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Mistrzostwa Świata FMA
w Ząbkach za nami

28.

listopada 2015 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2
w Ząbkach odbyły się Mistrzostwa Świata FMA
o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.
Podczas mistrzostw, występowali: dzieci, młodzież i dorośli w różnych
formach (nóż-soft, kij-soft, oraz full contact Amez dla dorosłych.W godzinach wieczornych odbył się Festiwal Sztuk Walki, w którym wystąpiły
kluby, prezentujące różne style walki, np.: Aikido, Taekwondo, FMA i inne.
Świetnie wypadli zawodnicy z Ząbek z Akademii FMA i Klubu Omega Sports. Zdobyli 4 złote medale, 2 srebrne i 3 brązowe. Najlepszym
zawodnikiem z Ząbek okazał się być Robert Kaczorowski. Katarzyna
Skarzyńska zebrała pełen bukiet kolorów złoto, srebro i brąz. Złoto
zabrała do domu Agnieszka Zaleska, a Patrykowi Siedleckiemu udało
się zdobyć brąz.
Klasyfikacja drużynowa mistrzostw wypadła następująco:
1. SSWiS KOBRA
2. OMEGA SPORTS
3. DOCE PARES POLSKA
4. Śląska Akademia Aikido
5. EA doce pares
6. Sekcja filipińskich sztuk walki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas oficjalnego otwarcia mistrzostw obecni wśród gości byli:
ambasador Filipin Patricia Ann V. Paez, burmistrz Ząbek Robert Perkowski, burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, zastępca burmistrza Ząbek
Artur Murawski, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 Małgorzata Zyśk
oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek Grzegorz Siwek. Mistrzostwa
poprowadził prezes i trener klubu Omega Sports Robert Kwiatkowski.
Podczas imprezy, na terenie gimnazjum, Ambasada Filipin, Publiczne
Gimnazjum nr 2 i Akademia Filipińskich Sztuk Walki zorganizowały wystawę poświęconą kulturze i sztuDokończenie na str. 8
ce Filipin. Na wystawie można było
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Turniej Tańca Sportowego w SP1

13

grudnia 2015 roku w Ząbkach w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy
Piłsudskiego 35 odbędzie się Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.
Organizatorem turnieju jest Szkoła
tańca CREATIVE DANCE Joanna i Igor
Udowyk.
Umiejętności taneczne będą prezentowały przede wszystkim dzieci ze
szkół podstawowych z Ząbek, ale także
z sąsiednich Marek, Zielonki, Kobyłki,
Wołomina i Warszawy.
Główna nagrodą jest Puchar Burmistrza Miasta Ząbki, o który mali tancerze
będą walczyć tańcząc drużynowo, ale
każdy z uczestników ma szansę zdobyć
dla siebie także i medal. Nagrody, które
dzieci zdobędą w tanecznych zmaga-

niach dofinansował Urząd Miasta Ząbki.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia oraz wygranej a zgromadzonej
na turnieju
Publiczności
niezapomnianych
tanecznych wrażeń.
Organizatorzy
Turnieju
Joanna i Igor
Udowyk
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1. Zrób jednorazowo zakupy* za min. 10 zł
i odbierz paragon ﬁskalny
2. Zarejestruj paragon fiskalny w miesiącu zakupu
na www.loteriaparagonowa.gov.pl
3. Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone
paragony fiskalne!
Weź udział w loterii od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
Szczegóły i regulamin na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.
Organizatorem loterii promocyjnej jest
Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
* Dotyczy zakupów towarów i usług
potwierdzonych paragonem skalnym.
Losowania samochodów oglądaj
na antenie TVP Regionalna.
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Zapraszamy wystawców
na „Jarmark
Bożonarodzeniowy”

Ś

więta Bożego Narodzenia należą do najważniejszych
świąt dla Polaków. Pragniemy zatem przeżyć je jak najpiękniej w gronie najbliższych, kultywując staropolskie
obyczaje, smakując tradycyjnych potraw. W oczekiwaniu
na ten magiczny czas zapraszamy Państwa na III JARMARK BOŻONARODZENIOWY w Ząbkach, który odbędzie
się na Bazarku Miejskim w dniach od 19 do 24 grudnia br.

Zapowiedzi

CO SŁYCHAĆ

Głównym założeniem Jarmarku jest pielęgnowanie polskich
tradycji związanych z tymi magicznymi świętami. Czas jest
doskonały, bowiem podczas robienia świątecznych zakupów
na Bazarku Miejskim możemy dokupić niezbędne dekoracje
i poczuć niesamowity klimat zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.
Do udziału w kiermaszu zachęcamy rękodzielników, artystów,
rzemieślników, wytwórców produktów regionalnych, koła gospodyń wiejskich oraz klientów do tłumnego udziału w jarmarku.
Aby już teraz zarezerwować stoisko, należy zadzwonić do Biura
Promocji Miasta pod nr tel. 22 5109-792 lub 22 5109-793.
Organizatorem kiermaszu jest Miasto Ząbki oraz Stowarzyszenie „Bazar Ząbki”.
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Upadłość SK banku

W

śród klientów SK banku było wielu mieszkańców Ząbek, gromadzących swoje oszczędności jako osoby fizyczne, ale też wielu przedsiębiorców czy też
instytucji publicznych. Dla osób, które miały tam indywidualne konta (ROR) jest
to duże ograniczenie, bo nagle utrudnione było korzystanie z własnych zasobów
finansowych. Jeszcze większy kłopot mają ci, którzy powierzyli bankowi bardzo
duże zasoby, przekraczające limit gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (100 tys. euro). W trudnej sytuacji znalazł się także Urząd Miasta, który po rozstrzygniętym przetargu powierzył prowadzenie konta SK bankowi. Na
szczęście, mimo bardzo wielu sprzecznych informacji, udało się wyjść z tej kryzysowej sytuacji niemal bez szwanku. O sytuacji związanej z SK bankiem rozmawiamy z burmistrzem Robertem Perkowskim.

