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W obronie życia i rodziny

8

maja 2016 r. ulicami Ząbek przeszedł marsz „KIERUNEK ŻYCIE I RODZINA”, którego organizatorem była Fundacja WZRASTAJ Edukacja Kultura Sport. Głównym celem marszu było zamanifestowanie poparcia dla
tradycyjnie rozumianej rodziny i ochrony życia każdego człowieka. W inicjatywę włączyło się setki osób, również z sąsiednich miast: Marek i Zielonki. Ulicami maszerowali zarówno seniorzy, jak i młodsi, a nawet dzieci
w wózkach, prowadzonych przez rodziców.

W marszu wzięło udział także wiele osobistości życia publicznego. Zauważyć było
można m.in.: senatora prof. Jana Żaryna, posła
Piotra Uścińskiego, b. marszałka Sejmu Marka

Jurka, radnego sejmiku mazowieckiego
Krzysztofa Kawęckiego, a także przedstawicieli lokalnej władzy samorządowej:
burmistrza Roberta Perkowskiego, radnych powiatowych: Małgorzatę Zyśk,
Sławomira Pisarczyka, czy radnych
miejskich: Zofię Dąbrowską, Artura
Wałachowskiego, Tomasza Szymczaka,
Olgierda Radonia, Pawła Uścińskiego.
Marsz wyruszył, o godz. 12.30
z Ząbek z ul. Kościelnej, sprzed Szkoły
Podstawowej Nr 3, a następnie pokonując trasę ul.: Powstańców-MaczkaKosynierów-Sosnowa-LangiewiczaWyzwolenia-3-go Maja-Orla-Wojska
Polskiego dotarł do Parku Miejskiego
im. M. Szuberta
Natomiast markowianie wyruszyli
spod kościoła parafii Najświętszej Maryi Panny Matki. Do marszu dołączyły
również rodziny z Zielonki.

Ta swego rodzaju pokojowa manifestacja
zakończyła się festynem rodzinnym z licznymi
atrakcjami dla dzieci oraz koncertem zespołu
„Wyrwani z Niewoli”.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: ksiądz abp Henryk Hoser SAC
– Biskup Warszawsko Praski, Burmistrz Miasta Ząbki, Burmistrz Miasta Marki, Burmistrz
Miasta Zielonka.
Nad bezpieczeństwem czuwała straż
miejska, policja oraz ząbkowski oddział
Związku Strzeleckiego.
red.

Docieplenia – pełen zakres: materiały, wykonawstwo
Mieszalnia tynków Ceresit
Hurtownia Materiałów Budowlanych Real Janusz Krajewski

zatrudnimy
magazyniera
od zaraz

ul. Jana Pawła II 32, 05-091 Ząbki
godz. otwarcia: pon.- pt. 800-1700
tel./fax: 22 781-43-29
602-46-08-45

Fotorelacja – na str. 8
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Amnestia/Abolicja
w Bibliotece – MAJ 2016 r.

T

ermin oddania książki do biblioteki minął, a książkę
należy oddać w konkretnym dniu. Niestety często się
to nie udaje wielu czytelnikom. Nie pomagają nawet telefony i monity, a kara wciąż rośnie. Jak uniknąć płacenia
kar za przetrzymywanie książek wypożyczonych z bibliotek?
Aby dojść do porozumienia, bezstratnego dla obu
stron biblioteki wyszły z inicjatywą „abolicji” lub bardziej
znanej nazwy „amnestii”.
W trakcie obowiązywania
tego prawa czytelnik może
zwrócić zaległą książkę bez
ponoszenia jakichkolwiek
kosztów bądź w niektórych
przypadkach jest zwolniony
z płacenia części z ogólnej
kwoty. Czas amnestii przypada jak co roku w maju.

www.zabki.pl

Ząbkowska Szkoła Muzyczna
– ruszyły zapisy na rok szkolny

2016/2017!!!

