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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.
Rok
XXI rozpoczęto odczytaniem fragmentu
13 kwietnia
Uroczystość
Ewange−
lii przez burmistrza Roberta Perkowskiego, następnie wszyst−
kich gości powitał przewodniczący rady miasta Krzysztof
Bławdziewicz, zapowiadając również niezwykle bogaty pro−
gram artystyczny. W pierwszej części wystąpili uczniowie
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„POKÓJ ZOSTAWIAM SP2,
WAM…”
którzy wystawili kila scenek ro−
Uroczysty koncert poświęcony
dzajowych przeplatanych występami
VII rocznicy śmierci papieża JANA muzycznymi.
PAWŁA IIProgram artystyczny

przygotowała klasa III A pod kierun−
2 kwietnia, w ząbkowskim Parku
kiem wychowawczyni p. Jolanty Gut
Miejskim im. Szuberta odbył się konwraz
z chórem szkolnym pod kierun−
cert poświęcony pamięci Ojca Świętego.
kiem
p. Jadwigi
Żaboklickiej.
Było
to wydarzenie
niezwykłe, bo
Na
zakończenie,
koncertem artystyczkolęd
na najwyższym z poziomie
wystąpił
miejsko−parafialny
Chór
Can− i
nym, mimo że koncert jest cykliczny
tores
Misericodriae
batutą Zbi−
doczekał
się już VIIpod
edycji.
o godz.Po20.00
zebranych
gniewaPunktualnie
Szablewskiego.
części
ar−
przywitałwaktor
i reżyser
Marek
tystycznej,
imieniu
księży
głosWysocki,
za−
słowami Ojca
Świętego
wprowadził
brałktóry
ks. proboszcz
Andrzej
Kopczyń−
wszystkich
w
atmosferę
przepełnioną
ski, który w znakomity sposób wyło−
miłością do Ojczyzny i Chrystusa.
żył sens Bożonarodzeniowych świąt.

Zabrzmiały pierwsze dźwięki pieśni, w
interpretacji solistów:
Beaty Matoga,
Dokończenie
str. 8 Renaty Wnęk, Jolanty Stosio, Ireny Jaszczyk,
Jadwigi Żaboklickiej, Beaty Kurdy, Patrycji Olton, Małgorzaty Kujawskiej, Marty
Kamińskiej, Wojciecha Polkowskiego, Jacka Kępki, Wojciecha Szydłowskiego i Roberta Lubaszki. Solistom towarzyszył chór,
który powstał z połączonych ząbkowskich
chórów szkolnych, chóru Seniora i
Miejsko-Parafialnego Chóru „Cantores
Misericordiae”, pod batutą Elżbiety
Tarasewicz. Wydarzeniu towarzyszyli
również wirtuozi: Agnieszka Janickaskrzypce, Iwona Pańta – flet poprzeczny
oraz Irena Jaszczyk – gitara.

Dokończenie str. 8
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Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jerzego
Popiełuszki Ząbki, ul. Batorego 37
zaprasza na
DZIEÑ OTWARTY SZKOŁY
16 kwietnia 2012 r.
godz. 17 30
W programie:
. występy teatralne i muzyczne,
. spotkanie informacyjne (dyrektor)
. prezentacja dorobku (wyniki, osiągnięcia)
. zwiedzanie szkoły (nauczyciele i Samorząd Uczniowski)
Zapraszamy na naszą stronę
www.gim2zabki.waw.pl

Miejski Ośrodek Kultury

Występy Dolcanu Ząbki w kwietniu
Druga połowa kwietnia będzie obfitowała w liczne
spotkania naszej drużyny, a z meczu na mecz będziemy
podejmować coraz to groźniejszych przeciwników (Arka
czy Pogoń to górna część tabeli). Jednak mając w pamięci
ostatni zwycięski mecz z Zawiszą Bydgoszcz (również jedna z najlepszych drużyn I ligi), to można przypuszczać, że
wszystko może się zdarzyć. W chwili obecnej Dolcan zajmuje 4 miejsce od końca, otwierając listę drużyn, które, jeśli nic
się nie zmieni, spadną do II ligi.

Mecze w kwietniu:
Kolejka 25 - 14-15 kwietnia
Wisła Płock - Dolcan Ząbki 14 kwietnia, 16:00
Kolejka 26 - 18 kwietnia
Dolcan Ząbki - Arka Gdynia 18 kwietnia, 15:30
Kolejka 27 - 21-22 kwietnia
Polonia Bytom - Dolcan Ząbki 22 kwietnia, 18:00
Kolejka 28 - 28-29 kwietnia
Dolcan Ząbki - Pogoń Szczecin 29 kwietnia, 16:00

zaprasza
w sobotę 21 kwietnia o godz. 17:00
na otwarcie wystawy
Stowarzyszenia Polskich Malarzy
Miniaturzystów
oraz recital balladowo - gitarowy
“Kolekcjoner wspomnień” w hołdzie Bułatowi Okudżawie w
Galeria Orla, MOK, ul. Orla 8
wstęp wolny.
Stowarzyszenie Polskich Malarzy Miniaturzystów powstało w 2006
roku z nieformalnej grupy twórców wspierających swoje działania i
wspólnie organizujących wystawy. Do Stowarzyszenia należy niewielka, ale prężnie działająca grupa miniaturzystów: Ewa Buksa-Klinowska, Wanda Morycińska-Zajdel, Lidia Włodarska Zdzieszyńska, Zofia Zielińska-Porayska, Maria Żmuda, Maria Rejzner, Magdalena
Wąsowicz, Marcin Kowalski, Roman Barnat, Włodzimierz Kukliński.
„Malując, organizując wystawy, spotkania, prelekcje mamy nadzieję
znaleźć kontynuatorów tej żmudnej i ciężkiej, ale bardzo pięknej i niepowtarzalnej twórczości w wykonaniu Romana Ziemlańskiego.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Delfinie Krasickiej, która wspiera Stowarzyszenie, udostępniając własną Galerię na spotkania, zebrania i stałą
ekspozycję miniatur”.
Dotychczasowe wystawy:
1. Muzeum Miasta Gdyni „Domek Abrahama”, 2001-2002
2. Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu Podzamcze, 2002
3. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 2002
4. Muzeum w Brodnicy, Brama Chełmińska 2003 i 2008
5. Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, 2004
6. Galeria DAP Okręgu Warszawskiego ZPAP, Warszawa, 2005
7. Galeria „ Do Trzech Razy…Sztuka” Warszawa, 2006
8. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 2006
9. Muzeum Regionalne w Bełchatowie, 2006
10. Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, 2007
11. Muzeum Woli oddział Muzeum Historycznego Warszawy, 2010
12. Muzeum Brodnicy, 2011
13. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, 2012
14. Galeria Delfiny w Warszawie - wystawa stała
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Ruszyły remonty dróg

