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Z Ą B K O W S K A  G A Z E TA  S A M O R Z Ą D O WA

6 maja 2018 roku gościliśmy w Powiecie Wołomińskim 

Mateusza Morawieckiego – Premiera Rzeczypospoli-

tej Polskiej. Była to niezwykła wizyta, bez telewizji, blasku 

fl eszy, kamer, bez zbędnego rozgłosu. Pan Premier od-

wiedził Ossów, gdzie złożył hołd bohaterom „Bitwy War-

szawskiej 1920 roku” zwanej „Cudem nad Wisłą”. To ważne 

miejsce w Ossowie, upamiętniające zwycięską bitwę nad 

bolszewikami, to nie tylko triumf polskiego oręża, ale rów-

nież zwycięstwo, które przyczyniło się do obrony Europy 

przed zalewem komunizmu. W tym świętym dla Polaków 

miejscu ma powstać Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., 

którego uroczyste otwarcie planowane jest na 2020 rok, 

a więc w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą”.

 ZĄBKOWSKI ASPEKT SPOTKANIA MATEUSZA MORAWIECKIEGO Z ZĄBKOWSKI ASPEKT SPOTKANIA MATEUSZA MORAWIECKIEGO Z  SAMORZĄDOWCAMISAMORZĄDOWCAMI

Wizyta premiera w Powiecie WołomińskimWizyta premiera w Powiecie Wołomińskim

W obecności okolicznych mieszkańców premier Mo-

rawiecki złożył biało-czerwoną wiązankę kwiatów na 

Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej (na którym 

widnieją jeszcze dziś ślady po kulach żołnierzy armii czer-

wonej). Dokończenie na str. 7-8
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– internista

– specjalista med. rodzinnej i medycyny 
pracy

– badania profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych

– badania kierowców wszystkich 
kategorii

– EKG, spirometria (bad. układu 
oddechowego)

– drobne zabiegi (zastrzyki)

MODEL NOWOCZESNEJ SZKOŁY 2018

Budujemy koalicję 
na rzecz uczenia się

W dniach 8-9 czerwca odbędzie 

się III Ogólnopolska Konferen-

cja i Targi dla Dyrektorów Szkół, Na-

uczycieli oraz Samorządów i Kurato-

riów Oświaty. Tegoroczne spotkania 

w Ząbkach w Szkole Podstawowej Nr 

3 im. Małego Powstańca odbędą się 

pod hasłem „Budujemy koalicję na 

rzecz uczenia się”.

- Zbudujmy w Polsce koalicję na rzecz ucze-

nia się. Nowe technologie są realną szansą na 

poprawę jakości edukacji poprzez umiejętne 

ich zastosowanie. Jednak ok. 70% polskich 

szkół, które wdrożyły powszechnie komputery 

do swoich placówek nadal stosują model transmisyjnego, podawcze-

go nauczania. Powołując się na najnowsze badania przeprowadzone 

w kraju oraz raport Banku Światowego wskażemy, iż właściwym 

kierunkiem do umiejętnego zastosowania technologii w szkole jest 

przesunięcie nacisku z podawczego nauczania na interakcyjne uczenie 

się” – mówi Tomasz Łukawski, dyrektor SP nr 3.

Podczas konferencji odbędą się wykłady profesorów akademic-

kich oraz praktyków szkolnych, prezentacje i dyskusje, jak również 

warsztaty oraz targi. 

Tematykę rozłożyliśmy na trzy główne bloki dyskusyjno-prezen-

tacyjne:

• Twórcze programowanie w szkole

• „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” szansą i nowym kierunkiem 

rozwoju szkół

• „Aktywna Tablica” portalem do interaktywnego uczenia się.

Nie zapomnieliśmy o integracji uczestników konferencji i umoż-

liwieniu wieczornego wspólnego spędzenia czasu w miłej i sympa-

tycznej atmosferze przy grillu w pobliskim ośrodku wypoczynkowym 

„Złote Brzozy”.

Konferencja jest skierowana do dyrektorów szkół oraz nauczycieli 

zainteresowanych wykorzystaniem TIK, jak również innych osób za-

angażowanych w proces cyfryzacji.

Informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie: www.

modelnowoczesnejszkoly.pl

ZAPRASZAMY

Organizatorzy konferencji:

Tomasz Łukawski  – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 

im. Małego Powstańca w Ząbkach

Iwona Pańta – Dyrektor Konferencji

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

GABINET 
INTERNISTYCZNO-PULMONOLOGICZNY

– konsultacje internistyczne 
(choroby wewnętrzne)

– konsultacje pulmonologiczne 
(choroby płuc)

UL. NARUTOWICZA 4, 05-091 ZĄBKI

LEK. ANNA RUTOWSKAANNA RUTOWSKA

tel. 665-191-517

ZAPISY NA TELEFONZAPISY NA TELEFON
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ZĄBKI MIASTEM FESTIWALOWYM

Zapraszamy na IV edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Musicalowej im. George’a Gershwina o statuetkę FUNNY FACE

W dniu 23 czerwca br. o godz. 20:00 w Parku 

Miejskim im. Szuberta odbędzie się IV Ogólnopol-

ski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina 

o statuetkę „Funny Face”. Festiwal ma charakter 

otwarty i jest konkursem dla wszystkich osób 

i grup teatralnych w Polsce.

Festiwal w swoim założeniu ma na celu pre-

zentację dorobku wybitnych kompozytorów i li-

brecistów musicalowych.

Na scenie oprócz laureatów wystąpią gwiazdy 

polskich i światowych scen musicalowych: Marek 

Torzewski, Aneta Figiel oraz artyści Teatru Rampa 

w Warszawie.

Godz. 13:00 – Start

Połączenie multimedialne z Warszawski-
mi Dniami Energii. Przywitanie wszystkich 
przybyłych przez Prowadzących, Władze 
Miasta i Organizatorów. Przedstawienie wy-
darzeń i atrakcji dnia.

Godz. 13:10 – Ogłoszenie atrakcji Zlotu

Jazdy testowe Samochodów Elektrycznych 
– Wypożyczalnia. Sektory Firm producentów 
samochodów elektrycznych i hybrydowych. 
Sektory prezentujące samochody elektrycz-
ne, stoisko- serwis electric. Sektory samocho-
dów po konwersji – Samochody spalinowe 
przerobione na elektryczne. Stoiska fi rm pro-
mujących ekologię. Stoiska Firm z akcesoria-
mi i częściami do samochodów. Mini wypo-
życzalnia samochodzików elektrycznych dla 
dzieci + atrakcje dla dzieci. Konkursy i quizy 
dla dorosłych i dzieci. Wywiady i reportaże 
na scenie. Gastronomia.

Godz. 13:20 – Finał Konkursu Plastycznego 
„Samochód Elektryczny Moich Marzeń”

Konkurs,w którym brały udział dzieci ze 
świetlic środowiskowych w Ząbkach.

Godz. 13:30 – Przywitanie uczestników 
konkursu „Jeżdżę Ekologicznie”

Finał konkursu dla uczestników konkursu 
przyjeżdżających na zlot samochodami 

chodów elektrycznych i hybrydowych do 
Parku Fontann Warszawa.

Godz. 14:50 – Finał Konkursu „Zbuduj 
Pojazd Mobilny o Napędzie Elektrycznym”

Ogłoszenie wyników konkursu, wręcze-
nie nagród, przejazd pokazowy pojazdów 
z konkursu.

Godz. 15:10 Przywitanie elektrycznej 
Rikszy – Prezentacja

Przyjazd Elektrycznej Rikszy z Warszawskich 
Dni Energii na Zlot Ząbki Park Szuberta

Godz. 15:30-16:30 Prezentacje Firm, 
Instytucji działających 
w sektorze elektro-mobilności

Przedstawienie patronów, fi rm sponsorów, 
opis ich działalności, dokonań i planów na 
przyszłość w sektorze rozwijania elektro-
-mobilności w Polsce.

Blogi tematyczne:
– Dofi nansowania rozwoju elektromobilno-

ści w Polsce.
– Infrastruktura ładowania samochodów 

w Polsce, jej stan i rozwój.
– Szkolenia z obsługi i serwisu samocho-

dów elektrycznych i hybrydowych.
– Energia odnawialna – rodzaje, możliwo-

ści, korzyści i ich rozwój w Polsce.