Trzy lata temu rozpoczęła działalność Niepubliczna Szkoła
Muzyczna I stopnia CONSONARE w Ząbkach. Zajęcia dla maluchów,
dzieci, młodzieży oraz dorosłych pasjonatów muzyki odbywają się
w centrum Ząbek, w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen.
Franciszka Kleeberga przy ul. Piłsudskiego 35 i w Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II przy ul. Harcerskiej 9. Sukcesywnie powiększają
się możliwości edukacyjne naszej ząbkowskiej placówki. W tym
roku otwarto klasy wiolonczeli i skrzypiec. Przy Szkole Muzycznej
CONSONARE są także prowadzone Warsztaty Wokalne i Instrumentalne (indywidualne lekcje gry na instrumentach lub lekcje
śpiewu z elementami teorii) oraz popołudniowe zajęcia Przedszkola
Muzycznego dla dzieci w wieku 3-6 lat (Maluchy i Zerówka). Od nowego roku planowane jest rozpoczęcie regularnych zajęć szkolnego
zespołu wokalnego oraz zespołowych zajęć umuzykalniających dla
dzieci w wieku szkoły podstawowej.
Informacje i zapisy na
www.consonare.edu.pl
oraz od poniedziałku do piątku
w godz. 16-19 pod nr tel. 730 752 702.
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ZAPRASZAMY !

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00
piątki godz. 8.00–10.00

Zapowiedzi
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Spotkanie radnych z Mieszkańcami

18

A

maja 2016 r. o godz. 19:00. Tematy, które chcielibyśmy poruszyć to:

1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3.
2.	Koncepcja Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej 30.
3. Zaawansowanie projektów nowych ulic w południowych Ząbkach
(Andersena, Powstańców, Herberta, Nowoprojektowana, Złota).
4.	Tereny zielone w południowej części Ząbek.
5. MKS Dolcan –warunki reaktywacji i inne.
Zapraszają:
Joanna Dąbrowska, Edyta Kalata, Wiktoria Żurobska,
Artur Wałachowski i Adam Remiarz
www.zabki.pl

Wywóz
odpadów
budowlanych
JUuzu ëPLHcL
NonWHnHUaPL  
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne,Wywóz
okresowe, kontrolne)
– badaniaodpadów
dla celów sanitarno-epidemiologicznych
budowlanych
– badania kierowców wszystkich
gruzu, śmieci
kategorii
kontenerami
1,5;
2,5;
– EKG, spirometria (bad.
układu
oddechowego)
4,5; 7 m3
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Ceny za kontener od 180 zł

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

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692
Promocja do 50%*





MAKIJAŻ PERMANENTNY
BOTOX
KWAS HIALURONOWY
MEZOTERAPIA IGŁOWA
Ząbki ul. Szwoleżerów 111
salon Your Place
bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się
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Gimnazjaliści z „Jedynki”
w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II
– Patronowi Rodziny

„R

odzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej (…), potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych
doświadczeń” – mówił papież Jan Paweł II w czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. To
właśnie refleksja o rodzinie jako „wspólnocie życia i miłości” była tematem niezwykłego,
trzeciego już, Koncertu przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, który odbył się 22 kwietnia, w późny piątkowy wieczór.

Trudno nie zauważyć, że coroczne koncerty poświęcone Papieżowi – Polakowi stały
się chlubną tradycją szkoły i na stałe wpisały
się również w porządek różnorodnych uroczystości obchodzonych w naszym mieście,
w których chętnie biorą udział rzesze ząbkowian. Są więc ważnym elementem budującym wspólnotowość, tworzącym tożsamość
naszej „małej ojczyzny”.
Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły,
pan Karol Małolepszy, który powitał przybyłych gości – przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół,
rodziców, nauczycieli, uczniów, licznie zgromadzonych mieszkańców Ząbek. Splendoru
uroczystości dodał występ Miejskiej Orkiestry Dętej, który stanowił niejako preludium
do tego, co dopiero miało nadejść. A była
to prawdziwa uczta estetyczna! Poetyckie
recytacje, śpiewy solistów, chóru, tańce nowoczesne i tradycyjne spajały pełne refleksji
słowa narratorów podkreślających wartość