SAMORZĄD

Choć w ostatnich latach powstało wiele dróg, to potrzeby w
tym zakresie są wciąż ogromne. Stosunkowo duży ruch kołowy w
Ząbkach powoduje, że starsze jezdnie czy drogi gruntowe ulegają
szybkiej degradacji. Mimo że łatanie dziur czy wyrównywanie
dróg nieutwardzonych nie pociąga za sobą takich kosztów jak budowa dróg od podstaw, to jednak jest to i tak bardzo kosztowne.
O potrzebie przeprowadzenia remontów drogowych
szczególnie przypomina okres zimowo-wiosenny. Wiosenne
roztopy mocno dają się we znaki właścicielom posesji przy drogach
gruntowych, które czasem są trudne do pokonania. Słabsze
jezdnie nie wytrzymują też fali mrozów, powstaje mnóstwo dziur.

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XXVI. sesję Rady Miasta na dzień 17
kwietnia 2012 roku o godz. 15 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach,
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XX, XXIII i XXV sesji Rady Miasta
Ząbki.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta
Ząbki na 2012 rok.
5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.
6. Uchwała w sprawie nadania statutu SP ZOZ.
7. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgodna nabycie nieruchomości
gruntowej.
9.
Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie
nieruchomości gruntowej.
10. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu.
11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania
wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów
prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w
odniesieniu do przewozu osób na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząbki Powstańców.
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów
porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej.
13. Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011
dla gminy Ząbki.
17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
18. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady
Miasta.
19. Zamknięcie sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA ZĄBKI
/-/ Krzysztof Bławdziewicz
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Do końca marca urzędnicy odpowiedzialni za miejskie drogownictwo dokonali przeglądu wszystkich ulic w mieście, a 5
kwietnia został rozstrzygnięty przetarg na remonty gminnych
dróg. Prace w terenie rozpoczęły się już w tym tygodniu.
Prace remontowe zostały podzielone na trzy zadania, które
obejmują:
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysem i
emulsją z remontera (przewidziano do zużycia 96 t grysu i emulsji)
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco z recyklera (500 m2)
- remonty dróg gruntowych (250 godz. pracy wibrowalca i
równarki, 400 godz. pracy równiarki oraz 1000 t destruktu).
Remonty drogowe powinny potrwać do końca kwietnia.
red.
Opiekę podejmę nad dzieckiem /chorym/, poprowadzę
dom. Cały etat, Ząbki i okolice, referencje

tel. 504 331 402

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

DBAJ
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PIT

Pieniądze z TWOICH podatków pomagają gminie
poprawić TWOJE otoczenie. Z TWOICH pieniędzy
naprawiane są drogi, chodniki, kanalizacje, budowane
szkoły, remontowane przychodnie…
Rozlicz PIT za siebie!

Miasto Ząbki
UWAGA!!!

Osoby niezameldowane 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 mieszkańca uprawniającą ich do bezpłatnego korzystania z linii autobusowych
Ząbki 1 i Ząbki 2.

USŁUGI
DEKARSKIE
-montaż połaci dachowych
-sprzedaż materiałów dachowych (dachówka, blachodachówka, okna dachowe,
orynnowanie)

Oferujemy fachowe
wykonawstwo
Atrakcyjne ceny!
Tel. 606-657-501

www.zabki.pl

SAMORZĄD

Badanie satysfakcji klientów Urzędu

Szanowni Państwo
Informujemy, że w dniach 04 kwietnia – 04 maja br. w
Urzędzie Miasta Ząbki prowadzone będzie badanie satysfakcji
klientów usług świadczonych przez nasz Urząd.
Badanie polega na wypełnienie anonimowej ankiety , która w
formie papierowej dostępna jest w Urzędzie Miasta lub w wersji
elektronicznej na naszej stronie internetowej w banerze pod
nazwą "Badanie satysfakcji klientów Urzędu".
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach. Państwa opinie, zawarte w ocenach i sugestiach, posłużą doskonaleniu jakości
usług i obsługi Klienta.
Regulamin Badania Satysfakcji Klientów Urzędu dostępny
jest w/w banerze.
UM Ząbki