Godz. 16:30 Ogłoszenie wyników konkur-
sów odbywających się w czasie Zlotu

Godz. 17:00 Ogłoszenie plebiscytu 
do konkursu „Człowiek Elektromobilności”

Pierwsza edycja konkursu, którego celem 
jest wyłonienie osoby zasłużonej dla rozwo-
ju elektromobilności w Polsce. Konkurs ma 
charakter plebiscytu, zgłoszone kandyda-
tury będą podlegać głosowaniu na stronie 
internetowej Ekozlot.pl. Finał i nagrodzenie 
kolejne wydarzenie Ekozlot.pl.

Godz. 17:20 Ogłoszenie wyników 
Konkursu „Jeżdżę na Kropelce”

Wręczenie Nagród.

Godz. 18:00 Podsumowanie 2 Zlotu 
Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych

Podziękowania dla przybyłych.

elektrycznymi, plug-in i hybrydami oraz 
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

Godz. 13:45 – Konkurs 
„Zbuduj Pasażerski Pojazd Mobilny”

Prezentacja modeli startujących w konkur-
sie do oceny jury i gości.

Godz.13:55 – Połączenie Multimedialne 
z Warszawskimi Dniami Energii

Godz. 14:00 – Wyjazd samochodów elek-
trycznych na Warszawskie Dni Energii War-
szawa Park Fontann

Kawalkada samochodów elektrycznych, hy-
brydowych do Warszawy do Parku Fontann 
(Warszawskie Dni Energii) – Powrót na Zlot 
Ząbki Park Szuberta.
Przyjazd elektrycznej rikszy z Warszawskich 
Dni Energii na Zlot Ząbki Park Szuberta.

Godz. 14:10-18:00 – Konkurs 
„Jeżdżę na kropelce”

Całodniowy konkurs dla kierowców ( re-
jestracja w czasie trwania zlotu), którzy na 
wyznaczonej trasie przygotowanym samo-
chodem hybrydowym muszą uzyskać naj-
mniejsze spalanie.

Godz. 14:30 – Połączenie multimedialne 
z Warszawskimi Dniami Energii

Transmisja z przyjazdu kawalkady samo-

Harmonogram II Zlotu Samochodów Elektrycznych 
i Hybrydowych. Piknik Ekologiczny 27.05.2018 r., 
Park Miejski im. Szuberta w Ząbkach. 
Imprezę poprowadzą: Włodzimierz Zientarski i Dominika Sygiet
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Sprzątanie

glinianek 

w Zielonce 

26.05.2018 – sobota

Zbiórka godz. 8.00 przy siłowni plenerowej

Zarząd Koła PZW 61 Ząbki 

zaprasza wszystkich chętnych 

do sprzątania glinianek 

i przygotowania stanowisk wędkarskich 

przed dniem dziecka po wędkarsku

 które będą rozegrane 3.06.2018. 

Osoby zainteresowane pomocą prosimy 

o kontakt z Vice Prezesem Koła 

Sławomirem Pisarczykiem 

tel: 604-49-39-31.

Rozbudowana Szkoła Podstawowa Nr 1 

ofi cjalnie oddana do użytku

Uroczystość odbyła się 25 kwietnia br. O godz. 11.00 została odprawiona Msza 

św. w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników 

szkoły, koncelebrowana przez Jego Ekscelencję ks. bp. Romualda Kamińskiego, 

ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej. Na mszy obecni byli także księża pro-

boszczowie z ząbkowskich parafi i oraz zaproszeni goście, sztandary ząbkowskich 

szkół, nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie szkoły.

Po mszy wszyscy uczestnicy przeszli szpa-
lerem przed nowy budynek szkoły. Po odśpie-
waniu hymnu państwowego nastąpiło uro-
czyste przecięcie wstęgi i poświęcenie przez 
ks. Biskupa wszystkich pomieszczeń w nowym 
skrzydle szkoły.

Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić 
dobudowaną część (piękną przestronną szat-
nię z szafkami, bibliotekę, sale dydaktyczne 
dla oddziałów zerowych, pokój nauczycielski, 
dwie przestronne świetlice, sekretariat, gabi-
nety dyrektora i wicedyrektorów oraz salę gim-
nastyczną dla najmłodszych). Ogółem dzięki 
rozbudowie i przebudowie starej części szkoła 
zyskała siedem nowych sal dydaktycznych, 
a także nową stołówkę, która może pomieścić 
jednocześnie ponad 100 uczniów. Przed szko-
łą powstał nowy, przestronny parking w for-
mie ronda, który znacznie rozwiązał problem 
wzmożonego ruchu w godzinach porannych.

Następnie wszyscy przeszli do sali gim-
nastycznej, gdzie odbyła się część ofi cjalna 
oraz artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. 
Podczas części oficjalnej dyrektor powitała 
zgromadzonych gości. W swoim przemówieniu 

nawiązała do hasła przewodniego całej uroczy-
stości – „Mamy moc”. Moc w znaczeniu siły do 
działania i osiągania założonych celów. Dosko-
nałym miejscem do stawiania sobie celów jest 
szkoła. Tu codziennie zmagamy się z różnymi 
trudnościami w osiąganiu celów. Podejmując 
działanie zawsze oczekujemy sukcesu. Często 
mimo włożonego wysiłku spotyka nas porażka, 
upadek. Ale po to upadamy, żeby się pod-
nieść. Upadek jest jednocześnie egzaminem, 
czy mamy wokół nas przyjaciół. Społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 1 miała niejednokrotnie 
okazję przekonać się, że ma przyjaciół, także 
przy okazji rozbudowy placówki. Sam zamysł 
rozbudowy był wyrazem troski o lepsze wa-
runki nauki i pracy. Potem, gdy budynek był 
już ukończony jego przekazanie trwało dłużej 
niż ktokolwiek przypuszczał. Ale dzięki deter-
minacji i zaangażowaniu wielu osób udało 
się inwestycję przekazać użytkownikom. Na 
koniec dyrektor podziękowała Panu Burmi-
strzowi, władzom miasta i wszystkim, którzy 
mieli moc i wolę działania, aby powstała nowa 
część szkoły. 

Potem głos zabrali: poseł na Sejm RP 
Piotr Uściński, burmistrz Robert Perkowski, 
w imieniu starosty powiatu wołomińskiego 
gratulacje szkole przekazał Józef Melak oraz 
członek zarządu powiatu i jednocześnie wice-
dyrektor szkoły Karol Małolepszy, w imieniu 
prezes ZNP oddziału powiatowego – Anna 
Zalewska. Na zakończenie prezes Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach 
Tomasz Janusz Czarnogórski ofi cjalnie prze-
kazał szkole poidełka wody pitnej. Pan prezes 
zapraszał zebranych na degustację napojów 
smakowych przygotowanych przez pracow-
ników PWiK na bazie wody „Drewniczanka” 
w kuluarach szkoły. 

Następnie uczniowie 
zaprezentowali krótką 
część artystyczną – tańce, 
piosenki i scenki rodzajo-
we, których mottem też 
było hasło „Mamy moc!”.

N a  z a k o ń c z e n i e 
uczestnicy mieli okazję 
skosztować tort ufundo-
wany przez fi rmę Elbar. Po 
zakończeniu uroczysto-
ści w sali gimnastycznej 
uczestnicy uroczystości 
udali się do stołówki szkol-
nej na poczęstunek.
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namicznie się rozwija. Chcielibyśmy, żeby tak 

dobre tempo utrzymane było przez kolejne 

lata – mówi radny Jan Kurowicki.

W trakcie procedury przetargowej znaj-

duje się jeszcze ul. Krasickiego.

– Cieszę się, że sukcesywnie każdego 

roku powstaje w Ząbkach od 

kilku do kilkunastu dróg z nową 

nawierzchnią. Jako radni zda-

jemy sobie sprawę, że to jedne 

z najważniejszych inwestycji, 

jakie zgłaszają nasi mieszkańcy. 