Jaki wpływ ma upadłość SK banku na stan
budżetu miejskiego?
Dzięki dużej czujności z naszej strony
sytuacja jest opanowana. Nasza płynność
finansowa nie jest zagrożona. Wszystkie nasze
zobowiązania są wypłacane w terminie i tak
będzie dalej. Całe szczęście, że od kilku lat
staraliśmy się o dodatkowe dofinansowanie,
o zwrot poniesionych 2 lata temu nakładów
na budowę basenu. Inwestycja ta była dofinansowana ze środków unijnych w wysokości
63%. Ostatnio podpisałem umowę o dodatkowe dofinansowanie i jeszcze w grudniu Ząbki
otrzymają 4 mln 300 tys. zł, które z nawiązką
zabezpieczą nam tę płynność.
Jak doszło do współpracy z SK bankiem?
SK bank, a właściwie Spółdzielczy Bank
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie nie był to
nowy podmiot w sektorze usług finansowych,
który pojawił się kilka miesięcy temu, ale
funkcjonujący na naszych terenach od niemal 100 lat, obsługujący mnóstwo klientów
indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Bank,
który wśród lokalnej społeczności cieszył się
dużym uznaniem, m.in. dzięki wsparciu wielu
inicjatyw lokalnych o charakterze społeczno-kulturalnym.
Rozpoczęcie współpracy z SK bankiem
nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego.
Każda gmina ogłasza przetarg mający na
celu wyłonienie banku, który będzie prowadził jej rachunek bankowy.
Również u nas taki przetarg został przeprowadzony, w którym wygrał SK bank, pokonując nieznacznie inny bank - PeKaO SA.
SK bank prowadził również konta innych
gmin. Więc wybór tego banku nie był dużym
zaskoczeniem.
Jak to się stało, że nagle pojawiły się
problemy?
Faktycznie, kłopoty pojawiły się niespodziewanie. Nasza umowa była realizowana
w trybie normalnym, nigdy nie mieliśmy żadnych problemów z tym bankiem. Dlatego byliśmy bardzo zaskoczeni decyzją z 11 sierpnia
br. o ustanowieniu zarządu komisarycznego.
Niemniej jednak bardzo nas to zaniepokoiło, więc od razu podjęliśmy działania, które
polegały na założeniu lokat dla zasadniczej
części naszych środków w innym banku. Na
dzień zawieszenia działalności SK banku nasze środki zdeponowane w innym banku
wynosiły ponad 25 mln zł.
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Czy było to możliwe?
Tak, lokata jest inną usługą bankową. Na
to mogliśmy sobie pozwolić.
A co z resztą?
Natomiast rachunek bieżący musiał być
nadal prowadzony w SK banku.
A czy można było po prostu zmienić sobie
bank?
Nie mogliśmy, bo nie było żadnych podstaw prawnych, aby wyłonić inny bank, mając
już podpisaną umowę z jednym. Oczywiście
zwróciliśmy się z pytaniem do zarządu komisarycznego SK banku czy rozwiązałby z nami
umowę za porozumieniem stron. Niestety
otrzymaliśmy negatywną odpowiedź.
A czy nie można byłoby zerwać umowy?
Teoretycznie można byłoby jednostronnie zerwać umowę, ale trzeba mieć świadomość, jakie byłyby konsekwencje tej decyzji.
Bankowi należałoby się odszkodowanie z tytułu korzyści utraconych. Biorąc pod uwagę
ilość operacji realizowanych za pośrednictwem naszego rachunku i wysokość kwot
mogłoby to być odszkodowanie o wartości
nawet kilku milionów złotych.
Czy należało zrywać taką umowę, narażając się na takie koszty? Trzeba mieć na
uwadze, jaki był wówczas stan wiedzy. Wtedy
wszyscy uzyskiwaliśmy od zarządu komisarycznego SK banku czy KNF-u informacje, że
sytuacja w SK banku jest po prostu normalna,
że bank świadczy pełen zakres swoich usług.
Były nawet organizowane przez zarząd komisaryczny spotkania z samorządowcami,
podczas których zapewniano nas, że wszystko
jest w porządku. Namawiano nas nawet do
powrotu z lokatami. Informowano, że restrukturyzacja potrwa prawdopodobnie 2-3 lata.
Na szczęście, w te zapewnienia nie uwierzyliśmy, zostawiając swoje lokaty w innym banku.
Sytuacja była naprawdę bardzo trudna.
Proszę sobie wyobrazić sytuację, że zerwalibyśmy umowę, a SK bank by przetrwał.
Przypuszczam, że dziś bym był rozliczany
przez wszystkich. Na pewno byłbym pytany,
dlaczego z własnej woli, z własnego widzimisię rozwiązałem umowę, narażając gminę na
straty, nie słuchając instytucji państwowych.
Jak Pan ocenia politykę informacyjną banku
i instytucji nadzorujących go?
Niestety docierały do nas sprzeczne informacje, wprowadzające w błąd.

