ?

• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i
korzystający z liniowej, 19–procentowej stawki podatku
Żeby przekazać podatek na ZHP, należy podać w zeznaniu rocznym na
pitach 28, 37, 36, 36L, 38 lub 28 nazwę i nr KRS, dzięki czemu Urząd Skarbowy
będzie mógł przekazać zadeklarowaną kwotę 1% należnego podatku.
NAZWA – CHORĄGIEW STOŁECZNA ZHP – DLA HUFCA ZĄBKI

Nr KRS - 0000268913

Co zrobimy z otrzymanymi środkami?

Przeznaczymy na:
- dofinansowanie obozów dla najuboższych 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
Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o ogłoszeniu dotyczącym trzeciego przetargu ustnego nieograniczoKierownik
nego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka: nr 22 z obrębu 0049, 03-25 o pow. 669 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Ułańskiej, której stan prawny Świetlicy Środowiskowej
Ogłasza konkurs dla zainwynika z Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt I Ns 414/06. Przetarg
odbędzie się dnia 21.05.2012 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. teresowanych pracą w Świetlicy
Wojska Polskiego 10.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 333 333 zł +podatek VAT. Wadium: 41 000 zł. Środowiskowej nr 1 w Ząbkach
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17 maja 2012 r. na konto urzędu: Bank na stanowisko referenta ds.
wychowawczych w wymiarze
PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest ½ etatu.
Szczegółowe informacje
położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości:
południowa część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komuni- dotyczące konkursu znajdują
się na stronie internetowej
kacja autobusowa (ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ząbki
Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Robert Perkowski www.umzabki.bip.org.pl

TRWA KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Miasta Ząbki informuje, że - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 113 z dnia 04 stycznia 2012 r. - kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 1993 i starszych na terenie Powiatu Wołomińskiego odbywa się w okresie od 21 lutego do 27 kwietnia 2012 r.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie. Jej siedzibą jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul.
Prądzyńskiego 3 (parter budynku wejście od strony Urzędu Miasta), telefon 787-43-01 lub 03 wew. 136, Komisja rozpoczyna pracę od godz. 9.00.
Termin stawiennictwa dla Miasta Ząbki został określony na dni 19-23 marca 2012 r. Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do
rejestracji od 8.00, nie później niż do godziny 10.00.
WYMAGANA DOKUMENTACJA
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania - potwierdzenie można uzyskać w urzędzie miasta,
- aktualną fotografię (o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy),
- dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
- świadectwo ukończenia szkoły,
- aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki (podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora),
- prawo jazdy (o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada),
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, W sprawie klasyfikacji wojskowej można kontaktować się z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Wołominie Dorotą Romańczuk tel. (22) 787-43-01 wew. 104
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MASZ PROBLEM – DZWOŃ!

Wykaz najważniejszych ząbkowskich numerów telefonicznych
WAŻNE TELEFONY ALARMOWE

Centrum Reagowania Kryzysowego..................................................................................................................................tel. 112
Komisariat Policji, ul. Górnośląska 30.............................................................................................tel. 997,22 781-68-40, 781-62-57
Straż Miejska,ul. Wojska Polskiego 10...........................................................................................................tel. 22 5109-824, 825
Państwowa Straż Pożarna w Wołominie ul. Sasina 3.........................................................................................tel. 998, 22 787-64-60
Ochotnicza Straż Pożarna,ul. Piłsudskiego 7.......................................................................................................tel. 22 781-60-80
Pogotowie Ratunkowe w Warszawie...................................................................................................................tel. 999, 22 525-14-05
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3......................................................................tel. 22 762-32-15
Nocna Pomoc Lekarska (w ramach NFZ) NZOZ „Powstańców” ul. Powstańców 70A....................tel. 22 100-58-60; 22 100-58-61
Miejska Przychodnia Zdrowia, ul. Orla 1.............................................................................................................tel: 22 781-60-25
Pogotowie Energetyczne.....................................................................................................................................tel. 991, 22 763-57-10
Pogotowie Gazowe.............................................................................................................................................tel. 22 776-45-32
PGNiG Biuro Obsługi Klienta....................................................................................................................................tel. 22-787-66-68
Zgłoszenie awarii wodno-kanalizacyjnej......................................................tel. (22) 781 68 18 wew. 138, 606 275 536, 512 103 145
Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego......................................................................tel. (22) 51 09 766, 603 623 717, 666 451 559
Zgłoszenie awarii lampy oświetleniowej...............................................................................................................tel. 22 5109-766
Zgłoszenie usterki nawierzchni drogi.........................................................................................................................tel. 22 5109-766
Zgłoszenie nielegalnego śmietnika.......................................................................................................................tel. 22 5109-766
Zgłoszenie bezdomnych zwierząt...............................................................................................................tel. 22 5109- 751, 752, 753