Jako rada każde oszczędności 

staramy się przeznaczać na ten 

cel, a wszyscy zdajemy sobie 

sprawę, jak inwestycje drogowe 

wymagają dużych kwot. Miło 

popatrzeć jak nasze miasto dy-

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

i n f o r m u j e ,

iż dnia 25.04.2018 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 
10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.40.2018 
Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.
zabki.pl (w zakładce Zarządzenia). 

TECHNIKA BOWENA 
działa na cały organizm, jest całkowicie 
bezpieczna, bezbolesna i nieinwazyjna. 

Stosuje się ją zarówno przy „zwykłych” 
bólach, np. pleców, przy urazach, czy też 
chorobach przewlekłych. Jej celem jest uru-
chomienie procesów naprawczych w ciele. 
Zastosowanie znajduje u każdej osoby z do-
legliwościami.

Zastosowanie techni ki Bowena:
–  problemy mięśniowo-szkieletowe, jak: bóle pleców, rwa kulszowa, 

bóle bioder, kolan, stóp (halluks, ostrogi piętowe), zamrożony bark, ło-
kieć tenisisty/golfi sty, cieśń nadgarstka, zwyrodnienia i zapalenia sta-
wów, bóle wynikające z przeciążenia, drętwienie i zaburzenia czucia,

–  dzieci i niemowlęta: kolki, problemy z trawieniem, moczenie nocne, 
mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, zespół Aspergera,

– inne: astma, katar, zapalenie oskrzeli, bóle głowy, słaba odporność 
organizmu, pobudzenie metabolizmu, dolegliwości układu moczo-
wego (nerki, nietrzymanie moczu), dolegliwości układu trawiennego 
(zgaga, refl uks), jelito drażliwe, bezpłodność, prostata, bolesne nie-
regularne miesiączki, menopauza, niepokój, stres, depresja, choroby 
neurologiczne, problemy hormonalne (tarczyca), problemy krążenio-
we, dolegliwości w czasie ciąży, problemy z laktacją.

Zabieg trwa około 30-45 minut. Większość pacjentów odczuwa popra-
wę już po 2-3 spotkaniach. Zabiegi wykonuje Kasjana Cisowska – dy-
plomowana Terapeutka Techniki Bowena.

Możliwość dojazdu do domu.

KA-INFINITUM
ul. Skrajna 32F  •  05-091 Ząbki
tel. 575 264 654
www.kainfi nitum.pl  •  zabiegi@kainfi nitum.pl
(zabiegi wykonywane są również w Sierpcu)

Janusz Dąbrowski 

doradcą ministra rolnictwa
14 maja Janusz Dąbrowski, radny Miasta Ząbki, a zawodowo dyrektor 

Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach otrzymał  z rąk ministra Krzysztofa 
Jurgiela nominację na doradcę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie 
spraw związanych z rolno – spożywczym rynkiem hurtowym i detalicznym. 
Swoje obowiązki doradcy p. Janusz Dąbrowski będzie wykonywał społecz-
nie, nie pobierając wynagrodzenia. Serdecznie gratulujemy tej nominacji.

11 maja w godzinach przedpołudniowych burmistrz Robert 

Perkowski w towarzystwie radnego Jana Kurowickiego od-

wiedzili realizowane obecnie inwestycje drogowe.

Przypomnijmy, 

że w chwili obecnej 

budowane są drogi 

w ul.: Żeromskiego, 

Wigury, Zakopiań-

skiej. Przebudowy-

wane jest również 

skrzyżowanie ul. Wol-

ności i 11-go Listopa-

da, które zyska formę 

bezpiecznego ronda.

W południowej części miasta trwają robo-

ty w ul. Podleśnej. Prowadzone są już przygo-

towawcze prace na ul. Powstańców.

Z gospodarską wizytą na inwestycjachZ gospodarską wizytą na inwestycjach

Ulica ŻeromskiegoRondo

Ulica Podleśna

nfi nitum.pl
Si )
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Zawody pływackie 

„The winners of MCS 2018”

Pod koniec kwietnia na pływalni MCS Ząbki odbyły się zawody 

pływackie dla dzieci uczęszczających na zorganizowane zaję-

cia doskonalące umiejętności pływackie.

Organizatorzy przewidzieli dziewięć kategorii wiekowych, osobne dla 

dziewczynek i chłopców. Dla rodziców przygotowano niespodziankę - moż-

liwość wspólnego startu z dziećmi w kategorii FUN. Imprezie towarzyszyła 

doskonała atmosfera dobrej energetycznej zabawy, która wyzwoliła ogrom 

pozytywnych emocji. Miejsca na podium uhonorowano atrakcyjnymi nagro-

dami. Dopisała także publiczność, żywiołowo reagująca 

na sportowe zmagania uczestników zawodów. Kolejne 

zawody już za rok.
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Dokończenie ze str. 1 Wizyta premiera w Powiecie WołomińskimWizyta premiera w Powiecie Wołomińskim
Prezes Rady Ministrów Mateusz Mora-

wiecki w Ossowie spotkał się i rozmawiał 
z mieszkańcami oraz odwiedził Panteon Bo-
haterów w Sanktuarium Narodowym w Doli-
nie 96 Dębów Smoleńskich przy Kaplicy Matki 
Boskiej Zwycięskiej, który funkcjonuje pod 
patronatem Arcybiskupa Henryka Hosera, 
Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej 
oraz Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Premier 
Morawiecki złożył też wiązankę pod krzyżem 
oraz pomnikiem Pary Prezydenckiej w Dolinie 
Dębów Smoleńskich.

Kolejnym punktem wizyty było uczest-
nictwo we Mszy Świętej w kościele pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, 
a następnie spotkanie z mieszkańcami 
i strażakami z OSP oraz samorządowcami 
Powiatu Wołomińskiego. Podczas spotkania 
Premier odpowiedział na szereg pytań 
związanych z programami rządowymi, 
ustosunkował się do przedstawionych 
problemów lokalnych władz samorządowych, 
ale również poruszył zagadnienia dotyczące 
polityki zagranicznej, związane z polską 
polityką historyczną. W czasie dyskusji głos 
zabrali przedstawiciele większości gmin 
powiatu. Poruszali oni zarówno kwestie 
lokalne, jak i ogólnokrajowe. W tym miejscu 
warto podkreślić, że Ząbki reprezentowała 
liczna i silna grupa samorządowców i przed-
stawicieli władzy centralnej. W spotkaniu 
uczestniczyli mieszkający w naszym mieście: 
Minister Jacek Sasin, Poseł Piotr Uściński, 
Burmistrz Ząbek Robert Perkowski, Radni 
Powiatu Wołominskiego Małgorzata Zyśk 
i Sławomir Pisarczyk, Radni Miasta Ząbki – 
Janusz Krajewski, Olgierd Radoń i Robert 
Świątkiewicz.

Burmistrz Robert Perkowski zwrócił uwa-
gę na konieczność uregulowania systemu go-
spodarki odpadami, ponieważ wprowadzona 
kilka lat temu reforma pozwoliła regionalnym 
instalacjom przetwarzania odpadów komu-
nalnych (RIPOK) na dyktowanie warunków 
i cen bez jakiejkolwiek poprawy efektyw-
ności odzysku odpadów. Swoisty monopol 
spowodował wzrost podatku śmieciowego 
w całym kraju. Podkreślił również potrze-
bę zmodernizowania systemu redystrybucji 
środków centralnych pomiędzy jednostka-
mi samorządu terytorialnego, tak by trafi ały 

do gmin według ich faktycznych potrzeb 
i sytuacji. Na przykład dziś siedem najbo-
gatszych gmin w Polsce otrzymuje taki sam 
bonus w subwencji oświatowej jak te najbied-
niejsze gminy, tylko dlatego, że są gminami 
wiejskimi. Warto w tym momencie pomóc 
tym najbiedniejszym, stosując obiektywne 
wskaźniki np. wskaźnik obciążenia demogra-
fi cznego, dochodu gminy per capita czy inne.
Obiektywna ocena pozwoliłaby na dofi nan-
sowanie np. budowy nowych szkół w tych 
gminach, gdzie jest najwięcej dzieci i szkoły 
są faktycznie potrzebne, do tej pory nie za-
wsze tak było.