Tuż po wprowadzeniu zarządu komisarycznego zapytaliśmy się wprost, czy kwoty
gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny są gwarantowane dla każdej naszej
jednostki organizacyjnej czy kwota gwarantowana (100 tys. euro) dotyczy całej gminy?
Pytanie było o tyle zasadne, że nasze jednostki,
np. szkoły, przedszkola, itp. miały podpisane odrębne umowy z SK bankiem. Wówczas
otrzymaliśmy informację, że te kwoty są zabezpieczone oddzielnie dla każdej jednostki.
Identyczną informację otrzymałem
również w dzień po ogłoszeniu upadłości
z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
potwierdzającą, że nasze jednostki mają zabezpieczoną oddzielnie kwotę 100 tys. euro.
Niestety pomimo powyższych zapewnień
otrzymaliśmy z SK banku informację, że kwota
gwarantowana dotyczy całej gminy.
Jakież było nasze zdziwienie, że bank
zawiesił swoją działalność i złożył wniosek
o upadłość. Zdziwienie tym większe, że jeszcze w ostatni tydzień przed zawieszeniem
działalności były prowadzone akcje promocyjne zachęcające klientów do zakładania lokat. Sam słyszałem o osobach, które wpłacały
po 800 tys. zł czy 1,5 mln zł na lokaty. Aż nie
chce się wierzyć, że ktoś pozyskuje nowych
klientów świadomie narażając ich na straty.
Ale czy jakieś straty będą?
Jeszcze dużo za wcześnie, żeby mówić
o jakichkolwiek stratach. Te środki, których
na razie odmawiają nam wypłaty jest to nasza
należność. To są cały czas nasze pieniądze,
które są w naszym budżecie i będą w naszym
budżecie. Razem z innymi burmistrzami poszkodowanych gmin zrobimy wszystko, aby
te środki jak najszybciej odzyskać, oczywiście
w trybie administracyjnym i sądowym. Zrobimy wszystko, bo są to nasze wspólne pieniądze. Nie po to oszczędzamy każdy tysiąc
złotych, żeby potem 2 mln zł były zawieszone
w próżni, z których nie możemy skorzystać.
Przy tej okazji chciałbym podziękować
naszym ząbkowskim posłom, że interesują
się tematem. Za to, że dbają o samorządy,
które miały tam konta, ale również o indywidualnych klientów. Zainteresowanie tym
problemem może spowodować, że prawdopodobnie rząd podejmie jakieś działania
zmierzające do wyjaśnienia sytuacji i rozwiązania tego problemu.
Sukcesywnie będę Państwa informował
rozwoju sytuacji.
Nasz nowy nr konta to: 26 1240 1053
1111 0010 5774 5326

Samorząd

www.zabki.pl
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Szpitalna pawie gotowa

Sesje Rady Miasta Ząbki

ukończeniu są już roboty drogowe, prowadzone
w ul. Szpitalnej. Gruntownej przebudowie uległ
fragment Szpitalnej na odc. od ronda przy ul. Rychlińskiego
i ul.11-go Listopada. Droga została odwodniona, powstały
nowe chodniki, a podbudowa jezdni wykonana od podstaw.

W

Nowa jezdnia będzie nie tylko bezpieczniejsza, ale zdecydowanie poprawi się też estetyka w tej części miasta. Na przebudowywanym odcinku drogi rozebrano także część betonowego ogrodzenia
szpitala Dwernickiego, zastępując go delikatną konstrukcją. Dzięki
temu piękny drzewostan szpitalnego terenu będzie widoczny
w całej okazałości.
Jest to droga powiatowa, to też inwestorem jest starostwo powiatu wołomińskiego. Jednak do przebudowy, nie doszłoby gdyby
nie dofinansowanie ze strony Miasta, które przekazało powiatowi
na ten cel 600 tys. zł.
red.

Sesja 17:
– w sprawie nabycia nieruchomości
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia nieruchomości
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
– w sprawie opłaty targowej
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Ząbki na lata 2015-2024
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok
2015

Na

dniach 20 XI oraz 26 XI odbyły się odpowiednio 16i 17 sesja Rady Miasta
Ząbki, podczas których podjęto następujące uchwały:

Sesja 16:
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu
zbiorowego
– w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2016
– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
– zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
– zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe

KOM U N I K AT
Szanowni Państwo,
W związku z upadłością SKbanku (Spółdzielczego Banki Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie) informujemy,
że nowy rachunek bieżący do obsługi bankowej Miasta
Ząbki to:
26 1240 1053 1111 0010 5774 5326
Wszelkie zobowiązania względem Miasta (np. z tytułu
podatku od nieruchomości, za odbiór odpadów komunalnych), prosimy regulować za pośrednictwem ww. nr
konta bankowego.

–
–
–
–

nabijanie guzików i nap
ubranka i artykuły do chrztu
haft komputerowy
tkaniny

Akademia „Hippocampus”
Diagnoza i terapia trudności
w uczeniu się

DYSLEKSJA
 DYSORTOGRAFIA
 zaburzenia umiejętności
matematycznych
LOGOPEDA
Ząbki, ul. Wiosenna 1A
www.hippocampus.edu.pl
tel. 507 301 975

PRANIE
-DYWANÓW
-WYKŁADZIN
-TAPICERKI
519 62 62 02
22 224 43 44

-10%
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Przedawnienie,
czyli upływ czasu na naszą korzyść
(część II)

W

poprzednim numerze, zwróciliśmy Państwa uwagę na instytucję
przedawnienia roszczeń. Poniżej poświęcimy temu zagadnieniu więcej uwagi i skoncentrujemy się na wykorzystaniu tego „narzędzia” w sytuacji,
kiedy sprawa jest już w sądzie - na przykładach związanych z działaniami tzw.
firm windykacyjnych.