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI – PODSUMOWANIE ANKIETY
W styczniu i w lutym na stronie www.zabki.pl dostępna była ankieta, w której
mieszkańcy Ząbek mogli określić, co robią z wytwarzanymi odpadami. Ankieta
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Państwa aktywność pomogła nam ocenić,
jak działa gospodarka odpadami w Ząbkach oraz w jakich kierunkach powinna
się rozwijać. Dziękujemy za zaangażowanie, a tym samym udział w tworzeniu
nowego systemu gospodarki odpadami. Uzyskane informacje pochodzą z 388
gospodarstw domowych, z których 74,4% mieści się w domach jednorodzinnych,
a 25,6% w budynkach wielorodzinnych. Poniżej zamieszczam kilka wniosków,
które można sformułować na podstawie wypełnionych ankiet.
1. PONAD 95% BIORĄCYCH UDZIAŁ W ANKIECIE WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI SEGREGUJE ODPADY
Jest to duży sukces akcji edukacyjnej dotyczącej bezpłatnej zbiórki odpadów segregowanych. Akcję rozpoczęliśmy w maju 2008 roku i na początku
uczestniczyło w niej około 2000 gospodarstw domowych. Dzisiaj worki z
segregowanymi odpadami są odbierane z ponad 3000 posesji.
Surowiec uzyskany z recyklingu tworzyw sztucznych zebranych w Ząbkach,
został wykorzystany między innymi do produkcji worków ulegających biodegradacji, do których na jesieni zbieraliśmy liście.
Uczestnicząc w tej akcji nauczyliśmy się proekologicznych zachowań. Dzięki
temu, gdy rozpocznie działanie nowy system gospodarki odpadami nie będziemy
mieć problemów z segregowaniem odpadów.
2. POTRZEBA ZMIAN W ORGANIZACJI ODBIORU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
Obecnie mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy chcieliby wyrzucić
odpady wielkogabarytowe muszą zamówić duży pojemnik lub kontener. Usługa
ta zawsze wiąże się z dodatkową opłatą, która czasami przewyższa koszt zakupu
np. nowego mebla. W ostatnim roku skorzystało z niej 22,2% ankietowanych.
Natomiast na osiedlach wielorodzinnych aż w 74,7% przypadkach czynsz nie
obejmuje odbioru odpadów wielkogabarytowych.
W związku z tym w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi
przewidziano, że w ramach jednej opłaty „śmieciowej” będą odbierane również
wszystkie odpady wielkogabarytowe, elektro – odpady, odpady niebezpieczne
(np. puszki po farbach, chemikalia), stare ubrania i tekstylia.
3. NOWA FRAKCJA ODPADÓW DO WYSEGREGOWANIA
W ankiecie skierowanej do mieszkańców domów jednorodzinnych znalazło
się pytanie – czy masz kompostownik? Kwestia ta ma istotne znaczenie, ponieważ
w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi będziemy osobno
zbierać odpady ulegające biodegradacji. Obierki po owocach i warzywach, fusy po
herbacie oraz skoszona trawa, wysegregowane ze strumienia odpadów w miejscu
ich powstawania można wykorzystać jako wysokiej jakości nawóz we własnym
ogródku lub przekazać do kompostowni produkującej nawozy.
Celem pytania było zbadanie czy już dzisiaj mieszkańcy Ząbek prowadzą tak
dokładną segregację, mimo że odpady te nie są zbierane w sposób zorganizowany.
Aż 35,1% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Pozwala to wnioskować,
że ten nowy wymóg podobnie jak wcześniej segregacja szkła, papieru i tworzyw
sztucznych spotka się z poparciem mieszkańców.
Podsumowując, widać, że mieszkańcy Ząbek traktują ochronę środowiska
bardzo poważnie. Mamy nadzieję, że nowy system gospodarki odpadami przyczyni się do poprawienia stanu środowiska w naszym mieście.

Olga Starowicz

co słychać

Urząd Skarbowy w Ząbkach?

23 kwietnia pracownik Urzędu Skarbowego będzie pełnił
całodniowy dyżur w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Zeznanie
będzie można więc złożyć na miejscu, mając przy tym pewność, że
wszystko zostało zrobione tak, jak należy.
Przypominamy, że na rozliczenie podatku dochodowego
od osób fizycznych mamy jeszcze czas tylko do końca miesiąca.
Wszystkie niezbędne formularze, a także instrukcje ułatwiające
wypełnienie PIT-ów dostępne są w Urzędzie Miasta, wyłożone są
przy głównym wejściu.
Przy tej okazji nie zameldowani mieszkańcy mają również
możliwość złożenia formularza aktualizacyjnego ZAP-3, w którym
podadzą ząbkowski adres zamieszkania. Dzięki temu zyska również
nasze miasto. Większe wpływy do budżetu pozwolą na realizację
większej liczby inwestycji liniowych (drogi, chodniki, wodociągi)
oraz kubaturowych (przedszkola, szkoły itp.)
red.