Postulował również by zlikwidowano 
obowiązek meldunkowy a w to miejsce 
wprowadzono jeden wspólny rejestr adre-
sów zamieszkania. Obecnie różne instytucje 
jak Urząd Skarbowy, gmina, szkoła, ZUS czy 
inne instytucje posiadają różne adresy tej 
samej osoby co wprowadza niepotrzebne 
zamieszanie i problemy nawet z przeprowa-
dzeniem postępowania spadkowego. Takie 
rozwiązanie byłoby po prostu uczciwe, bo 
podatki trafi łby do gmin, w których te osoby 
faktycznie zamieszkują.

Radosław Korzeniowski - wójt Dąbrówki 
poruszył problemy związane z położeniem 
gminy nad rzeką Bug. Chociaż rzeka zosta-
ła uregulowana i zbudowane zostały wały 
i zapory, znaczna część terenu nadal znajdu-
je się na terenach zalewowych (1/3 gminy 
zagrożona zalaniem). Mapy, na podstawie 
których określono zagrożenie zalewowe, zo-
stały sporządzone znacznie wcześniej, kiedy 
na tych terenach nie było wałów przeciwpo-
wodziowych. Objęcie tak znacznych terenów 
zagrożeniem, jest niekorzystne dla gminy, 
z uwagi na trudności uzyskania pozwoleń 
na budowę, co hamuje między innymi roz-
wój agroturystyki. Mapy wskazujące tereny 
zalewowe powinny być zatem uaktualnione.

W dyskusji zabierali głos przedstawiciele 
samorządów powiatowych i gminnych oraz 
strażacy. Uczestnicy spotkania roboczego 
z Premierem Mateuszem Morawieckim do-
pytywali o realizację programów rządowych: 
500+ i Mieszkanie+. Szereg pytań dotyczyło 
polityki senioralnej oraz waloryzacji emery-
tur. Premier przedstawił pomysł waloryzacji 
kwotowej, aby emeryci pobierający najniższe 

uposażenie, mogli liczyć na większą waloryza-
cję niż w przypadku zwiększenia procentowe-
go. Dyskusja dotyczyła też obniżki podatków 
(CIT z 15 na 9%), wyprawki dla każdego ucznia 
przed rozpoczęciem nauki w wysokości 300 
złotych i programu Dostępność+, dotyczące-
go likwidacji barier dla niepełnosprawnych. 
Premier Mateusz Morawiecki zachęcał też do 
korzystania z funduszu dróg lokalnych, na 
który w kolejnych latach zostaną przeznaczo-
ne spore środki, rzędu 5 miliardów złotych 
na każdy rok. Dla Ząbek to bardzo ważna 
kwestia, ponieważ wnioskować można o do-
fi nansowanie wybudowanych ostatnio dróg 
gminnych oraz tych, które są w planach na 
najbliższy okres. Zgodnie też wnioskowaliśmy 
do Premiera Morawieckiego o przeznaczenie 
środków na ścieżki rowerowe, których cały 
czas jest zbyt mało. Wszyscy uczestnicy spo-
tkania z entuzjazmem odnieśli się do stano-
wiska władzy centralnej, dla której ważne jest 
nie tylko budowanie autostrad, ale również 
rozbudowa i poprawa infrastruktury dróg 
powiatowych i gminnych. W czasie dyskusji 
z Premierem podkreślaliśmy również fakt, 
że zbyt mało jest zjazdów z autostrad i dróg 
krajowych skutecznie łączących je z siecią 
dróg lokalnych.

W czasie spotkania nie zabrakło też gło-
sów dotyczących polityki zagranicznej, a w 
szczególności polskiej polityki historycznej. 
Premier podkreślił, że musimy bronić prawdy 
historycznej, abyśmy będąc ofi arami II wojny 
światowej, nie stali się przez zakłamywanie 
historii jej oprawcami.

Wszystkie uwagi, spostrzeżenia i zapyta-
nia notowali pracownicy Kancelarii Premiera, 
z zaznaczeniem jakiego ministra i resortu 
dotyczy dana sprawa. To merytoryczne spo-
tkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim 
było niezwykle cenne, bo dało możliwość 
przedyskutowania kwestii i problemów nur-
tujących samorząd naszego powiatu i po-
szczególnych gmin z władzą centralną.

Na zakończenie podziękowaliśmy Panu 
Premierowi za wizytę i poświęcony czas, ży-
cząc Mu oraz rządowi wielu sukcesów, dla 
dobra Polski i wszystkich Polaków.

Małgorzata Zyśk
Radna Powiatu Wołomińskiego
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Od dziś każdy chce być 7! 

W minioną niedzielę na terenie Kręgielni w Miejskim 

Centrum Sportu odbył się fi nał IV Amatorskiej Ligii 

Bowlingowej. Jednak, jak to trafnie ujął zastępca burmistrza 

Artur Murawski, podczas wręczania nagród, fi nał zdecydo-

wanie do amatorów nie należał!

W tegorocznej lidze wzięło udział 15 zawodników, którzy przez 10 tygo-
dni spotykali się i rozgrywali kolejne turnieje. Już na tym początkowym eta-
pie nie zabrakło emocji. Po pierwsze liczył się każdy zebrany punkt, po drugie 
możliwość jednorazowej amnestii wybranego wyniku do samego końca nie 
dawała pewności, co do pozycji w tabeli wyników. Ostatecznie wyłoniliśmy 
szczęśliwą ósemkę. Na szczycie tabeli z 3366 punktami znalazł się Cezary 
Michalczyk na ósmym miejscu Dawid Ludwiniak z łączna liczbą punktów 
2930. To nie koniec! W fi nale wziął udział również Konrad Bukowicki, który 
awansował z miejsca dziewiątego, po rezygnacji Mariusza Murawskiego. 

13 maja, 20:30 zaczęli! Po pierwszej serii pożegnaliśmy cztery osoby 
w tym obrońcę tytułu Pawła Szewczaka. W kolejnym etapie czterech uczest-
ników walczyło o ścisły fi nał, szczęścia zabrakło Konradowi Białobrzeskiemu. 
Gdy wyłoniła się fi nałowa trójka, wiadomo było, że największe emocje 
dopiero przed nami. Cezary Michalczyk zawzięcie bronił swojej pozycji 
z początkowej tabeli wyników, klasę pokazał również Tomasz Stefaniak, 
który od roku niezmiennie jest rekordzistą kręgielni. Dawid Ludwiniak był 
zdecydowanie czarnym koniem całej ligi, już podczas rozgrzewki pokazał, 
że jest w znakomitej formie na fi nał i utrzymał ją do samego końca. 

Finał godny Ekstraklasy! W ostatnim 10 rzucie mistrzowie zapewnili gęsią 
skórkę niejednej osobie na widowni. Finał był bardzo wyrównany, jednak 
Mistrzem IV edycji Amatorskiej Ligi Bowlingowej został Dawid Ludwiniak, 
który po raz pierwszy wziął udział w lidze. Na drugim miejscu uplasował się 
Cezary Michalczyk, a brąz zdobył Tomasz Stefaniak. Serdecznie gratulujemy! 

Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom oraz kibicom 
za grę fair play oraz wsparcie. Będzie co wspominać! Jednocześnie zachę-
camy kolejnych „amatorów” takich jak Dawid do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji. Do zobaczenia za rok! 



10

www.zabki.plE D U K A C J ACO SŁYCHAĆ

II miejsce – Magdalena Borzęcka –gimna-

zjum – SP 2 Ząbki

III miejsce – Anastazja Drapata – gimnazjum 

– SP 1 Ząbki

W rywalizacji szkół średnich konkurs nie 

został rozstrzygnięty z uwagi na małą fre-

kwencję i niedostateczne przygotowanie 

uczestników do konkursu.

28 maja 2018 r. w VIII Liceum Ogólno-

kształcącym im. Władysława IV w Warsza-

wie zaprezentowane zostaną prace uczniów 

umieszczone w „Wirtualnych Zeszytach Hi-

storycznych” oraz wyłonieni zostaną i na-

grodzeni zwycięzcy najlepszych zeszytów 

historycznych.