rodziny oraz jej rolę w życiu współczesnego
człowieka. Koncert był autorskim dziełem
zespołu nauczycieli gimnazjum.
Nad scenariuszem i reżyserią pracowały Bogumiła Kamińska i Irena Suchowska,
oprawę muzyczną i śpiew zapewniła Magdalena Tunkiewicz, tańce- Renata Bartoszek,
o dekoracje zadbały Zyta Kurowska i Joanna
Jasińska. Razem z uczniami zaśpiewali również nauczyciele: Paweł Kordyasz i Tomasz
Zalewski. Nad całością czuwała wicedyrektor
szkoły, pani Anna Saar – Auerbach. Ponadto
Koncert uświetniony został gościnnym występem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Ząbkach, który doskonale wpisał się w narrację o rodzinie, o miłości, miłosierdziu, odpowiedzialności, wychowaniu ku wartościom,
ku najwyższym ideałom. Na koniec wszyscy
odśpiewali znaną wszystkim ulubioną pieśń
Papieża – „Barkę”.
Kiedy szkolni artyści zeszli już ze sceny w burzy oklasków i wybrzmiały ostatnie

dźwięki chwytających za serce melodii, rozpoczęła się druga część tego niezwykłego spotkania – rozmowy przy ciasteczkach i gorącej
herbacie, a także drobnych przekąskach profesjonalnie przygotowanych przez rodziców
oraz uczniów Zespołu Szkół im. Prezydenta
Ignacego Mościckiego w Zielonce. A były
one nad wyraz żarliwe, bo przecież o rodzinie nie można mówić inaczej, bez emocji.
Miłość potrzebuje wzruszeń, wypieków na
twarzy, serdeczności, a w tym momencie,
w czasie tego niezwykłego wieczoru, wszyscy
byliśmy wielką ząbkowską rodziną. Budynek
gimnazjum przy Harcerskiej 9 opuszczaliśmy
z wiarą i szczerym przekonaniem o ważności
rodziny, która otwiera nas na drugiego człowieka, o roli domu, będącym jak „przystań, do
której się wraca ze wszystkich dróg i oddaleń,
za którą się tęskni jak za rajem utraconym”.
Tekst: Bogumiła Kamińska
Foto: Jacek Pływaczewski

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016-2017
Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
zakończyła się z dniem 22 kwietnia 2016 roku. Wszystkie dzieci cztero-,
pięcio- i sześcioletnie zgłoszone w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
zostały przyjęte do wybranych przez rodziców publicznych placówek
wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Ząbki. Dla dzieci z rocznika 2013 (dzieci trzyletnich) zostały stworzone grupy w publicznych
przedszkolach na terenie Miasta Ząbki, co pozwoliło na przyjęcie
w ciągu bieżącego roku szkolnego 176 trzylatków.
Dzieci przyjęte w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz przedszkoli
publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne: 3-latki – 73;
4-latki – 60; 5-latki – 45; 6-latki – 3, co stanowi ogółem: 181 dzieci.
W procesie rekrutacji nie zostało przyjętych 143 trzylatków. Od
8 do 12 sierpnia 2016 roku odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do
publicznych przedszkoli w Mieście Ząbki, na około 100 miejsc. Wynika
to z faktu, iż część rodziców zrezygnowała z przedszkola lub nie złożyła
deklaracji potwierdzającej chęć uczęszczania do danego przedszkola,
a także z adaptacji dodatkowych sal w ww. placówkach.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjęto
czternastu 5-latków i dwustu osiemdziesięciu czterech 6-latków, co
stanowi ogółem: 308 dzieci.
Do klas pierwszych w szkołach podstawowych przyjęto stu 6-latków i stu osiemdziesięciu 7-latków, co stanowi ogółem: 280 dzieci.
Podsumowując należy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy do publicznych przedszkoli będzie uczęszczało 1258 dzieci oraz do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych 308 dzieci. Ogółem w placówkach publicznych wychowanie przedszkolne będzie realizowało
1566 dzieci.
Informujemy, iż deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz
przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne złożyły: 3-latki – 176 , 4-latki – 333 , 5-latki – 394, 6-latki – 174,
co stanowi ogółem: 1 077 dzieci
Referat Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki
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
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Przetarg na budowę
ul. Andersena

P

od koniec kwietnia zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę ul. Andersena
na odcinku od skrzyżowania z ul. gen. S. Maczka w kierunku drogi wojewódzkiej nr 631. Jest to
pierwszy etap przebudowy drogi o długości 292 m
i szerokości 6 m o nawierzchni asfaltobetonowej.