Niebawem budowa ul. 3-go Maja
Pod koniec marca otwarto oferty na realizację ul. 3-go Maja,
ostatniej drogi z kilkunastu budowanych z dofinansowaniem
unijnym. Zgodnie z procedurą umowę z wykonawcą burmistrz
będzie mógł podpisać na początku maja. Prace powinny zatem
ruszyć w pierwszej połowie maja. Budowa będzie prowadzona
na dwóch odcinkach: Piłsudskiego-Orla oraz Orla-Wyzwolenia.
W ramach poszczególnych odcinków zostaną wybudowane:
1.Roboty drogowe na odcinku ul. Piłsudskiego - ul. Orla:
a) długość ulicy - 157,00 m
b) szerokość. ulicy 7,00 m.
c) jezdnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na
podsypce cementowo -piaskowej na podbudowie tłuczniowej 1123,58 m2;
d) chodniki:
- z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo piaskowej (65%) 371,10 m2,
- z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm (35%) 189,30 m2,
e) chodnik wzmocniony pod parkowanie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm - 91 m2;
f) zatoka parkingowa z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości
10 cm -83,75 m2;
g) zjazdy z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm 88,13 m2.
2.Roboty drogowe na odcinku ul. Orla - ul. Wyzwolenia:
a) długość ulicy - 471,00 m,
b) szerokość ulicy - 6,00 m,
c) jezdnia z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia
kamiennego - 3183,81 m2,
d) chodniki z kostki betonowej - 116 m2 ,
e) ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej - 1135,50 m2,
f) zjazdy z kostki betonowej - 627,75 m2.
W ramach inwestycji zostanie też wykonane odwodnienie oraz
zostaną położone instalacje teletechniczne.
red.
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Uczciliśmy ofiary katastrofy lotniczej z 10/04/2010
Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej w Kobyłce w intencji ofiar
tragedii pod Smoleńskiem oraz hołdem wśród 96 Dębów Pamięci
w Ossowie mieszkańcy powiatu wołomińskiego uczcili ofiary
katastrofy lotniczej 10/04/2010.
Ks. dziekan Jan Andrzejewski celebrował uroczystą Mszę św.,
która została odprawiona w przeddzień II rocznicy katastrofy pod
Smoleńskiem, 9 kwietnia br., w Bazylice Mniejszej w Kobyłce.
Zgromadzeni modlili się w intencji ofiar tej tragedii, wśród nich był
m.in. starosta wołomiński Piotr Uściński, wicestarosta Konrad Rytel,
współorganizator uroczystości - radny powiatu Ryszard Walczak oraz
przedstawiciele miast i gmin powiatu wołomińskiego.
Po Mszy św. przejechaliśmy spod Bazyliki na teren Sanktuarium
Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie, gdzie pod Krzyżem usytuowanym wśród 96 Dębów Pamięci złożono kwiaty i oddano hołd Parze
Prezydenckiej i wszystkim tragicznie zmarłym uczestnikom delegacji,
która leciała na uroczyste obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Słowa wspomnień o Parze Prezydenckiej, o śp. Lechu i Marii
Kaczyńskich wygłosił dzisiaj Poseł na Sejm, a wcześniej Sekretarz Stanu i Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, Jacek Sasin.
Już 23 kwietnia 2010 z inicjatywy dyrektora generalnego Lasów
Państwowych na cmentarzu w Ossowie posadzono 96 Dębów Pamięci
upamiętniających ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Wśród
tych żywych pomników został wzniesiony brzozowy krzyż, a całość
stanowi zbiorowy i długowieczny pomnik, który nie pozwoli na to, by
wydarzenia z 10 kwietnia odeszły w niepamięć.
Warto zaznaczyć, że to miejsce jest uświęcone krwią bohaterów
wojny 1920 roku. To tu bohaterską śmierć poniósł ks. kapelan Ignacy
Skorupko. Co roku w sierpniu, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, tysiące mieszkańców zbiera się na polach Ossowa do patriotycznego świętowania wygranej
przez Polaków jednej z najważniejszych bitew w historii świata - Cudu
nad Wisłą. Teraz mogą oddać tu hołd ofiarom tragedii lotniczej pod
Smoleńskiem.
Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatu Wołomińskiego
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 10 kwietnia 2012 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania publicznego (wysokość
środków jest prognozowana)
Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70. poz. 473 ze zm.);
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w
sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i
młodzieży szkolnej
a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12 poz. 67 ze
zm.),
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących
się i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. z 1997 r. nr 57 poz. 358),
5. Uchwały Nr XIX / 146 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w
sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.
ZAKRES: WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ
WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (90 500,00)
W roku 2011 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży - 98 400,00 zł.
Planowana wysokość dotacji została podana w nawiasie. Wysokość środków jest
prognozowana, a ostateczny limit wydatków zostanie określony zmianą do uchwały
budżetowej Miasta Ząbki na 2012 rok.
I. Zasady przyznawania dotacji
Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych ustawą z dnia 22 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Finansowanie zadania
obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2012 r. na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami objąć najefektywniej jak
największą liczbę uczestników.
Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie prawidłowo
opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
II. Warunki realizacji zadania
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, które łącznie spełniają
następujące warunki:
1. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta Ząbki, obejmując
programem jak największą liczbę mieszkańców
2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego na którą składają
ofertę
– w ramach objętych konkursem
3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania
4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu
5. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z
wymaganymi załącznikami:
a) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:
- w przypadku stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego – aktualny
wypis z odpowiedniego rejestru
- w przypadku kościelnych osób prawnych – dekret powołujący kościelną osobę
prawną np. parafię
- w przypadku jednostek organizacyjnych nadzorowanych lub prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego – dokument o powołaniu jednostki np.
uchwała
b) kosztorys oraz harmonogram rzeczowy wydatków z realizacji zadania (termin,
miejsce realizacji zadania, kalkulacja wydatków)
Wymienione powyżej dokumenty dla swojej ważności muszą być opatrzone
datą, pieczątką oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania
wnioskodawcy. Dotyczy to wniosku oraz dokumentów będących jego załącznikami.
Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu.

co słychać

W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby
reprezentujące podmiot występujący o dotację muszą potwierdzić je za zgodność
III. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 25
– każde
z poniższych kryteriów punktowane jest w zakresie 1-5 punktów.
1. wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres
rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem),
2. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
3. wysokość dotacji wnioskowanej od Gminy, porównanie jej z planowanymi
źródłami dofinansowania projektu,
4. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
5. ocena zakładanych efektów projektu
Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
1. zgodność zaproponowanych działań z obowiązującymi programami w zakresie
pomocy społecznej, na szczeblu centralnym i samorządowym,
2. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub
proponowanego zadania,
3. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
4. wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:
- przedłożonych rekomendacji;
- dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
- rzetelności wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Miasta tj. terminowości składania sprawozdań z poprzednio realizowanych projektów,
terminowości rozliczania dotacji, terminowości zwrotu środków na konto Miasta;
5. pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;
6. innowacyjność proponowanych rozwiązań.
IV. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ząbki, 05-091
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, do dnia 2 maja 2012 r. do godz. 14.00 Oferty złożone
po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi
bez otwierania. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą
zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru
ofert i wysokości ich dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po
zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki
określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl
V. Informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od upływu
terminu ich składania. O wynikach konkursu, Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie
poinformuje oferentów. Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie możliwość nie
rozstrzygnięcia konkursu. Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie
przysługuje.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana – korekta kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowego
projektu. Środki finansowe nie będą przekazywane przed datą zawarcia umowy.
4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe
wystawione przed datą zawarcia umowy.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Miastem
Ząbki. Umowę ze strony Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania danej organizacji zgodnie
z jej statutem Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach – zależy to od specyfiki
i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków finansowych na konto
zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia
kwoty przyznanej dotacji w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych zadania
wskazanych w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta Ząbki
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski. – tel. 22 51097 90.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) , stronie internetowej Urzędu Miasta
Ząbki (adres: www.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.
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KULTURA