W większości przypadków w sprawach o zapłatę dłużnicy dowiadują się
o tym, że sprawa jest już w sądzie w chwili, kiedy otrzymają z sądu nakaz zapłaty. Warto podkreślić, że jest to ten moment, w którym należy podjąć obronę,
jeśli dysponuje się jakimiś argumentami,
w tym np. kiedy można się powołać na
przedawnienie swojego zadłużenia. Jeśli
dłużnik w terminie 2 tygodni nie wniesie
do sądu sprzeciwu od otrzymanego nakazu zapłaty, co do zasady traci okazję,
żeby sąd zbadał jego stanowisko w sprawie. Nakaz zapłaty staje się prawomocny,

czyli ostateczny. Żeby jednak móc wnieść
sprzeciw od nakazu zapłaty i podnieść
zarzut przedawnienia (lub jakikolwiek
inną obronę), trzeba najpierw taki nakaz
zapłaty otrzymać.
Niestety dość często się zdarza, że
firmy windykacyjne wskazują nieprawidłowy adres zamieszkania dłużnika i pod
ten adres sąd wysyła nakaz zapłaty. W konsekwencji często sąd uznaje, że taki nakaz zapłaty został prawidłowo doręczony
(dwukrotne awizowanie). Sytuacja taka
oczywiście wcale się musi być związana z działalnością jedynie firm windykacyjnych, jednak
to właśnie w ich
przypadku zdarza
się to dość często.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że firmy windykacyjne
dysponują często

przedawnionymi roszczeniami i kierują je
do sądu licząc na to, że dłużnik nie wniesie
sprzeciwu. W sytuacji zatem, kiedy firma
windykacyjna żąda on nas zapłaty, warto
w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jej
roszczenie nie jest już przedawnione.
Jeśli nakaz zapłaty zostanie nam prawidłowo doręczony, wówczas sprawa
jest dość prosta i trzeba jedynie prawidłowo przygotować i wysłać do sądu tzw.
sprzeciw. Jeśli jednak o sprawie sądowej
dowiemy się dopiero od komornika, a nakaz zapłaty nie został nam prawidłowo
doręczony, wówczas nie wszystko jest
jeszcze stracone. W takim przypadku,
w zależności od danej sytuacji, należy
złożyć wniosek o przywrócenie terminu
lub skargę o wznowienie postępowania, a w każdym przypadku najlepiej
zasugerować Sądowi, że skoro nigdy
nie otrzymaliśmy prawidłowo nakazu
zapłaty, to oznacza, że formalnie nadal
mamy 2-tygodniowy termin na wniesienie sprzeciwu i tym samym właśnie to
czynimy. Jeśli uda nam się przekonać sąd,
wówczas nakaz zapłaty zostanie uchylony i o ile nasz zarzut przedawnienia (lub
inny) okaże się uzasadniony, wygramy
sprawę. Jeśli natomiast komornik zdąży
już wcześniej wyegzekwować od nas
należność, to w przypadku uchylenia
nakazu zapłaty i wygrania sporu możemy skutecznie starać się o zwrot takiego
wyegzekwowanego świadczenia.

Mieszkańcy Gminy Ząbki mogą korzystać z bezpłatnych
porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu
„Prawnik Pierwszego Kontaktu” w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 10:00. W celu uzyskaniu porady należy umówić
się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00
pod numerem: 22 652 31 15.
Aleksandra Kobylińska
Kancelaria Radców Prawnych
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.

USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport, przeprowadzki,
przewozy bagażowe
na terenie Ząbek,
Warszawy
jak i całego kraju

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611
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Ząbki
mają już 450 lat?!

C

zy wiecie o tym Drodzy Czytelnicy? Bo uczniowie ząbkowskich podstawówek mają na ten temat sporą wiedzę. Szkoła ma tworzyć więzi ucznia
z kulturą, historią, i to przede wszystkim tą lokalną. Okazuje się, że Ząbki, oprócz bycia „sypialnią
Warszawy”, mogą się jeszcze poszczycić niebanalnymi dziejami, nietuzinkowymi postaciami. O tym
wszystkim postanowiliśmy w naszej szkole (SP1)
w tym roku szkolnym przypominać uczniom. Stąd
też pomysł, zaaprobowany przez Burmistrza p. Roberta Perkowskiego, zorganizowania w ząbkowskich podstawówkach swego rodzaju projektu mającego
na celu upowszechnianie lokalnej historii wśród uczniów.
Zaproponowaliśmy więc wszystkim szkołom podstawowym, by na lekcjach godzin
wychowawczych, historii, języka polskiego
mówić o dziejach naszego miasta, tworzyć
z uczniami gazetki i plakaty, być może wybrać się na spacer znanym już historycznym
szlakiem, by odkryć to „coś”, czego do tej
pory nie dostrzegliśmy.
Jednocześnie zaprosiliśmy
do udziału w konkursie plastycznym (Ząbki wczoraj,
dziś, jutro), fotograficznym
(Ząbki w moim obiektywie)
i literackim (list zachęcający do odwiedzenia Ząbek i legenda o powstaniu
nazwy miasta) uczniów
pozostałych szkół podstawowych. Pan Burmistrz
objął ten konkurs swoim
patronatem, zatem będą
również nagrody dla autorów najciekawszych prac.

W styczniu odbędzie się w naszej szkole
dyskusja o historii i dziejach Ząbek, na której
mamy nadzieję gościć nie tylko uczniów sąsiednich szkół podstawowych, ale także Pana
Burmistrza, p. Mirosława Sobieckiego (który
promuje lokalną historię i wspiera naszą chęć
jej zgłębiania) i wiele kompetentnych w tym
temacie osób, a także chętnych mieszkańców.
O wynikach konkursów poinformujemy niebawem, o terminie dyskusji
również.
A oto kilka zdjęć podjętych przez nas działań
w promowaniu wiedzy
o naszym Mieście.
tekst i zdjęcia:
nauczycielki z SP1:
R. Boryka Kwapisz,
E. Jabłońska