Prezentacje oraz inne wirtualne prace 

uczniów znajdują się na: www.wirtualna-

-historia.pl/. Zapraszamy też na stronę SP 2: 

www.sp2zabki.pl

Małgorzata Zyśk

wicedyrektor SP 2 Ząbki

 Młodzieżowe 

„Wirtualne Zeszyty Historyczne”

26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanow-

skiego w Ząbkach realizowany był kolejny etap projektu „Wirtual-

ne Zeszyty Historyczne”. W ten sposób oddaliśmy honor i cześć bohaterom 

w setną rocznicę odzyskania niepodległości oraz zbliżającą się za dwa lata 

setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tegorocznym tematem prze-

wodnim były „Miejsca pamięci narodowej na Mazowszu”, ze szczególnym 

uwzględnieniem odzyskania niepodległości, walk o granice II Rzeczypospo-

litej Polskiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
.

W drugim roku realizacji projektu do na-

szych działań włączyliśmy młodzież szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich 

z województwa mazowieckiego. Patronat nad 

„Wirtualnymi Zeszytami Historycznymi” ob-

jęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mini-

sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwo Cyfryzacji, profesor Jan Żaryn 

– Senator RP, Kazimierz Rakowski – Starosta 

Powiatu Wołomińskiego, Robert Perkowski – 

Burmistrz Miasta Ząbki. 

Drugi etap realizacji projektu „Wirtualne 

Zeszyty Historyczne” został podsumowany 

podczas debaty historycznej w Szkole Pod-

stawowej nr 2 w Ząbkach. Była to spotkanie 

z udziałem prof. Jana Żaryna – senatora RP, 

Zbigniewa Cierpisza – wiceburmistrza War-

szawy Pragi Północ, Pawła Pobożego – preze-

sa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki, 

Małgorzaty Zyśk, Sławomira Pisarczyka i Ada-

ma Jaczewskiego – radnych Powiatu Woło-

mińskiego, Mirosława Sobieckiego – komen-

danta Związku Strzeleckiego Oddziału Ząbki 

oraz dyrektorów, wicedyrektorów i nauczy-

cieli ze szkół biorących udział w projekcie. 

Podczas debaty prezentowaliśmy 

prace zespołów uczniowskich 

umieszczone w „Wirtualnych Ze-

szytach Historycznych”. Po deba-

cie przeprowadziliśmy konkursy 

wiedzy historycznej dla szkół 

podstawowych, gimnazjalnych 

i średnich z województwa ma-

zowieckiego oraz nagrodziliśmy 

zarówno zwycięskie drużyny, jak 

i poszczególnych uczestników.

A oto jak przedstawia się lista 

naszych zwycięzców. W rywaliza-

cji zespołowej szkół podstawo-

wych:

I miejsce: zajęła Publiczna Szkoła Katolicka 

im. ks. J. Twardowskiego w Ząbkach (Mi-

kołaj Kot, Karol Jakubowski, Michał Gor-

czyński), 

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr1 im. Fran-

ciszka Kleberga w Ząbkach (Wiktor 

Pabjasz, Martyna Gumienna, Karolina 

Kołatek, Mateusz Predi, Maciej Olędz-

ki, Aleksandra Borzęcka) i Szkoła Pod-

stawowa nr 3 im. Małego Powstańca 

w Ząbkach (Kamil Żak, Karolina Ja-

gielak, Karolina Gombarczyk, Miłosz 

Ziemka, Karol Jagielak, Dawid Paw-

luczyk),

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach 

(Weronika Bogusz, Oliwia Kuchar-

czyk, Julia Ryciuk).

W rywalizacji indywidualnej szkół pod-

stawowych nie przyznano III miejsca, nato-

miast dwie uczennice stanęły na najwyższym 

podium:

I miejsce – Weronika Bogusz (SP 

2 Ząbki)

I miejsce – Julia Ryciuk 

(SP 2 Ząbki)

II miejsce – Michał Gor-

czyński (SP im. ks. J. Twar-

dowskiego w Ząbkach)

W rywalizacji indywi-

dualnej oddziałów gim-

nazjalnych na podium 

stanęli:

I miejsce – Józef Gra-

bowski –gimnazjum – SP 

2 Ząbki
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 Miłość do konkursów 

w „Leśnym Zakątku”

Co zrobić, aby dziecko potrafi ło cieszyć się z sukcesów, znało swoją wartość, ale tak-

że nauczyło się przegrywać? 

 Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży ze SP Nr 2 

Dobrym sposobem na wzmocnienie charak-
teru są konkursy. Już od najmłodszych lat po-
winniśmy uczyć dzieci zwyciężać, ale również 
przegrywać! Wiele maluchów, nawet gdy osiąga 
sukcesy, nie wierzy w siebie. Inne załamują się 
drobnymi niepowodzeniami. Sposobem na takie 
zachowania są właśnie konkursy, których w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 2 nie brakuje.

Turnieje, zawody, spotkania artystyczne 
zwiększają zapał do pracy i dobrze wpływają na 
samoocenę. Wszelkie inicjatywy oparte o  gry  i 
zawody zaspokajają potrzebę akceptacji ze strony 
rówieśników i zachęcają do 
aktywnego spędzania czasu. Dzieci 
w „Leśnym Zakątku” bardzo chętnie 
angażują się w takie projekty. 

Nie da się ukryć, że elemen-
tem konkursów jest rywalizacja. 
Już od najmłodszych lat dzieci po-
równują się z rówieśnikami i jest 
to naturalne zachowanie. Najważ-
niejsze jest, by nauczyć dzieci kon-
struktywnego wyciągania wnio-
sków z przyjmowanych przez nie 
postaw. Umiejętność pogratulo-
wania lepszemu od siebie koledze 
jest niezwykle cenna i pokazuje 
dziecku, że nie zawsze będzie we 
wszystkim najlepsze.  Każdy jest 
w czymś dobry, a główną rolą kon-
kursu jest odkrycie jego unikalnych 
zdolności. Dlatego powinniśmy od 
najmłodszych lat przygotowywać 
pociechy na trudności, z którymi 
zmierzą się w dorosłym życiu: wy-
robić w nich naturalną odporność 
na stres i niepowodzenia, a także 
doskonalić umiejętność autopre-
zentacji. Jednym z tego typu spo-

tkań organizowanym w Publicznym Przedszkolu 
nr 2, był VI Konkurs Piosenki Angielskiej. Była to 
okazja do zaprezentowania swoich umiejętności 
językowych, ale przede wszystkim pokonania stre-
su, który towarzyszy wystąpieniom publicznym, 
tym bardziej, gdy jesteśmy oceniani przez profe-
sjonalne jury. 

Konkursy nie tylko wzmacniają charakter. Pa-
miętajmy też o ich roli edukacyjnej. W tym roku 
odbyła się w naszym przedszkolu III Edycja Kon-
kursu Recytatorskiego, tym razem pod hasłem 
„Ekologiczne wierszowanie”. Dzieci zaprezento-

wały wachlarz swoich zdolności artystycznych, ale 
również uświadomiły innym, jak ważna jest dba-
łość o środowisko. Przedszkolaki wzięły również 
udział w konkursie plastycznym „Żubr Pompik”,  
organizowanym przez poznańskie Wydawnictwo 
Media Rodzina, którego celem był rozwój czy-
telnictwa wśród dzieci, jak również zaszczepienie 

w nich przekonania, że księgarnia 
to miejsce przyjazne, otwarte i za-
chęcające do czytania.

Konkursy wewnętrzne orga-
nizowane w naszym przedszko-
lu, czyli miejscu bezpiecznym 
i przyjaznym, to tylko początek 
ich zmagań. Dzieci brały udział 
również w projektach zewnętrz-
nych organizowanych m.in. przez: 
Klub Sportowy Kensei – Zawo-
dy Akrobatyczne oraz Miejski 
Ośrodek Kultury „Ząbkowska 
Wierszykarnia” podczas, którego 
przedszkolaki prezentowały au-
torskie interpretacje wybranych 
przez siebie utworów literackich 
czy przegląd jasełek „Przed-
szkolaki z wesołą nowiną”

Dzieci kochają turnieje, zga-
dywanki, dlatego zachęcajmy je 
do brania w nich udziału, ale rów-
nież sami organizujmy konkursy 
i wyścigi w domu, a z pewnością 
przyniesie to mnóstwo frajdy 
dzieciom oraz dorosłym.