Dokończenie ze strony nr 1
W tym blisko 40-minutowym koncercie płynęły słowa psalmów,
słowa wypowiedziane niegdyś przez Papieża, płynęły pieśni „Strażnik
Raju”, „Psalm Apostolski”, czy „Litania z czterema porami roku”, a
wszystko perfekcyjnie zharmonizowane, zespolone ze sobą, jakby od
zawsze były całością, zamkniętą i ułożoną w przepiękną formę „życia
w Chrystusie”.
Program artystyczny wywołał ogromne wzruszenie wśród
licznie zgromadzonej publiczności, wśród której znajdowali się
włodarze miasta: burmistrz Robert Perkowski oraz zastępca Artur Murawski. Panowała atmosferę niezwykłego skupienia.
Rozpoczęła się Msza święta celebrowana przez księży Edwarda Kowarę-proboszcza parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy
i Andrzeja Kopczyńskiego – proboszcza parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. W kazaniu swoim ksiądz Kopczyński
podkreślił, że nasz rodak Jan Paweł II jako pierwszy na stolicy
apostolskiej papież wyszedł do ludzi, skracając tym samym dystans kościoła do wiernych, że jego, jak to nazwał, „dusza turysty”
pozwoliła mu spotykać się z ludźmi na całym świecie, głosząc
wszędzie prawdę i rozdając miłosierdzie Boże. Po zakończonej
mszy świętej wierni zapalili znicze i wziąwszy się za ręce
zaśpiewali ukochaną przez Jana Pawła II znaną wszystkim „Barkę”.
W ten niesamowity wieczór serce swoje Ojcu Świętemu oddali
wszyscy, a szczególnie bezpośredni organizatorzy: Miejski Ośrodek
Kultury w Ząbkach- jego dyrektor Sławomir Skotnicki i Anna Kozioł,
autorka scenariusza i reżyser wydarzenia. Serdeczne podziękowania
skierowane zostały również do opiekunów chórów szkolnych: Jadwigi Żaboklickiej, Małgorzaty Kujawskiej, Ireny Jaszczyk i Agnieszki
Janickiej.
Ten niesamowity wieczór pozostanie w naszej pamięci na długo.
Joanna Wysocka
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Dolcan Ząbki- Zawisza
Bydgoszcz 1:0

SPORT

co słychać

W Wielką Sobotę pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej
odniósł I-ligowy zespół Dolcanu Ząbki. Pierwsze trzy spotkania
rundy rewanżowej piłkarze z Ząbek rozegrali na wyjeździe. Bilans tych spotkań nie napawał optymizmem.
www.zabki.pl
Remis i dwie porażki na rozpoczęcie rozgrywek w roli faworyta stawiały sobotniego przeciwnika Dolcanu zespół Zawiszy
Bydgoszcz, który przed tym meczem zajmował wysokie 3 miejsce
i za cel stawiał sobie awans do Ekstraklasy. Zadanie ząbkowskich
piłkarzy to utrzymanie się w gronie drużyn I ligi.
Co oznacza gra na własnym boisku pokazał mecz z Zawiszą.
Ambitna gra całego zespołu przyniosła pierwsze na wiosnę 3
punkty. Gola na wagę zwycięstwa zdobył w 53 minucie meczu po
rzucie rożnym, strzałem głową Rafał Grzelak.
www.mosir-zabki.pl
fot. Bogdan Śladowski

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

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
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Dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także Kościoła i całego społeczeństwa
To słowa Listu do Dzieci, jaki Błogosławiony Jan
Paweł II skierował do nich (13 grudnia 1994 r.), w ROKU
RODZINY. Istotnie, wielką radość naszej społeczności
sprawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
podejmując ważne wyzwanie, mianowicie wzięcie udziału w
KONKURSIE INTERDYSCYPLINARNYM pt: Jan Paweł II
– Błogosławionym: WIEDZY KL. V –VI oraz w KONKURSIE PLASTYCZNYM KL. I – IV pod patronatem: Rady Rodziców przy SP2 oraz Ks. Proboszcza Parafii Miłosierdzia
Bożego w Ząbkach.
Idea konkursu zmierzała do przypomnienia faktu
BEATYFIKACJI oraz wyakcentowania ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ
JEJ PIERWSZEJ ROCZNICY W DNIU 1 MAJA.
Niezaprzeczalną radością napawa fakt, iż do KONKURSU
PLASTYCZNEGO przystąpiły wszystkie dzieci klas I – III, a
także 23 osoby z klas IV. Każda praca to swoiste arcydzieło –
dar dla ukochanego PAPIEŻA – POLAKA. W pracach widać
znajomość faktu ogłoszenia błogosławionym kogoś, kto był
jednym z nas, mówił po polsku, przyjeżdżał do Polski i nawet
ubierał się po polsku, bo w białą sutannę i czerwoną papieską
pelerynę. Prace zostały wykonane dowolną techniką, po czym
komisja w składzie: p. Agnieszka Koleszuk, s. Ignacja Tomczyk oraz p. Katarzyna Węgrzynek, wybrała najciekawsze i
przyznała:
I miejsce - Julia Laskowska
kl. II C
II miejsce – Anastazja Loda
kl. III A
III miejsce – Zuzanna Koleszuk
kl. II B
WYRÓŻNIENIA:
Igor Olędzki
			
kl. II D
Piotr Krasowski 			
kl. II A
KLASY IV:
I miejsce – Jakub Bogusz
kl. IV D
II miejsce – Michał Nagrabski
kl. IV A
III miejsce – Krystian Nadulski
kl. IV D
WYRÓŻNIENIA:
Michał Chibowski
		