URZĘDY I INSTYTUCJE

Urząd Miasta,ul. Wojska Polskiego 10...............................................................................tel. 22 5109-700 do 702 fax. 22 5109-888
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej....................................................................................................tel. 22 781-68-16,18
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Drewnica”, ul. Rychlińskiego 1.............................................tel. 22 781-62-12
Nadleśnictwo Drewnica,ul. Kolejowa 3..........................................................................................................tel./fax 22 781-62-09
Urząd Pocztowy, ul. 3 Maja 10.............................................................................................................................tel. 22 787-61-03
Filia Urzędu Pocztowego, ul. Wojska Polskiego 1........................................................................................tel. 22 781-64-85

SPORT i KULTURA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 21..........................................................................................tel. 22 762-00-62
Miejski Klub Sportowy „Dolcan Ząbki” ul. Słowackiego 21..............................................................................tel/fax 22 781-67-21
Miejski Ośrodek Kultury, Słowackiego 10...........................................................................................................tel/fax: 22 781-64-30
Filia Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Orla 8........................................................................................................tel. 22 744-86-40
Biblioteka Miejska,ul. Orla 6 lokal 75........................................................................................................................tel. 22 781-62-53

PARAFIE

Parafia p.w. św. Trójcy, ul. Józefa Piłsudskiego 46.....................................................................................................tel. 22 781-60-92
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego, ul. 11 Listopada 4.............................................................................................tel. 22 762-42-04
Parafia p.w Zesłania Ducha Świętego, ul. Powstańców 36........................................................................................tel. 22 799-74-06

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Przedszkole nr 1, ul. Wyspiańskiego 22 ...................................................................................................................tel. 22 781-61-96
Przedszkole nr 2, ul. Prusa 3/5.....................................................................................................................tel./fax: 22 781-62-68
Przedszkole nr 3, ul. Westerplatte 1/11...............................................................................................................tel./fax 22 762-40-10
Szkoła Podstawowa nr 1,ul. Piłsudskiego 35........................................................................................................tel. 22 781-61-93
Szkoła Podstawowa nr 2,ul. Batorego 11...........................................................................................tel. 22 781-60-66/ 22 781-62-97
Szkoła Podstawowa nr 3,ul. Kościelna 2..............................................................................................................tel. 22 487-52-08
Filia Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Powstańców 60 b ...............................................................................................tel. 22 487-52-08
Gimnazjum Publiczne nr 1,ul. Harcerska 9..........................................................................................................tel. 22 498-62-99
Gimnazjum Publiczne nr 2,ul. Batorego 37...............................................................................................................tel. 22 799-74-92
Zespół Publicznych Szkół Katolickich ul. 11 Listopada 4.......................................................................................tel. 22 781-67-15

Dofinansowanie do likwidacji azbestu

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż w 2012 r. Miasto Ząbki ubiega się
o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Warszawie na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających
azbest.
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami o udzielenie pomocy w demontażu,
wywozie i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do dnia 6 kwietnia 2012 roku. Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki lub na
stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce ochrona środowiska. Natomiast koszty ewentualnych prac remontowych przygotowujących do położenia
nowego pokrycia dachowego oraz zakup i położenie nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości. Pomoc będzie udzielana do wyczerpania środków jakie Miasto Ząbki otrzyma z WFOŚiGW w Warszawie na bieżący rok. O udzieleniu pomocy decydować będzie kolejność złożonych
wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