Ząbki
Miastem Festiwalowym

W

dniu 25 czerwca br. w Parku Miejskim im. Szuberta
odbędzie się II Ogólnopolski 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 prezentację dorobku wybitnych kompozytorów i librecistów musicalowych.

Poza prezentacjami piosenek w dniach festiwalowych odbędą się
konferencje naukowe, wykłady, warsztaty teatralne a także spotkania
z wybitnymi przedstawicielami świata kultury i sztuki.
Dlaczego Ząbki?
Ząbki są miastem położonym tuż koło Warszawy. To tutaj znajduje się
jedyna w Polsce Audioteka, skupiająca dzieła powstałe w cyklu „Ocalić
perły tej ziemi”, której inicjatorem był burmistrz Miasta Robert Perkowski, tworząc niepowtarzalną bazę edukacyjną dla uczniów i nauczycieli.
•
Miasto dokonuje wielkich transformacji kulturalnych poprzez
współpracę z twórcami polskiej kultury współtworząc niepowtarzalne wydarzenia, za co Robert Perkowski został odznaczony Medalem
Akademii Polskiego Sukcesu.
•
Wszystkich zainteresowanych wokalistów oraz zespoły teatralne
•
zapraszamy do udziału w eliminacjach do Festiwalu. Informacje,
regulamin oraz karty zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem
internetowym www.gershwin.zabki.pl

Szczegółowy zakres prac związanych z budową drogi
w ul. Andersena obejmuje m.in.: budowę drogi o nawierzchni
asfaltobetonowej wraz z miejscami postojowymi, zjazdami
i chodnikami w technologii kostki.
W ramach tego zamówienia Urząd przewiduje również
budowę kanalizacji deszczowej, jako system ścieków przykrawężnikowych, wpustów ulicznych z osadnikiem, studni
rewizyjnych, kanału a także budowę linii kablowej oświetlenia
ulicznego wraz z lampami wyposażonymi w źródło światła LED.
Wykonawca będzie musiał przebudować także sieć gazową,
wprowadzić stałą organizację ruchu oraz wykonać dokumentację powykonawczą.
Termin składania ofert minął 12 maja. Komisja przetargowa
zajmie się teraz analizą złożonych aplikacji pod kątem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę dwa
kryteria: cena (90%) oraz okres udzielonej gwarancji (10%).
Wykonanie tej inwestycji planuje się do 15 października br.
red.

Kancelaria prawna Ząbki, ul. Słowiańska 10
pełen zakres usług: porady prawne (również online),
pisma procesowe, odwołania, wezwania do zapłaty,
umowy i opinie prawne, reprezentacja klientów
w sądach i urzędach, windykacja
sprawy cywilne, gospodarcze, odszkodowawcze, administracyjne, pracownicze
kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
tel. 733 859 396

e-mail: biuro@kancelaria-kbo.pl  •  www.kancelaria–kbo.pl

5

CO SŁYCHAĆ

P o r a dy p r aw n e

www.zabki.pl

Droga konieczna

A

rtykuł 145 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli właściciel nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich właściciel może żądać od właścicieli gruntów
sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej
(drogi koniecznej).

Dalej czytamy, że wytyczając drogę konieczną ma się na względzie jak najmniejsze
obciążenie gruntów, przez które ma ona prowadzić. Przykładowo, jeżeli droga konieczna
ma przebiegać przez podwórko sąsiada zostaną poczynione starania, aby jej wytyczenie
nie przeszkadzało w prowadzeniu na niej
działalności, czy też po prostu nie naruszało
komfortu życia. Nikt z nas nie chciałby mieć
drogi przebiegającej pod samym oknem, czy
też przez sam środek podwórka. Artykuł 145

§ 3 kc wyraźnie wskazuje na interes społeczno-gospodarczy, który powinien być brany
pod uwagę przy wytyczaniu drogi koniecznej.
Jeżeli sytuacja braku drogi koniecznej jest
spowodowana wcześniejszym dokonaniem
czynności prawnych, przykładowo sprzedaży części gruntu i w efekcie ta część nie
ma własnej drogi, najkorzystniej jest, kiedy
strony tej umowy same określą tę służebność.
W przypadku gdy strony zgodnie nie ustalą
miejsca, w którym ma przebiegać droga, sąd
zarządzi, o ile jest to
możliwe, przeprowadzenie drogi przez
grunty, które były
przedmiotem wcześniejszej czynności
prawnej. Często trudno jest dojść do porozumienia, ale trzeba
mieć na uwadze, że
czas oczekiwania na
rozstrzygniecie może
być długi i nie jest
pewne, że sąd odpowiednio wyważy nasze interesy.
Należy pamiętać,
że za ustanowienie
drogi koniecznej
należy się wynagrodzenie. Przepis nie
wskazuje kryteriów,
według których należy ustalić wysokość
wynagrodzenia. W sytuacji zatem, w której
uprawniony nie zrzekł
się tego wynagrodzenia i nie zgadza się na
określenie jego wyso-

kości zgodnie z propozycją zobowiązanego, sąd
zobligowany jest do przeprowadzenia również
przy wykorzystaniu uprawnienia przewidzianego w art. 232 zdanie drugie k.p.c. wszystkich dowodów przydatnych do prawidłowego ustalenia rozmiaru tego świadczenia (postanowienie
Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2012 r. sygn.
I CSK 242/12). W tym wypadku prawdopodobnie znów najbardziej korzystnym rozwiązaniem będzie porozumienie stron co do
wysokości wynagrodzenia.
Przy wyznaczaniu drogi koniecznej sąd
nie powinien skupiać się jedynie na aktualnym sposobie gospodarowania na danym
terenie, lecz brać pod uwagę możliwą zmianę
przeznaczenia gruntu.
Warto dodać, że o ustanowienie drogi
koniecznej może się ubiegać także posiadacz
samoistny, czyli osoba, która faktycznie włada
rzeczą, przykładowo, prowadzi uprawy na
danym gruncie, ale nie jest jego właścicielem. Takie utrzymujące się posiadanie może
prowadzić do zasiedzenia. Posiadacz może
jednak żądać jedynie służebności osobistej,
co oznacza, że nie będzie ona przyznana na
stałe dla danego gruntu lecz jedynie dla tej
konkretnej osoby, która nim włada.
Podsumowując, możliwość ustanowienia
potrzebnej służebności drogowej to cenne
narzędzie, które przy zgodnej woli stron, czy
też mądrości sądu i biegłych, może znacznie ułatwić korzystanie z gruntu, a także zapewnić drugiej stronie wynagrodzenie za
przeznaczenie gruntu, z którego często nie
korzysta. Należy jednak pamiętać, że często
odbywa się to z pewną szkodą dla gruntu,
przez który przeprowadza się drogę. Dzieląc
grunty należy pamiętać o instytucji drogi
koniecznej. Przeprowadzać granice z rozwagą
i starannie ważyć interesy. Należy również
przemyśleć możliwą zmianę sposobu zagospodarowania gruntu. Aby oszczędzić sobie
stresu związanego z rozpatrywaniem sprawy
przez sąd warto utrzymywać dobre kontakty
z sąsiadami.
Aleksandra Bojarska
Kancelaria Radców Prawnych
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp.j.

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.