kl. IV B
Jan Stolarski
			
kl. IV D
KONKURS WIEDZY klas: V – VI, odbył się w trzech
etapach, z czego dwa: klasowy i szkolny miał miejsce w
szkole. I etap - klasowy w formie testu (15 pytań), do którego przystąpiło 67 uczniów. Do II etapu - szkolnego, również
pisemnego (20 pytań) przeszło 47 uczniów z największą ilością
punktów. Trzeci etap, tj. finał konkursu (50 pytań), do którego
zakwalifikowało się 20 uczniów, odbył się podczas Rekolekcji Wielkopostnych – Szkolnych 19.03.12r. w dolnym kościele
parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Sceneria kościoła
tego dnia niecodzienna, bo przybrana w piękną papieską
dekorację, obraz Błogosławionego, kwiaty oraz pięknie
przybrane stoły dla komisji JURY, wprowadziła atmosferę
uroczystą i podniosłą. Komisji oceniającej wypowiedzi
uczniów przewodniczył ks. proboszcz – Andrzej Kopczyński,
wicedyrektor SP2 – p. Iwona Pawlak, przedstawicielka Rady
Rodziców przy SP2 – p. Monika Koszewska, polonistka z SP2
- p. Małgorzata Wrotna , funkcję sekretarza – protokolanta
pełnił – p. Olgierd Radoń.
Każdy z finalistów odpowiadał na dwa pytania przez siebie wylosowane, wobec Komisji oceniającej oraz audytorium,
które stanowili uczniowie z klas V – VI. Większość uczniów
otrzymała od Komisji maksymalną ilość punktów 5 i więcej, gdy
odpowiedzi były wyczerpujące oraz ubogacone kreatywnością
uczniów. Odpowiedzi udzielane przez dzieci świadczyły o ich
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dobrym przygotowaniu i znajomości życia, pontyfikatu oraz
okoliczności wyniesienia na ołtarze papieża Bł. Jana Pawła II.
Zacięta walka o pierwsze miejsca spowodowała, iż konieczna
była dogrywka.
Laureatami konkursu wiedzy zostali:
Uczniowie klas V:
I miejsce Jakub Koszewski
kl. V E - 52 pkt.
II miejsce Jędrzej Węgrzynek
kl. V C - 48 pkt.
III miejsce Karolina Rutkowska kl. V E - 44 pkt.
Wyróżnienia:
Małgorzata James
kl. V E – 40 pkt.
Aleksandra Stefańska
kl. V E - 40 pkt.
Uczniowie klas VI: ex aequo – dwa pierwsze miejsca:
I miejsce Krzysztof Adamczyk
kl. VI A - 99 pkt.
I miejsce Kinga
Roguska
kl. VI B - 99 pkt.
II miejsce Dominik Jachimczyk kl. VI B - 96 pkt.
III miejsce Karolina Jaworska
kl. VI B - 88 pkt.
Wyróżnienia:
Weronika Kopczyńska
kl. VI A - 60 pkt.
Alicja
Waszczuk
kl. VI C - 60 pkt.
Weronika Maleszewska
kl. VI C - 60 pkt.
Michalina Daszczuk
kl. VI D - 60 pkt.
Marta
Guz
kl. VI D - 60 pkt.
Monika
Piekarska
kl. VI D – 60 pkt.
Po zakończeniu konkursu w dolnym kościele parafii
Miłosierdzia Bożego nastąpił pokaz prezentacji multimedialnej z równoczesnym przedstawieniem montażu słowno –
muzycznego przez uczniów ze Szkolnego Koła Misyjnego z
SP2. Dominowało w tym wydarzeniu światło, słowo i obraz,
ale także białe i żółte papieskie elementy stroju dzieci (chusty)
oraz inne dekoracje. Konkurs i prezentację przygotowała, a
także za przygotowanie nagród i dyplomów obu konkursów
odpowiedzialną była M. Chudzik przy współpracy katechetów:
S. Ignacji Tomczyk, p. Katarzyny Węgrzynek, p. Olgierda Radonia. Warto zauważyć, że udało się pozyskać sponsora nagród i dyplomów oraz upominków pocieszenia dla dzieci.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom
odbyło się w dniu zakończenia Rekolekcji przez ręce ks. proboszcza, ks. rekolekcjonistę oraz wicedyrektor p. Iwonę Pawlak. Pozostałe dyplomy i nagrody zostały rozdane w szkole.
Gorąco dziękujemy Wam, drodzy uczniowie za trud włożony w
przygotowanie i udział w konkursie papieskim. Dziękujemy w
tym miejscu Rodzicom, wychowawcom, a głównie katechetom
z SP2 za wielkie zaangażowanie w przygotowanie uczniów do
konkursów. Planowany jest ponowny pokaz prezentacji oraz
przedstawienie montażu słowno – muzycznego „ Jan Paweł II
Błogosławionym” w szkole w pierwszą rocznicę Beatyfikacji
JPII, a jednocześnie okazją, by polecać trudne sprawy naszej
Ojczyzny wielkiemu Orędownikowi naszemu przed Bogiem.
Jan Paweł II mówił, iż „ Pan Jezus oraz Jego Matka
wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzać im sprawy
wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości. Dzieci są nadzieją,
która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, który nieustannie
się urzeczywistnia. Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta” (List do Dzieci). Wielkie brawa dla dzieci z SP2. Za
Waszą radosną miłość do Kościoła i za nadzieję, która rozkwita pamięcią o wielkości Ojczyzny, jej historii i wielkich jej
Synach!!!
dr Marianna Chudzik
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„Papież - przyjaciel dzieci”
W miniony czwartek, w SP1 odbyła się uroczysta akademia poświecona Janowi Pawłowi II. Uczennice klasy 1a, 1f oraz 3b
zaprezentowały program muzyczno-literacki, który miał przypomnieć
życie Papieża.
Zaproszeni goście: ksiądz proboszcz Edward Kowara, dyrektor Agnieszka Piskorek oraz wychowankowie świetlicy z uwagą i
wzruszeniem wysłuchali wierszy i pięknych pieśni.
Na zakończenie akademii wszyscy razem zaśpiewaliśmy ulubioną
pieśń Jana Pawła II – „Barkę” oraz wysłuchaliśmy słów księdza proboszcza, który przypomniał, że „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż
na nowo”.
Po akademii dla aktorów i gości czekała miła niespodzianka - "papieskie kremówki" oraz obrazki z wizerunkiem Jana Pawła II.
Bardzo dziękuję wszystkim Gościom za niezwykłą atmosferę oraz
Rodzicom małych aktorów za pomoc w nauce wierszy.
mgr Katarzyna Dzięcioł