15

ZAPROSZENIA

co słychać

www.zabki.pl

Rozlicz PIT-y
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eniora

Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu
ubu Retro. Obydwa uroczyste spotkania po−

adycyjnie spotkali się w budynku parafii Św. Trój−
spotkania było wyróżnienie jubilatów, którzy ukoń−
odbył się specjalny koncert chóru „Złota Jesień”.
ali się zaś, jak zawsze, w dolnym kościele parafii
m również wręczono kwiaty i upominki dla dostoj−
cjalnym był zespół folklorystyczny z Myszyńca.
bilatów znaleźli się:
Z Klubu Retro:
− Mieczysława Budzicz (80 lat)
− Halina Lenard (90 lat)
− Leokadia Szostak (80 lat)
− Krystian Ścięgorz (80 lat)
− Antoni Sawicki (90 lat)

W dniach 26 marca oraz 23
kwietnia br. (poniedziałek),
w sali obrad Urzędu Miasta
Ząbki w godzinach od 10.00
d0 18.00 odbędą się dyżury
pracownika Urzędu Skarbowego w Wołominie, który
będzie udzielał wyjaśnień i
przyjmował zeznania podatkowe za rok 2011.
Jednocześnie przypominamy, ze w Urzędzie Miasta
dostępne są niezbędne formularze PIT wraz z instrukcjami
opisującymi sposób dokonania prawidłowego rozliczenia.
Wszystkie druki dostępne
są na I piętrze Urzędu Miasta.
red.

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
ejski Oœrodek
Kultury
zasobu gminy: “w terminie do 31 marca każdego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie Miasta Ząbki pisemne oświadczenie,
czterolatki
że jej warunki zamieszkiwania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wykluczający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socpołudniowe
zajęcia
edukacjido mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal ubiega się o zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia powoduje
jalnego
wchodzącego
nej.
skreślenie z listy.”											
Komisja Mieszkaniowa

ki i czwartki od godz. 11:00 do 13:30
ęciach rytmicznych, plastycznych, uczą
w i piosenek.
ęcznie.
4:00 mogą wziąć udział w nauce języka

cznie.
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XII Pracownia Rozwoju Osobo−
ezpłatną psychoterapię, pomoc
konsultacje w poniedziałki w
rzychodni „Na Powstańców”.
e wymaga zgłoszenia telefonicz−
3.

Złóżie

z
iaciarni „Magnolia”
tam, gd

punktów w Ząbkach:
asz
mieszk
Polskiego 22
stopada 15
soba z 18−letnim stażem w branży

Kupuj i pij
sok Noni

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

PIT

Gabinet homeopatyczny
pediatra
Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a
zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl
i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

Pieniądze z TWOICH podatków pomagają gminie
poprawić TWOJE otoczenie. Z TWOICH pieniędzy
naprawiane są drogi, chodniki, kanalizacje, budowane
icznościowe szkoły, remontowane przychodnie…

bne
Rozlicz PIT za siebie!
Miasto Ząbki
ściołów i sal weselnych
z kwiatów sztucznych
UWAGA!!!
wiązanki i wieńce
Osoby niezameldowane w Naszym Mieście , które odprowadzą podatek dochodowy za 2011 rok,
arni jest miła
obsługa,
świeże
wskazując
w deklaracji
PIT jakokwiaty
miejsce zamieszkania miasto Ząbki już od 01 maja 2012 r. będą mogły
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wyrobić sobie kartę mieszkańca uprawniającą ich do bezpłatnego korzystania z linii autobusowych
Ząbki 1 i Ząbki 2.

a: Urząd Miasta w Ząbkach
w Oleksiak e−mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Polskiego 10, tel. 22 5109 793
W−wa Ursus, tel. 22 667 75 16
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poniedziałek: godz.: 1600−1800