Barbara Jankowska

W dniach 15-19.04.2018 odbyła się kolejna, już czwarta, edycja projektu wymia-

ny młodzieży niemieckiej i polskiej w Krzyżowej. W tej malowniczej miejscowo-

ści w województwie dolnośląskim spotkali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Ząbkach oraz ze szkoły partnerskiej Johann-Gutenberg-Realschule z Dortmundu. 

Inicjatorem spotkania były panie Marta Kamińska (strona polska) oraz Hildegard van 

Loon (strona niemiecka). Projekt odbył się we współpracy z Polsko-Niemiecką Wymia-

ną Młodzieży oraz Fundacją „Krzyżowa” przy wsparciu obydwu szkół oraz rodziców. 

W programie spotkania znalazły się takie ak-
tywności, jak gry i zabawy integracyjne, podczas 
których uczestnicy projektu poznali się wzajemnie 
i nauczyli się współpracować w grupach miesza-
nych, zabawy językowe, ognisko, dyskoteki czy 
wspólne mecze piłki nożnej. Na zajęciach plastycz-
nych młodzież projektowała plecaki i torby ekolo-
giczne, a podczas wieczoru polsko-niemieckiego 
uczyliśmy uczniów z Dortmundu tańczyć poloneza.

Wiele emocji wzbudziły podchody we Wrocła-
wiu, podczas których młodzież nie tylko poznawała 

miasto, ale także musiała wykonywać różnorakie 
zadania (np. wymieniać różne przedmioty z prze-
chodniami czy zrobić wspólne selfi e ze znaleziony-
mi wrocławskimi krasnalami). Oprócz wrocławskiej 
Starówki zwiedziliśmy Halę Stulecia wraz z Ogro-
dem Japońskim i Muzeum Sztuki Współczesnej. 

Nasi niemieccy koledzy i ich opiekunowie 
chętnie uczyli się słów oraz zwrotów w języku 
polskim, takich jak „Jak się masz?”, „cześć” czy „dzię-
kuję”. Uczestnicy projektu, czyli uczniowie klas 
siódmych oraz drugiej gimnazjum, doskonale 

dawali sobie radę w bezpośredniej komunikacji, 
zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim. 
Szybko zniknęły bariery językowe i strach przed 
popełnieniem błędów, szczególnie w bezpośred-
nim kontakcie w mieszanych grupach. Przygo-
towane przez polską grupę prezentacje multi-
medialne o regionie, szkole i zainteresowaniach 
poszczególnych uczniów oraz quizy i konkursy 
w aplikacji Kahoot przykuły uwagę gości z Do-
rtmundu. Dzięki przyjaznej atmosferze projekt 
przebiegał dokładnie według zamierzonych celów. 
Młodzi ludzie z dwóch odmiennych kulturowo 
krajów mieli okazję poznać się bliżej, zaprzyjaźnić 
i obalić stereotypy. Z niecierpliwością czekamy na 
kolejne etapy projektu, czyli wizyt w poszczegól-
nych miastach.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy 
realizacji tego projektu: UM Ząbki, dyrekcji Szkoły 
Podstawowej Nr 2 oraz rodzicom, którzy pomogli 
w zakupie upominków dla gości z Niemiec. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę, zaangażowanie i pomoc podczas 
organizacji konkursów, a także obecność składzie jury

• PANI DYREKTOR SZOŁY HELEN DORON –  MARCIE MICHNOWSKIEJ, 
• PANI ANNIE KOZIOŁ – PRZEWODNICZĄCEJ JURY – MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
• PANI KIEROWNIK  ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „SCHOWEK” – JUSTYNIE 

FIJAŁKOWSKIEJ,
• PANI KIEROWNIK BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ – DOROCIE KAŹMIERSKIEJ,
• oraz PANU ROBERTOWI KRUZA – KLUB SPORTOWY KENSEI.

Beata Krajewska – Dyrektor Przedszkola
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reagowania własnym cia-

łem na polecenia, znajo-

mością zwrotów podczas 

komunikowania się zdo-

były w konkursie zaszczyt-

ne  I miejsce.  Laureatami 

konkursu  zostali: Karolina 

Wisińska, Justyna Domżał, 

Dominika Wojtczuk i Wik-

toria Molenda. 

Gratulujemy zwycięz-

com i życzymy dalszych 

sukcesów.

Milena Myrcha

Nauczyciel PP3 

Sukces 

przedszkolaków 

ze „SKRZATA” 

na Powiatowym 

Festiwalu „Piosenki 

o zdrowiu”

W przedszkolu „SKRZAT” uzdolnione 

muzycznie dzieci uczęszczają przez 

cały rok na zajęcia kółka muzycznego „Mu-

zykalne Skrzaty”. Swoje umiejętności wo-

kalne mają okazję prezentować nie tylko 

w przedszkolu, ale również poza nim uczest-

nicząc w różnego rodzaju przeglądach, kon-

kursach i festiwalach. 

     W dniu 25 kwietnia 2018r. sześciolatki z kółka 

muzycznego wzięły udział w Powiatowym Festiwalu 

Piosenki o Zdrowiu, organizowanym przez Powia-

tową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Woło-

minie. Festiwal odbył się w Miejskim Domu Kultury 

w Wołominie, gdzie wystąpiło 21 placówek z powiatu 

wołomińskiego. Celem konkursu było promowanie 

zdrowego stylu życia oraz twórcza wymiana doświad-

czeń muzycznych wśród dzieci. 

     Jury zgodnie z regulaminem konkursu oceniało 

stopień trudności piosenki, umiejętności wokalne oraz 

ogólny wyraz artystyczny. Nasze „Muzykalne Skrza-

ty” przygotowane przez nauczycielki: Annę Bogucką 

i Dorotę Kleczkowską, w składzie: Oliwia Wojtczuk, 

Dominika Wojtczuk,  Justyna Domżał, Jakub Ofi ara, 

Karolina Wisińska, Wiktoria Bogucka, Adam Przywózki, 

Hanna Barczyńska, Zofia Czaplicka i Marcel Filipo-

wicz zaprezentowały na scenie autorską piosenkę pt. 

„Stwory - Zmory”. Wykonanie zdobyło uznanie wśród 

szanownego jury i przedszkolaki zdobyły zaszczytne 

III miejsce. Serdecznie gratulujemy naszym małym 

artystom i życzymy im dalszych sukcesów. 

     Dziękujemy wszystkim osobom, które przy-

czyniły się do tego wyróżnienia oraz organizatorom 

festiwalu.  

Anna Bogucka – Nauczyciel PP3

„SKRZAT” po raz kolejny 

otrzymał certyfi kat 

„Chronimy Dzieci”

Publiczne Przedszkole Nr 3 „SKRZAT” w 2016 roku przystąpiło do 

programu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - „Chronimy Dzieci” 

uzyskując po raz pierwszy miano certyfi kowanej placówki w tym 

zakresie. W kwietniu bieżącego roku po raz drugi otrzymało cer-

tyfi kat „Chronimy Dzieci”. Dla naszej placówki jest to ogromne 

wyróżnienie i potwierdzeniem na to, że jesteśmy przedszkolem 

spełniającym wysokie standardy związane z zapewnieniem bez-

pieczeństwa dzieciom. 

Spośród wielu praktyk 

na uwagę zasługuje to, że: 

posiadamy ustalone i spi-

sane procedury interwencji 

w przypadku podejrzenia 

krzywdzenia dziecka tj. 

”Politykę ochrony dzieci”, 

szkolimy pracowników 

z zakresu rozpoznawania 

symptomów krzywdzenia 

dzieci, oferujemy dzie-

ciom i rodzicom edukację 

w zakresie ochrony dziec-

ka jego praw oraz ochrony 

przed zagrożeniami prze-

mocą, wykorzystywaniem 

i krzywdzeniem. Placów-

ka na bieżąco monitoru-

je i okresowo weryfikuje 

zgodność prowadzonych 

działań z przyjętymi zasa-

dami ochrony dzieci. Na-

uczyciele stale podnoszą 

swoje kompetencje w za-

kresie ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem. a realizując program „Chronimy Dzieci” dbają o dostarczenie dzie-

ciom wiedzy na temat unikania zagrożeń (również w internecie) oraz możliwości 

uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach. 