Wyjątkowe święto w ząbkowskiej „Dwójce”
22 marca, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach odbył się niecodzienny apel z okazji nadejścia
wiosny oraz „Dnia na TAK”, prowadzony przez wybranych
uczniów należących do szkolnego Klubu Ośmiu - Młodzieżowego
Wolontariatu. Za stronę organizacyjną spotkania odpowiedzialne
były opiekunki wolontariatu: p. Katarzyna Węgrzynek i p. Iwona
Pawlak.
Wszyscy zgromadzeni mieli okazję przyjrzeć się wiosennym
prezentacjom poszczególnych klas IV-VI oraz stali się świadkami
pierwszego w historii naszej szkoły występu osobliwych cheerleaderek,
które wykonały pełen energii układ taneczny. Jednakże głównymi
bohaterami czwartkowego spotkania byli z pewnością nauczyciele i
pracownicy szkoły, którzy zostali uznani za wyjątkowe osoby- osoby
będące zdecydowanie na TAK. Kapituła Klubu Ośmiu, czyli wybrani
członkowie naszego szkolnego wolontariatu już od kilku tygodni dyskutowali nad poszczególnymi kategoriami i typowali swoich kandydatów. Owocem tych spotkań było wybranie 21 kategorii, a w każdej
z nich dwojga nominowanych, wśród których tak naprawdę nie było
przegranych. Każdy zwycięzca poproszony był o wykonanie wybranego zadania i, trzeba przyznać, wszyscy poradzili sobie znakomicie. Na
zakończenie chętni nauczyciele i pracownicy szkoły, a było ich dość
liczne grono, zaprezentowali swoją aktywność fizyczną poprzez taniec
na stepach.
Zabawa należała do wyjątkowo udanych. Wszyscy wykazaliśmy
się wiosennym poczuciem humoru i z entuzjazmem uczciliśmy to
podwójne święto. Z pewnością udowodniliśmy, że w naszej szkole
może zagościć radość, optymizm i wzajemna serdeczność. Mamy
nadzieję, że taki apel odbędzie się również w przyszłym roku.
Ola Owczarek, Ola Krajewska klasa 6b
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Następny duży sukces naszego mieszkańca Piotra
Ołówko i kolejny złoty medal do kolekcji zdobyty w Pucharze
Polski. W dniach 09-11 marca 2012r. w Janowie Lubelskim
odbył się Puchar Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym z rekordową liczbą uczestników (255 zawodników).
Nasz mieszkaniec pokazał swoją klasę, wygrywając wszystkie swoje walki przed czasem, przez położenie swoich przeciwników na łopatki. W zapasach w stylu klasycznym na
takim turnieju jak Puchar Polski bywa to bardzo rzadko.
Piotrek tym samym pokazał kto jest najlepszy w kategorii
wagowej do 76 kg w Polsce. Po pięciu dniach przyszła pora
na start w międzynarodowym turnieju - Black Diamond
Cup Grand Prix Węgier 2012r. W tym turnieju wystartowała
czołówka europejskich zapaśników, 16 reprezentacji z Europy i Japonia. Piotr Ołówko po remisowej walce w dwóch
rundach i dogrywce w trzeciej rundzie uległ tylko jednemu
zawodnikowi z Azerbejdżanu. Zawodnicy Azerbejdżanu to
czołówka światowych zapasów w stylu klasycznym. W walce
o brązowy medal wygrał z reprezentantem Węgier.
red.

Klasycy w „SMYKU”
We wtorek, 27 marca, w Przedszkolu Niepublicznym
SMYK w Ząbkach odbył się Przegląd Poetycki „Klasycy dzieciom”. Uczestnicy – ząbkowskie przedszkolaki recytowały
wiersze i bajki Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry,
Adama Mickiewicza i Stanisława Jachowicza. Choć repertuar
był ambitny, w przeglądzie wzięło udział 80 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat. Gościliśmy dzieci z niepublicznych przedszkoli
im.: „Jana Pawła II”, „Krasnal”, „Przystań Elfów”, „Pinokio”,
publicznych przedszkoli: „Zielony Dinek”, „Skrzat” oraz z Filii
Szkoły Podstawowej Nr 3.
Klasycy przetrwali próbę czasu i są nadal aktualni. Dzisiaj
też dzieci bawią się i uczą, słuchając wierszy z ubiegłych stuleci. „Małpa w kąpieli”, „Pan kotek był chory”, „Tadeuszek” to
prawdziwe poetyckie przeboje.
Dziękujemy wszystkim wychowawczyniom za przygotowanie uczestników i współpracę. Do zobaczenia za rok.
Mirosława Kozłowska
Przedszkole Niepubliczne SMYK

Konkurs zorganizowany jest dla położonych na terenie
całej Polski szkół i klubów piłki nożnej, w których
trenują dzieci w wieku 7-13. Zwycięskie drużyny
zostaną wyposażone w sprzęt stosowany w Akademii
Ajaxu. Trenerzy ze zwycięskich szkół i klubów objęci
będą szkoleniem prowadzonym przez trenerów
Akademii Ajax a od września 2012 roku rozpoczną
realizację programu treningowego ze swoimi
zawodnikami.