POSZUKUJEMY RZECZY NA LICYTACJĘ
WOŚP W ZĄBKACH
Drodzy Mieszkańcy Ząbek i okolic,
Poszukujemy wartościowych przedmiotów na licytację, która odbędzie się podczas
24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 10 stycznia 2016 r.
na hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego 37 w Ząbkach.
Za przeznaczenie na ten cel
wartościowych przedmiotów ich
poprzedni właściciele otrzymają
podziękowania ze sceny.
Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt telefoniczny
(531-836-663) lub e-mailowy
(sztab.zabki@outlook.com).
Pozdrawiamy i czekamy na odzew Naszych Mieszkańców i Przyjaciół Naszego Miasta.
Sztab WOŚP w Ząbkach
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Dokończenie ze str. 1

nie tylko obejrzeć obrazy, zdjęcia i plakaty filipińskie a także skosztować
specjałów filipińskiej kuchni.
Kolejnego dnia, 29 listopada, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Ząbkach odbyło się seminarium
z Michaelem Ermac’em – dyrektorem
„Ermac Eskrima De Mano”. Ermac z zakresu samoobrony. Gość prezentował
filipińskie sztuki walki jako najlepszy
system do samoobrony.
Mistrzostwa Świata FMA odbywały się pod patronatem Ambasady
Filipin, Starosty Wołomińskiego oraz
Burmistrza Miasta Ząbki.
Organizatorem głównym wydarzenia był klub „Omega Sports”.
Współorganizatorzy to: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkach,
Centralny Ośrodek Rekreacji, Treningu i Oświaty z Warszawy. Sponsorzy: Renom Lift Service, Drukarnia Benedysiuk, Grupa DSF i Fotex.

Wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach i gali, gratulujemy sukcesów sportowych i życzymy jeszcze lepszych wyników
w kolejnych mistrzostwach.
Iwona Potęga

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.romika.com.pl

Wywóz
odpadów
budowlanych
JUuzu ëPLHcL
NonWHnHUaPL  
  P3
&Hny za NonWHnHU od  zß
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Lekcja patriotyzmu w SP2 w Ząbkach!

P

atriotyzm to umiłowanie ojczyzny, poczucie więzi z własnym narodem połączone z gotowością poświęcenia dla
nich. Patriotyzm to szacunek do tego, co nas buduje – do regionu, w którym przyszliśmy na świat, związanego z nim etosu, tradycji. Patriotyzm jest zatem ściśle związany z historią –
kto nie zna historii swojej społeczności – ten nie może siebie
nazwać prawdziwym patriotą!
Ta, jakże ważna, myśl zainspirowała p. Jolantę Gut (nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej), która
postanowiła „wylać” fundamenty
pod lokalny patriotyzm wśród najmłodszych uczniów ząbkowskiej
„dwójki”. To przecież dzieci są „przyszłością narodu” – miłość do „małej ojczyzny”
wcześnie zaszczepiona będzie rozkwitać
niczym kwiaty na wiosnę. A czas ku temu
wyśmienity – Ząbki obchodzą 450-lecie
istnienia!
W związku z tym 25.11.2015r. p. J. Gut
zorganizowała dla pierwszoklasistów
niezwykłą lekcję historii, historii naszego
miasta. Udział w tych nietypowych zajęciach wzięli włodarze Ząbek – Burmistrz
Miasta – p. Robert Perkowski, Przewodniczący Rady Miasta – p. Wojciech Gut,
dyrektorzy SP2 – p. Irena Małyszczuk
i p. Małgorzata Woźnica oraz gość specjalny – miłośnik Ząbek – p. Mirosław
Sobiecki.
Na początku zgromadzeni mogli podziwiać inscenizację dotyczącą historii
Ząbek (scenariusz autorstwa p. J. Gut)
w wykonaniu uczniów klasy Ig. Na „scenie” pojawili się pierwsi kmiecie, którzy
postanowili osiąść wśród pól i lasów:
„Chłop z żoną z wozu zsiadają i już wiedzą,
Że tę ziemię sercem pokochają.”
Potem wszyscy przypomnieli sobie,
że:
„Ząbki to wieś Wola Ząmbkowa była
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I około 80 mieszkańców stanowiła.
W roku 1580 decyzją Rady Starszych nazwę
swą zmieniła
I Ząbkami się ustanowiła.”
Następnie pierwszoklasiści opowiedzieli o zdarzeniach, świadczących o tym,
że dla naszych „ząbkowskich przodków”
patriotyzm nie był tylko pustym frazesem:
„Kiedy armia Napoleońska na Rosję maszerowała,
to rannymi żołnierzami nasza ludność Ząbek się opiekowała.
Nasi rodacy wielki udział w powstaniu
listopadowym mieli,
a w bitwie pod Ossowem licznie poginęli.
Mało kto wie, że w ostatnim szturmie na
Berlin, także udział wzięli,
bo serce pełne miłości do ojczyzny mieli.”
Tu z kolei rozpoczął się „korowód”
postaci zasłużonych dla rozwoju Ząbek
– nie zabrakło oczywiście Leona Drewnickiego, hrabiego Platera czy Adama
Ronikiera.
Uczestnicy nagrodzili gromkimi brawami małych ząbkowian, którzy w przepiękny sposób udowodnili swój patriotyzm.