Jesteśmy dumni, że uzyskany certyfi kat jest zwieńczeniem naszych działań, 

w których najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo dziecka oraz wspieranie 

rodziny jako instytucji kształtującej tą nadrzędną wartość. 

Koordynatorzy programu:

Jolanta Salak – Dyrektor Przedszkola, Daria Sędłak – pedagog specjalny

„Sukces Skrzacików 

w angielskim wydaniu”

20 kwietnia dzieci z Publicznego Przedszkola „SKRZAT” wzię-

ły udział w konkursie wiedzy z języka angielskiego pod 

hasłem  ,,I LOVE ENGLISH’’ zorganizowanym przez  Przedszkole 

,,Akademia Fantazji” dla wszystkich przedszkolaków z Ząbek. 

Celem konkursu było sprawdzenie umie-

jętności językowych dzieci 4-7 letnich w za-

kresie wybranych tematów i zagadnień oraz 

budowanie pozytywnej postawy do nauki 

języków obcych.

Nasze przedszkolaki wy-

kazując się wysoką wiedzą 

w zakresie posługiwania się  ję-

zykiem angielskim -  umiejętno-

ścią słuchania ze zrozumieniem, 
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Skład drużyny UKS Ząbkovia 
Ząbki: Magdalena Bielińska, Gabrie-
la Czerniawska (bramkarka), Natalia 
Duba, Oliwia Gasińska (kapitan), Zu-
zanna Łukaszewska, Zuzanna Pietra-
sik, Weronika Sałuda, Pola Smolińska, 
Zofi a Sobota, Julia Tabaka.

Trener: Katarzyna Sochocka.

Dziękujemy naszym zawodnicz-
kom za fantastyczną walkę a rodzi-
com za wspaniałe wsparcie !!! Podzię-
kowania także dla naszego Partnera 
Strategicznego Grupa DSF Serwis Pro-
fesjonalny !!! Kolejny ogromny sukces 
naszego klubu !!!

Beata Komosińska-Ferens

Mecz zakończył się wynikiem 3:1 (bramki: Julia 
Tabaka x 2 i Zofi a Sobota) i dał nam awans do 

najlepszej czwórki w Pol-
sce!!!

Półfinał to pojedynek 
z UKS Tęcza Bydgoszcz. Mini-
malna przegrana 1:2 (bram-
ka: Julia Tabaka).

Mecz o III miejsce dziew-
częta zagrały z UKS Sprint 
Katowice. Przegrana 1:3 (fan-
tastyczna bramka zdobyta 
głową przez najniższą na 
boisku Zofi ę Sobotę !!!).

Ząbkovia wśród najlepszych w Polsce

Drużyna UKS Ząbkovia Ząbki wywalczyła IV miejsce w Finale 

Ogólnopolskim XVIII Turnieju Z Podwórka na Stadion o Pu-

char Tymbarku w kategorii U-12 !!!

Kolejny sukces UKS Ząbkovia Ząbki W sobotę 05.05.2018 drużyna UKS 

Ząbkovia Ząbki U-16 (juniorki 

młodsze) wygrywając 7:0 z KS Unifre-

eze Górzno zapewniła sobie awans do 

ćwierćfi nałów Mistrzostw Polski!!!

W zwycięskiej drużynie zagrały: Patrycja 
Bartosiewicz, Julia Biesiada, Julia Grządkow-
ska, Zuzanna Kazimierczuk, Anna Kodym, 
Adrianna Krawczyk, Berenika Olasek, Milena 
Prochowska, Justyna Sowa, Aleksandra Sulisz, 
Alicja Świniarska, Maria Wrzesińska, Klau-
dia Zielińska, Maja Zienkiewicz. Swój wkład 
w awans wniosły także: Maja Grzybowska, 
Patrycja Kozarzewska, Emilia Kozieł i Magda-
lena Nizińska.

Bramki w meczu z Unifreeze strzelały: 
Anna Kodym x 3, Julia Grządkowska x 2 i Maria 
Wrzesińska x 2.

Trenerem drużyny jest Marcin Wojda.

W pierwszym meczu grupowym dziew-
częta pokonały reprezentację zachodniopo-
morskiego (MKS Olimpia Szczecin) 3:1. Bramki 
strzeliły: Oliwia Gasińska, Zofi a Sobota i Julia 
Tabaka.

Drugie spotkanie to wygrana z zespołem 
z Kostrzyna (woj. lubuskie) 6:2 (bramki: Magda 
Bielińska, Natalia Duba, Oliwia Gasińska, Zuzan-
na Pietrasik, Julia Tabaka, trafi enie samobójcze).

W ostatnim spotkaniu grupowym dziew-
częta zmierzyły się z drużyną UKS SMS Łódź. 

Mecz zakończył się 
wynikiem 1:1 (bramka: 
Zofi a Sobota). Ostatecz-
nie (z uwagi na gorszy 
bilans bramkowy) nasza 
drużyna zajęła II miejsce 
w grupie i awansowała 
do ćwierćfi nału Turnieju.

W spotkaniu ćwierć-
finałowym dziewczęta 
grały z UKS Unia Opole. 
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się okres zdecydowanej przewagi miejscowych. Stworzyli sobie kilka 

dogodnych okazji na strzelenie gola, ale ostatecznie wykorzystali tylko 

jedną. Po podaniu Rafała Wielądka gola strzelił Figiel. Gdybym miał 

krótko podsumować ten mecz powiedziałbym, że remis nie krzywdzi 

żadnej z drużyn. Obie miały swoje szanse i prawdopodobnie obie od-

czuwają po nim spory niedosyt, a wywalczony punkt postrzegają bar-

dziej w kategoriach straty dwóch punktów, aniżeli zyskania jednego.

W środę (już po zamknięciu numeru) Dolcan na własnym obiekcie 

podejmował będzie stołecznego Drukarza, w sobotę czeka go wyjaz-

dowy mecz z MKS Przasnysz, a w kolejny weekend pierwszy z trzech 

meczów prawdy. Do Ząbek zawita aktualny wicelider - Korona Ostro-

łęka, a wynik tej konforontacji będzie miał niebagatelne znaczenie dla 

układu tabeli na koniec tegorocznych rozgrywek. Podobnie zresztą 

jak dwóch kolejnych, w których nasza drużyna zmierzy się kolejno na 

wyjeździe z rezerwami Pogoni Siedlce i u siebie z Mazovią.

red.

Tabela IV ligi – grupa mazowiecka (północ)

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. KORONA OSTROŁĘKA 22 44 41-19

2. WISŁA II PŁOCK 23 44 49-25

3. DOLCAN ZĄBKI 22 41 48-24

4. MAZOVIA MIŃSK MAZ. 22 41 39-28

5. POGOŃ II SIEDLCE 22 39 43-25

6. MŁAWIANKA MŁAWA 23 39 48-43

7. MKS PRZASNYSZ 22 35 40-30

8. DRUKARZ WARSZAWA 22 33 40-36

9. OŻAROWIANKA 23 32 39-37

10. MKS CIECHANÓW 22 29 33-38

11. HURAGAN WOŁOMIN 22 29 26-29

12. KS ŁOMIANKI 23 27 37-40

13. MAZUR GOSTYNIN 23 19 19-46

14. BUG WYSZKÓW 22 11 19-60

15. BŁĘKITNI RACIĄŻ 23 7 9-50

Bzura Chodaków wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek

Błękitni Raciąż wycofali się z rozgrywek po rundzie jesiennej

Remis 

w derbach 

powiatu

Zdecydowane domowe zwycięstwo 

oraz wyjazdowy remis w derbach po-

wiatu wołomińskiego, który przedłużył 

serię meczów bez porażki naszej drużyny 

do jedenastu spotkań – oto wydarzenia 

dotyczące drużyny Dolcanu Ząbki z ostat-

nich tygodni. 

Mecz rozegrany w ramach 23 kolejki IV ligi, w którym rywalem Do-

lcanu był Mazur Gostynin, zakończył się w pełni zasłużonym, wysokim 

zwycięstwem naszej drużyny 6:1. Bramki dla naszej drużyny strzelili 

kolejno: Daniel Nawrocki, Przemysław Bella, Konrad Cichowski, Marcin 

Stańczyk, Przemysław Więczek oraz Daniel Kozik, natomiast honorowe 

trafi enie dla przyjezdnych zapisał na swoim koncie Jakub Kustra.