Akcja trwa do 17 czerwca 2012 r.
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Najlepsze "Szkółki Piłkarskie NIVEA" wezmą udział w
turnieju,
który
będzie
zwieńczeniem
cyklu
treningowego. Kryterium kwalifikacji do turnieju będzie
zaangażowanie w prowadzenie treningów zgodnie z
programem szkoleniowym Akademii Ajax Amsterdam.
Sześć zwycięskich drużyn turnieju i ich trenerzy
wyjadą na letni obóz szkoleniowy Akademii Ajax do
Amsterdamu.
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Nasze zawodniczki w reprezentacji Mazowsza
W sobotę, 31 marca 2012 roku, na stadionie przy ul.
Kawęczyńskiej w Warszawie kadra województwa mazowieckiego rozegrała mecz z kadrą województwa podlaskiego w
ramach Ogólnopolskich Rozgrywek Młodziczek do lat 13 im.
Kazimierza Górskiego w sezonie 2011/2012.
Na mecz ten otrzymały powołanie również zawodniczki UKS Ząbkovia Ząbki: Klaudia Krawczyk i Iga Kowalczyk
(która z powodów formalnych nie mogła zagrać).
Reprezentantki Mazowsza wygrały 11:0, a Klaudia jako
pierwsza wpisała się na listę strzelczyń.
Izabella Jezierska - Gwóźdź
Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcie : Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki

Udany występ w Grójcu
W sobotę, 31 marca, zawodniczki Ząbkovii pojechały do Grójca, aby wziąć udział w Turnieju Halowym Piłki Nożnej Dziewcząt o
Puchar Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Sportu Mazowsze.
Ząbkovia wystawiła co prawda aż cztery składy, ale były one
bardzo osłabione (szczególnie w roczniku 1999), natomiast w
Ząbkovii II w roczniku 2000 zagrały w większości zawodniczki z
bardzo małym doświadczeniem. Jednak wszystkie drużyny dawały
z siebie ile się da, na miarę swoich możliwości.
Nasze drużyny grały w rocznikach 1997 i 2000 w następujących
składach:
Rocznik 1997:
Ząbkovia I: Angelika Tarasiewicz, Angelika Zawistowska, Dominika Stankowska, Paulina Szyszka (bramkarka), Ola
Jagielińska, Martyna Rosa.
Ząbkovia II: Julia Gwóźdź (bramkarka), Natalia Zawadzka,
Sara Posłuszna, Ola Kacprzak, Magda Górecka, Klaudia Tuszyńska,
Ewa Pluta.
Rocznik 2000:
Ząbkovia I: Ewa Pluta(bramkarka), Paulina Szymańska, Paulina Bernasiuk, Ola Rusińska, Julia Gwóźdź (bramkarka), Marysia
Retajczyk – Strus.
Ząbkovia II: Ewa Pluta (bramkarka), Karolina Dyniewicz,
Ania Krawczykowska, Natalia Wróbel, Gabriela Iwanowska, Natalia Szybisz.
Strzelczynie bramek dla Ząbkovii:
Paulina Bernasiuk - 3		
Magda Górecka - 2
Ola Jagielińska - 1		
Ewa Pluta - 3
Marysia Retajczyk - Strus - 2 Martyna Rosa - 1
Ola Rusińska - 1		
Angelika Tarasiewicz - 3
OSTATECZNA KLASYFIKACJA TURNIEJU:
Rocznik 2000:
1. UKS Pilawa
2. UKS Ząbkovia Ząbki I
3. TKKF Grójec
4. KS Zamłynie Radom
5. UKS Ząbkovia Ząbki II
Najlepszą bramkarką w roczniku 2000 została Julia Gwóźdź.
Rocznik 1997:
1. KS Zamłynie Radom
2. UKS Ząbkovia Ząbki I
3. UKS Jeruzal
4. UKS Pilawa

5. KS Raszyn
6. UKS Ząbkovia Ząbki II
7. TKKF Grójec
Najlepszą zawodniczką w roczniku 1997 została Angelika Tarasiewicz, która miała szansę zostać królową strzelczyń.
Przegrała jednak w rzutach karnych, w których dogrywała się z
dwoma zawodniczkami Zamłynia Radom.
Z obszerną relacją z turnieju można zapoznać się na stronie
internetowej UKS Ząbkovia Ząbki: http://zabkovia.pl/rozgrywki/
turnieje/219-turniej-halowej-piki-nonej-dziewczt-o-puchar-dyrektora-gos-mazowsze-w-grojcu.html
Izabella Jezierska - Gwóźdź
Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki
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Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o ogłoszeniu dotyczącym trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego 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 wynika 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. Wojska Polskiego 10.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
333 333 zł +podatek VAT. Wadium: 41 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17 maja 2012 r. na konto urzędu: Bank 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 położona w obszarze
przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok
8 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.
Burmistrz Miasta Robert Perkowski

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 wy-czerpania
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).

Punkt Odbioru Odpadów

Informujemy, że w każdą trzecią sobotę miesiąca od kwietnia
do września, a w październiku i listopadzie w pierwszą i trzecią
sobotę miesiąca, przy zlewni działa punkt odbioru odpadów,
których rodzaje wyszczególnione są w poniższej tabli. Punkt jest
czynny w godzinach 9 – 14. Obsługuje go firma Ag-Complex z
Warszawy. Opłaty za odbiór poszczególnych rodzajów odpadów
zostały podane poniżej w tabeli.

Kolejne terminy otwarcia punktu:
21 kwietnia
19 maja
16 czerwca
21 lipca
18 sierpnia
15 września
6 października
20 października
3 listopada
17 listopada

Miasto Ząbki poniesie koszt odbioru odpadów zielonych dostarczonych przez mieszkańców Miasta Ząbki w ilości do 30 ton. Za
każdą tonę dostarczonych odpadów zielonych przekraczających ten limit, firma Ag-Complex pobierze opłatę od mieszkańców Miasta
Ząbki za odbiór tych odpadów w wysokości 108 zł/ za tonę.
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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
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