Potem przedstawiciele władz miasta
opowiedzieli o swojej pracy, której celem
nadrzędnym jest dbałość o dobro mieszkańców i dalszy rozwój naszej „małej
ojczyzny”.
„Wisienką na torcie” okazało się wystąpienie p. Mirosława Sobieckiego –
człowieka, którego nie sposób nazwać
inaczej niż „miłośnikiem Ząbek”. Bo też
kocha to miasto z całego serca, perfekcyjnie zna jego historię i potrafi z dumą
i wielkim zaangażowaniem o niej opowiadać. Nie dziwne było zatem to,
że porwał bez problemu swoją małą
publiczność w podróż po przeszłości
Ząbek. Uczniowie podziwiali herb miasta, odwiedzili szczególne miejsca poświęcone lokalnym bohaterom, poznali
znakomite postacie związane z kulturą
i historią.
Pomysł p. J. Gut okazał się „strzałem
w dziesiątkę”! Wszyscy zgromadzeni po
zakończeniu tej niezwykłej lekcji historii
wyszli z przekonaniem, że mogą być
dumni, że żyją w Ząbkach – mieście,
w którym tak wiele się działo i w którym
mieszkali i mieszkają wyjątkowi ludzie!
Jolanta Tomczuk
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Obchody Święta
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Małego Powstańca

6

października w naszej szkole był dniem wyjątkowym, tego dnia zorganizowany został apel upamiętniający Uroczystość Święta Szkoły. Uczniowie pod opieką pań Marzeny Nowosielskiej, Iwony Pańty oraz Agnieszki Janickiej przygotowali niezapomniane widowisko, w którym przybliżyli nam
realia okresu Powstania Warszawskiego. W programie słowno-muzycznym
przedstawili sposoby i możliwości walki wyzwoleńczej.
Następnie głos zabrał dyrektor szkoły –
pan Tomasz Łukawski. Podziękował za upamiętnienie tak ważnych wydarzeń oraz przedstawił honorowych gości i zarazem przyjaciół
szkoły – p. Jolantę Kolczyńską oraz p. Eugeniusza Tyrajskiego – świadków i uczestników

WARSZTAT
DEKARSKI

powstania warszawskiego. Goście odwołali
się do historii przedstawionej przez uczniów,
podzielili się wspomnieniami i podziękowali
za zaangażowanie naszej szkoły w szerzenie
pamięci o okresie powstania.
Niezwykle ważnym i podniosłym elementem uroczystości było wręczenie Orderów
Przyjaciela Szkoły przez pana Dyrektora oraz
osoby odznaczone w poprzednich latach.
Medal przyznawany osobom zaangażowanym w tworzenie pozytywnego wizerunku
naszej placówki otrzymali:
1. Członek prezydium Związku Powstańców
Warszawskich – p. Jolanta Kolczyńska
2. Właścicielka firmy „Elbar” – p. Elżbieta Borkowka
3. p. Dariusz Dudkiewicz
4. Firma Ethnet – p. Jarosław Mocek.
Odznaczeni złożyli pamiątkowy wpis
w Księdze Pamiątkowej Kapituły Orderu Przy-

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

Ząbki ul. Niepodległości 1A
– 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)

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760

Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

jaciela Szkoły„Małego Powstańca” a następnie
wraz z panem Dyrektorem, zaproszonymi
gośćmi oraz uczniami udali się przed budynek
szkoły, by na trawniku zasadzić cebulki tulipanów. Kwiaty zostały ułożone w kształt symbolu Polski Walczącej, by wiosną, kiedy zakwitną
przypominały wszystkim o historii i niezwykle
ważnych wydarzeniach z przeszłości.
Katarzyna Kieres

Da m pr ac ę

Zatrudnię osoby do
pakowania leków.
Wymagane zdolności
manualne.
Utrata (Targówek).
Stabilna praca, 1850 zł
brutto miesięcznie.
Możliwe premie i nadgodziny.
tel. 792 432 095.
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SP3 przykładem dla innych szkół

Od

ponad 2 lat nasza szkoła współpracuje z firmą Microsoft. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców dzieci udało
nam się uzyskać tytuł Microsoft Associate Showcase School.

Tytuł ten to nie tylko ogromne wyróżnienie na tle innych szkół w Polsce i na świecie,
ale także potwierdzenie innowacyjnej pracy
z dziećmi.
Każdy nauczyciel i uczeń w szkole ma
przypisane do swojego imienia i nazwiska
konto Office 365, dzięki czemu łatwiej nam
się komunikować. Office 365 daje możliwość
pracy w chmurze, tworzenia prezentacji, pokazu zdjęć w sway, pracy w notesie one note,
dzięki czemu nauczyciel może w każdej chwili
ocenić efekty pracy dziecka.
W dzisiejszych czasach dzieci od najmłodszych lat mają dostęp do wysoce rozwinię-

tych technologii informatycznych, dlatego
nasza szkoła wyszła na przeciw oczekiwaniom
i umiejętnościom dzieci i tak wyszkoliła nauczycieli, by mogli w ciekawy sposób przekazywać wiedzę.
Nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez
firmę Microsoft. W tym roku nasza szkoła
posiada już ośmiu educator expert, co daje
nam możliwość szkolenia nie tylko nauczycieli
w naszej szkole, ale także placówkach na terenie naszego powiatu i innych rejonach Polski.
Odwiedzający nas dyrektorzy innych
szkół są pod wrażeniem, że mając 21 sal lek-

cyjnych i ok. 1100 uczniów mamy niemal
w każdej sali tablicę interaktywną i laptop
oraz tak dużą ilość tabletów i komputerów
dla dzieci. Jesteśmy szkołą, która mając innowacyjne podejście do nauczania sprawia,
że dzieci czują się spełnione w tym, co robią
i chętniej się uczą.
Anna Kuśnierz

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w SP 3

20

listopada br. po raz drugi w Polsce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na
wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się
od praw dziecka.

Z tej okazji wychowawcy naszej szkoły
na godzinie wychowawczej, a w klasach 1-3
w ramach edukacji społecznej przybliżyli
uczniom tematykę związaną z Konwencją
o prawach dziecka.
Punktem kulminacyjnym obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka był dzień
20 listopada 2015r, podczas którego w czasie
apelu klasa 1e pod kierunkiem wychowawczyni p. Katarzyny Iwanicha zaprezentowała swój
występ. W czasie przedstawienia mali aktorzy
wcielili się w rolę piratów, rodziców a także
samych siebie – dzieci. Dzięki staraniom wychowawców świetlicy szkolnej dekoracja w sali
gimnastycznej przypominała statek piracki.
Przedstawienie rozpoczęła fantastyczna
choreografia wykonana do utworu „Piraci
z Karaibów”. Następnie odegrano sceny,
w których dzieci, wcielając się w swoje role,
poruszyły kwestie prawa do nauki, godności,
prywatności, poszanowania innych, wychowania bez przemocy. Każde „prawo” wypowiedziane przez młodych aktorów zostało
zamieszczone, na specjalnie do tego przeznaczonej tablicy.
Dzieci nie tylko głośno mówiły o swoich
prawach, ale też uświadomiły rodzicom, jakie
mają względem swoich pociech obowiązki.
Na zakończenie wybrzmiały radośnie słowa
piosenki Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci
nasze są”.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
ma przypominać wszystkim dorosłym, że
każde dziecko ma niezbywalne prawo, zapisane w Konstytucji RP i Konwencji o prawach
dziecka do tego, aby było otoczone miłością,
aby było wychowywane w poczuciu bezpie-
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czeństwa, bez krzyku i przemocy.
Doskonałym odzwierciedleniem
wyjątkowego nastroju, jaki nam
towarzyszył tego dnia były słowa
piosenki:
Nie patrz na to – w jakim kraju
Jaki kolor – dzieci mają
I jak piszą na tablicy
To naprawdę się nie liczy!
Przecież wszędzie-każda mama
Każdy tata- chce tak samo
Żeby dziś na całym świecie
Mogły żyć szczęśliwe dzieci.

Wierzymy, że dzień 20 listopada na stałe
wpisze się w kalendarz uroczystości obchodzonych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.
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„Skrzaty” lubią konkursy

P

ubliczne Przedszkole nr 3 „Skrzat” to miejsce, gdzie wychowujemy małych optymistów, którzy wierzą w siebie, mają swoje plany i marzenia, są
dumne ze swoich talentów i uwielbiają je prezentować. Doskonałą okazją do
prezentowania swoich umiejętności przez dzieci jest udział w konkursach.
Przedszkolaki z zapałem tworzą piękne prace, a ich wyobraźnia nie zna granic. Udział w konkursach pozwala nie tylko rozwijać artystyczne pasje (plastyczne, muzyczne, recytatorskie, aktorskie), ale też kształtuje zamiłowanie
do przyrody i promuje zdrowy styl życia.
W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole wzięło udział już w sześciu konkursach,
zarówno o zasięgu krajowym, regionalnym,
jak i lokalnym.
Przedszkolaki ze „Skrzata” wykonały prace na konkurs „Impreza urodzinowa na pływalni” organizowany przez Miejskie Centrum
Sportu w Ząbkach. Niezmiernie miło jest nam
poinformować, że dnia 9 listopada Komisja
Konkursowa wyłoniła zwycięzców w kategorii
wiekowej 4-6 lat: I miejsce zajęła nasza wychowanka Anna Gontarz, która wykonała pracę
pod kierunkiem nauczyciela Angeliki Bartnik,
a wyróżnienie zdobyła praca Wiktorii Białas
pod kierunkiem pani Doroty Jankowskiej.
Kolejny był konkurs „Książka mój najwierniejszy przyjaciel – moja ulubiona lektura/bajka” organizowany przez Zespół Szkół im. Marii
Konopnickiej w Markach. Jury doceniło talent
i pomysłowość naszych przedszkolaków, gdyż
II miejsce w konkursie zajęła praca pt. „Bajkowy Świat” wykonana pod kierunkiem nauczyciela Moniki Glegoły przez Justynę Sołowiej,
Gabrielę Wacławską, Karolinę Sypniewską.

W konkursie „Sprawdzone przez przedszkolaków 2015” organizowanym przez firmę
Wader. Zadaniem dzieci było zilustrowanie
fabryki zabawek lub namalowanie swojej
ulubionej zabawki. Stworzone przez dzieci
prace zostały wysłane.
Następny konkurs to„Zdrowe odżywianie
– zdrowe dzieci” organizowany przez Agencję
Rynku Rolnego w Warszawie. Celem konkursu
było kształtowanie prawidłowych nawyków
żywieniowych u przedszkolaków. Na konkurs
została wysłana praca wykonana przez Aleksandrę Oprządek pod okiem pań Wioletty
Białas i Katarzyny Sikory.
I wreszcie: „Pluszowy miś moim przyjacielem jest” konkurs organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku. Tematyka konkursu jest bliska wszystkim dzieciom, co miało
swoje odzwierciedlenie w pięknych pracach
stworzonych przez małych artystów. Prace
można podziwiać na wystawie w Przedszkolu„Skrzat”. Na konkurs została wysłana jedna
praca wykonana przez Justynę Domżal pod
kierunkiem nauczycielek Filomeny Konopki

Dziewczynki odbierają nagrodę za pracę „Bajkowy świat”

i Anny Dąbrowskiej. Rozstrzygnięcie konkursu
i ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie.
Trzymamy kciuki!
Dzieci, nauczyciele i rodzice zaangażowali
się również w projekt konkursowy organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, którego realizatorem jest REBA
Organizacja Odzysku S.A. Celem konkursu
było zbieranie zużytych baterii i akumulatorów, dzięki zaangażowaniu całej społeczności
naszego przedszkola udało się zebrać, aż
31,97 kg baterii! Liczymy, że w kolejnej edycji
konkursu, w której zamierzamy wziąć udział
za rok uda nam się podwoić tę sumę.
Mamy nadzieje, że sukcesy kolegów i koleżanek zmotywują dzieci do dalszego udziału w konkursach i realizacji artystycznych
pasji. Gratulujemy wszystkim przedszkolakom, nauczycielom oraz rodzicom i życzymy
dalszych sukcesów!
Joanna Swend