Bardzo szybko, bo już w 5 minucie meczu padła bramka dla naszej 

drużyny, której strzelcem był Nawrocki i na dobrą sprawę w tej części 

gry skończyły się jakiekolwiek emocje. Po zmianie stron nastąpiła 

jednak sekwencja zdarzeń, które w pełni wynagrodziły ząbkowskim 

kibicom cierpliwość. Mieli okazję obserwować prawdziwą kanonadę. 

Już cztery minuty po wznowieniu gry, po doskonałym dośrodkowaniu 

z rzutu wolnego Bartłomieja Balcera strzałem głową prowadzenie 

ząbkowian podwyższył Bella. Bohaterem kolejnej akcji bramkowej 

okazał się Cichowski, który trafi ł do pustej bramki z około trzydziestu 

metrów, a antybohaterem bramkarz gości, który wybił piłkę dokładnie 

pod jego nogi. Późniejsze wypadki potoczyły się błyskawicznie. Na 4:0 

podwyższył wprowadzony na boisko kilka minut wcześniej Stańczyk, 

który strzałem głową wykończył dośrodkowanie z rzutu wolnego 

Balcera. Na trzy minuty przed końcem meczu świetnym dośrodko-

waniem w pole karne popisał się wracający na boisko po kontuzji 

Bartosz Wybraniec, a sprytem Więczek, który ubiegł bramkarza Mazura 

i skierował piłkę do siatki. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Kozik, 

który został obsłużony dokładnym podaniem przez Pawła Barzyca. 

W międzyczasie honorowe trafi enie dla drużyny Mazura zaliczył Kustra, 

który skutecznie strzelił głową, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. 

Wyjazdowy mecz rozegrany w ramach 24 kolejki, w którym rywa-

lem Dolcanu był Huragan Wołomin, zakończył się remisem 1:1. Bramkę 

dla naszej drużyny strzelił tuż przed przerwą Nawrocki, wyrównał 

Marcin Figiel. 

Przewagę w pierwszej części spotkania miała nasza drużyna, która 

umiejętnie rozbijała akcje gospodarzy i próbowała konstruować wła-

sne ataki pozycyjne. Nie przekładało się to w jakiś znaczący sposób 

na zagrożenie pod bramką Huraganu. Ostatecznie z trzech niezłych 

okazji wykorzystała jedną, tuż przed zakończeniem pierwszej części 

spotkania. Po szybkim wznowieniu gry z rzutu wolnego przez Stańczy-

ka piłkę na linii pola karnego opanował Nawrocki, by później zwieść 

jednego z obrońców i płaskim strzałem pokonać wołomińskiego 

bramkarza. Po zmianie stron gra się wyrównała, a sytuacje strzeleckie 

stwarzali sobie zarówno jedni, jak i drudzy. Po jednej z takich akcji, 

i zamieszaniu w polu bramkowym wołominian piłka nawet wpadła do 

ich siatki, ale sędzia odgwizdał faul na bramkarzu, a natychmiastowe 

dalekie podanie do przodu skończyło się dla naszej drużyny katastrofą. 

Interweniujący poza linią pola karnego Mateusz Matracki nie trafi ł 

w piłkę, tylko w szarżującego napastnika gospodarzy, a sędzia nie miał 

wątpliwości i ukarał go czerwoną kartką. Od tego momentu zaczął 
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 7 maja 2018 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 dofi nansowanie zadania

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-

koholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w spra-

wie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2016 r., poz.1300);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452),

5. Uchwały Nr XXXIII/477/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Pro-
gramu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

ZAKRES:  WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ  
  WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (58 400,00)
W roku 2017 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku 

dzieci i młodzieży - 111 150,00 zł.
W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci 

i młodzieży - 36 600,00 zł

I. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w dziedzinie sportu 

na terenie Miasta Ząbki organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 22 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 
2018 r. na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami objąć najefektyw-
niej jak największą liczbę uczestników.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
4. Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie prawidłowo opraco-

waną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań (Dz. U z 2016 r., poz.1300).

5. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniej-
szym postępowaniu konkursowym.

6. Oferty będą dofi nansowywane tylko w ramach kosztów kwalifi kowanych określonych 
w dziale V ogłoszenia.

7. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

8. Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofi nansowaniem, które nie może prze-
kraczać 50% całkowitych kosztów zadania.

9. W przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot dofi nansowania, wynikająca ze złożonych 
ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator kon-
kursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofi nansowania.

II.  TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2018 r.

III. 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 wykwalifi kowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać się o następujące kryteria.
1. Wkład osobowy, w tym wkład pracy wolontariuszy, może być uwzględniony w kosztorysie 

(punkt IV oferty – Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów 
zadania publicznego) w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości projektu.

2. Podmiot realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczegól-
ności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych 
( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

3. W przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania z prawa 
do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opo-
datkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, pod-
miot jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku 
VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

IV. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT
Kryteria formalne:
1. ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem VII ogłoszenia,
3. ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VIII ogłoszenia.
Kryteria merytoryczne:
Suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 25 – każde z po-
niższych kryteriów punktowane jest w zakresie 1-5 punktów.
1. wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, za-

sięg, zgodność z ogłoszeniem),

2. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
3. wysokość dotacji wnioskowanej od Miasta Ząbki, porównanie jej z innymi planowanymi źró-

dłami dofi nansowania projektu,
4. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu - w tym do-

świadczenia z dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
5. ocena zakładanych efektów projektu
Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
1. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub 

innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
2. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnego projektu,
3. wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:

– dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
– rzetelności wykonywania i rozliczania zadań fi nansowanych z budżetu Miasta tj. termi-

nowości składania sprawozdań z poprzednio realizowanych projektów, terminowości 
rozliczania dotacji, terminowości zwrotu środków na konto Miasta;

4. pozafi nansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;

V. KOSZTY KWALIFIKOWANE PRZY REALIZACJI ZADANIA
1. transport uczestników zadania,
2. wyżywienie uczestników zadania,
3. zakwaterowanie uczestników zadania,
4. w ramach kosztów pośrednich stanowiących do 5% dotacji: obsługa fi nansowo-księgowa 

zadania oraz zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych 
(materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbo-
we i Internet), opłaty bankowe.

Płatnicy podatku VAT kalkulują i rozliczają dotację w kwotach netto.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespon-
dencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data 
wpłynięcia do Urzędu) do dnia 30 maja 2018 do godz. 16.00. Oferty złożone lub doręczone 
po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwie-
rania. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania kon-
kursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich 
dofi nansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkur-
sowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl

Oferta która wpłynie po terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.

VII.  WYMAGANA DOKUMENTACJA
Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składa-

nia oświadczeń woli, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 
innego rejestru lub ewidencji.

2.  Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewi-
dencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od 
tego, kiedy został wydany. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów 
składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 
właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu 
oferenta(-ów).

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:
Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania od pełnomocnika ds. współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć dokumenty 
potrzebne do podpisania umowy, w tym:

 zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do 
umowy – jeżeli zajdzie potrzeba;

 potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do 
przygotowania umowy – jeżeli zajdzie potrzeba.

Nie dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu w terminie 30 dni od daty otrzy-
mania informacji o przyznaniu dotacji, traktowane będzie jak rezygnacja z jej przyjęcia ze strony 
oferenta i skutkować będzie unieważnieniem decyzji o przyznaniu dotacji.

VIII.  INFORMACJE DODATKOWE
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym jednego 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 dofi nansowania 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 projektu. Środki fi nansowe nie będą przekazywane 
przed datą zawarcia umowy.

4. W rozliczeniu dofi nansowania nie będą uwzględniane dokumenty fi nansowe wystawione 
przed datą zawarcia umowy.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, fi nansowania 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 specyfi ki 
i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków fi nansowych na konto zlecenio-
biorcy 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 dota-
cji 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. 22 510 97 90.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.
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CO SŁYCHAĆ

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”

Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł

tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl