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ząbki rejon ulicy Radzymińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz.
199 z późn. zm.)
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki –rejon ulicy Radzymińskiej,
sporządzanego na podstawie uchwały Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej uchwałą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r., uchwałą
Nr XIX/145/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz uchwałą Nr XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r., uchwałą
Nr XXXIII/271/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r., uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r., uchwałą
Nr LIV/489/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą Nr LV / 514 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r.
Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach: od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia
2016 r. w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, w pokoju nr 16 w godzinach od 1000 do 1800 – poniedziałki, od 800 do 1600 – wtorki, środy,
czwartki, od 700 do 1500 – piątki.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10,
na Sali konferencyjnej (parter budynku), w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Ząbki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ząbki. Uwagi można składać: w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta, pocztą na adres: Urząd Miasta Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym) na adres zpios@zabki.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3, przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w terminie do dnia 10 lutego 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ząbki.
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

13

CO SŁYCHAĆ

Ogłoszenia

www.zabki.pl

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 27 listopada 2015 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań w pięciu zakresach
(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 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286);
3. 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).
4. 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 z późn. zm.),
5. Uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
Zakres 1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Konkurs na organizację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. (120 000,00)
W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 115 750,00 zł.
Zakres 2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych. (95 000,00)
W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych – 93 700,00 zł.
Zakres 3. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM UDZIELANIE POMOCY W POSTACI CZASOWEGO SCHRONIENIA
OSOBOM BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ, KTÓRYCH BEZDOMNOŚĆ W SPOSÓB BEZPOŚREDNI WYNIKA Z PROBLEMU ALKOHOLOWEGO
Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni
wynika z problemu alkoholowego. (20 000,00)
W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 20 000,00 zł.
Zakres 4. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY MUZYCZNEJ
Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta. (39 000,00)
W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta –
39 000,00 zł.
Zakres 5. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
Konkurs na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. (5 000,00)
W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 7 270,00 zł.
Zakres 6. WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Konkurs na wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. (6 000,00)
W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania: Wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży – 5 280,00 zł.
Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasach. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczne limity
wydatków zostaną określone w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2016 rok.
(...)
Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 21 grudnia 2015 do godz. 18.00. Oferty złożone lub doręczone 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 – Tablica ogłoszeń.
Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
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. 22 510 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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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 27 listopada 2015 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na dofinansowanie zadania (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 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015, poz. 1515);
3. 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);
4. Uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA W DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego i współzawodnictwa w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych, skierowany do organizacji dla których podmiot szkolący ma siedzibę w Ząbkach. (145 000,00)
W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania: Szkolenie sportowe i współzawodnictwo w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych, drużyn zarejestrowanych w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej, dla których podmiot szkolący ma siedzibę w Ząbkach i jest tożsamy z podmiotem startującym w rozgrywkach oraz
wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego i współzawodnictwa w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych, skierowany do organizacji dla
których podmiot szkolący ma siedzibę w Ząbkach – 145 000,00 zł.
Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczne limity wydatków zostaną
określone w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2016 rok.
(...)
Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki
(obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 21 grudnia 2015 do godz. 18.00. Oferty złożone lub doręczone 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 – Tablica
ogłoszeń.
Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
(...)
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. 22 510 97 90.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 27 listopada 2015 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na dofinansowanie zadania (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 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286);
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
4. 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).
5. Uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
PROWADZENIE POZASZKOLNEJ ŚWIETLICY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNEJ
1. Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze
specyficznymi trudnościami w nauce. (31 000,00)
W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania: „Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce” – 31 000,00 zł.
Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków zostanie
określony w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2016 rok.
(...)
Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki
(obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 21 grudnia 2015 do godz. 18.00. Oferty złożone lub doręczone 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 – Tablica
ogłoszeń.
Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
(...)
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. 22 510 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

ZAPOWIEDZI

Złota Edycja „A MY DO BETLEJEM”

17

grudnia 2015 r., w Teatrze Rampa na Targówku, odbędzie się VII Edycja
Wydarzenia Kulturalnego „A MY DO BETLEJEM”, o charakterze zbiórki
charytatywnej.

Magiczny spektakl nawiązujący do
tematyki Świąt Bożego Narodzenia, przerwa kulturalna i emocjonująca aukcja
charytatywna (m.in. prezentu aukcyjnego Pierwszej Damy i złotego medalu
z Mistrzostw Polski), to tylko niektóre
punkty niezapomnianego wieczoru.
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja AND I AM UP – Pierwsza w Polsce

16

dla dzieci z zespołem Downa, we współpracy z Teatrem Rampa na Targówku
i warszawskim przedszkolem „Radosne
Lata”.
Zaproszenia-cegiełki można nabyć
pisząc na adres mailowy: calineczka
71@gmail.com, bądź zamówić esemesowo pod nr tel. Fundacji 608315015;
zamówienia telefoniczne – codziennie

www.zabki.pl

od godz. 17.00 pod tym samym numerem.
Szczegóły tegorocznej organizacji
imprezy, nad którą cyklicznie sprawuje
opiekę Małżonka Prezydenta RP oraz
Rzecznik Praw Dziecka – na stronie internetowej fundacji, walczącej o podniesienie polskich standardów opieki medycznej nad niepełnosprawnymi dziećmi do
obowiązujących europejskich. Realizację ww. celu aktywnie wspierają znane
gwiazdy estrady i filmu- m.in. Alicja Majewska, Cezary Pazura i Maciej Gąsiorek.
FUNDACJA AND I AM UP