Wynajmę budynek
200 m2
POD DZIAŁALNOŚĆ
Do tej pory filia przedszkola
inna działalność również

ZĄBKI KWIATOWA 5C
TEL: 666 812 179
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WARSZTAT
DEKARSKI
• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

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

"Pracownia z pomysłem"
Usługi krawieckie, poprawki, hafty
Renata Waćkowska
ul. Kuleszy 17, Ząbki
tel. 606 741 646

Facebook.com/Pracownia-z-pomyslem-930770453638621/

ZAKRES USŁUG:
skracanie i zwężanie
spodni, spódnic, sukienek, żakietów
wymiana zamków
w spodniach, kurtkach, sukienkach, spódnicach
szyciena zamówienie
obrusów, pościeli, firan i zasłon
haft komputerowy
na pościeli, ręcznikach, obrusach, koszulkach

ZAPRASZAMY

Edukacja

www.zabki.pl

Konflikt nie jedno ma imię

C

złonkom nawet najbardziej zgodnych rodzin raz na jakiś czas zdarza się pokłócić. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż konflikt jest najbardziej naturalną
ludzką reakcją na niemożność osiągnięcia lub utrzymania ważnych dla nas zasobów, zaspokojenia potrzeb czy realizacji innych istotnych wartości. Konflikt
konfliktowi nie jest jednak równy, niektóre z nich daje się rozwiązać przy minimalnym zaangażowaniu obydwu stron, inne mogą ciągnąć się miesiącami.
Według amerykańskiego mediatora Christophera W. Moore’a możemy wyróżnić pięć
rodzajów konfliktów ze względu na przyczynę ich powstania. Świadomość tego, z którym
typem konfliktu mamy do czynienia, umożliwia zastosowanie odpowiednich środków
zaradczych. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej
typologii.
• KONFLIKT DANYCH
Wychodząc na popołudniowe zebranie
Renata poleciła swojemu mężowi Robertowi,
żeby nakarmił ich ośmiomiesięcznego synka
i położył go spać. Po powrocie do domu bardzo
się zdenerwowała, gdy okazało się, że zupka,
którą ugotowała dla dziecka nie została zjedzona, a malec śpi w ubraniu, w którym chodził
w ciągu dnia. Zarzuciła mężowi, że specjalnie
zlekceważył jej prośby, a prosiła go tylko o dwie
rzeczy. Robert również się wzburzył. Starał się
dostosować do próśb żony – nakarmił dziecko
obiadkiem ze słoiczka (o istnieniu zupy w lodówce zwyczajnie nie wiedział) i bawił się z nim,
aż zasnęło ze zmęczenia, a jedyną reakcją z jej
strony były pretensje.
Konflikt danych to najłatwiejszy do rozwiązania typ konfliktu. Pojawia się wtedy, gdy
strony nie dysponują odpowiednimi informacjami, mają różną wiedzę o danej sprawie
lub wyciągają odmienne wnioski na podstawie tych samych przesłanek. W codziennym
życiu używamy wielu niejednoznacznych
sformułowań. Oczekujemy od dzieci, żeby
były „grzeczne” a od współmałżonka, żeby
„okazywał nam więcej szacunku”, ale nie precyzujemy, co tak naprawdę mamy na myśli.
Nierzadko też nie mówimy wszystkiego, licząc że druga osoba sama domyśli się, jakie
są nasze oczekiwania. Tymczasem konfliktu
danych można łatwo uniknąć, stosując się do
reguł otwartej komunikacji. Parafrazowanie
wypowiedzi rozmówcy pozwoli nam upewnić
się, że nasze ustalenia są tak samo rozumiane
przez drugą stronę. Mówienie zaś o swoich
potrzebach wprost jest nie tylko wyrazem
szacunku wobec drugiej osoby, ale także
zwiększa szansę, że zostaną one zaspokojone.
• KONFLIKT INTERESÓW
Andrzej i Jola co roku kłócą się o to, w jaki
sposób spędzać święta. Każde z nich chciałoby,
żeby w Wigilię odwiedzić właśnie jego rodziców,
a do rodziny współpartnera udać się dopiero
następnego dnia.
Kiedy prosimy kogoś o podanie przykładu
jakiegoś konfliktu, zazwyczaj jako pierwszy na
myśl przychodzi ludziom konflikt interesów.
To taki typ konfliktu, w którym ludzie nie
mogą realizować swoich celów lub zaspokoić swoich potrzeb. Potrzeby te mogą być
zarówno rzeczowe (pieniądze, przedmioty,

czas, podział pracy), proceduralne (np. sposób
prowadzenia rozmowy), jak i psychologiczne
(zaufanie, szacunek, poczucie własnej godności). Przy konflikcie interesów przedmiot
konfliktu jest zazwyczaj otwarcie nazwany,
a jego rozwiązanie zależy od umiejętności negocjacyjnych i chęci współpracy wszystkich
zainteresowanych. Jeżeli mamy poczucie, że
wszyscy „gramy do jednej bramki” możliwe
jest znalezienie takiego wyjścia z sytuacji, które sprawi, że nikt nie będzie się czuł przegrany.
• KONFLIKT STRUKTURY
Anna zajmuje się wychowaniem półtorarocznej córeczki i od czasu zajścia w ciążę nie
pracuje zawodowo. Jej mąż Jakub jest głównym
żywicielem rodziny, koncentruje się na dostarczeniu pieniędzy, które zaspokoją najważniejsze potrzeby rodziny. Czasami parę finansowo
wspomagają rodzice i teściowie. Za każdym
razem kiedy Anna chce zrobić jakieś zakupy,
musi prosić męża o pieniądze i wyjaśniać mu,
dlaczego potrzebują akurat tego a nie innego
produktu. Czuje się wtedy bardzo niekomfortowo. Napięcie w parze zaczyna narastać, a małżonkowie kłócą się coraz częściej.
Na konflikt struktury mają wpływ nie
tyle ludzie, co struktura sytuacji, narzucająca
im określone role i zachowania. Mogą go
powodować niewystarczające zasoby (np.
posiadanie w domu jednego komputera,
z którego chcą korzystać wszyscy członkowie
rodziny), ograniczenia czasowe i przestrzenne, które utrudniają wykonywanie zadań czy
jak w powyższym przykładzie narzucone role
lub ustalony podział obowiązków. Ponieważ
niefunkcjonalne ustalenia generują spięcia, to
właśnie je należy zmienić, biorąc pod uwagę
potrzeby wszystkich zaangażowanych osób.
• KONFLIKT RELACJI
Kasia ma bardzo napięte relacje ze swoją bratową. Kiedy spotykają się na obiadach
rodzinnych, prawie zawsze dochodzi między
nimi do sprzeczki, w której wypominają sobie
wcześniejsze przewinienia. Pozostali członkowie rodziny niepokoją się tym, że te awantury
powstają praktycznie z niczego. Kasia czuje się
podminowana już na samą myśl o spotkaniu
z bratową. W każdym jej komentarzu doszukuje
się ukrytej szpili.
Konflikt relacji jest związany z silnymi
negatywnymi emocjami, które wypływają
z ogólnego negatywnego stosunku do jakiejś
osoby. Na jego powstanie mają wpływ stereotypy, niekonstruktywna komunikacja i złe
doświadczenia w kontaktach z daną osobą
w przeszłości. Może się pojawić nawet wtedy,
gdy nie ma obiektywnych powodów do konfliktu. Czasami przekształcają się w niego inne

CO SŁYCHAĆ

typy konfliktu, jeśli nie zostały wcześniej rozwiązane i między osobami zdążyła narosnąć
wzajemna niechęć. Rozwiązanie konfliktu
relacji najczęściej bywa bardzo trudne, gdyż
wymaga oddzielenia niechęci do osoby od
rzeczywistego problemu. Przydaje się w tym
pomoc osób trzecich (w tym specjalistów),
które są w stanie z dystansem spojrzeć na
sprawę i nie będą posądzane o bycie stronniczym.
• KONFLIKT WARTOŚCI
Ewa i Marek są od pięciu lat w związku
nieformalnym. Taka sytuacja nie przeszkadza
Markowi, który nie potrzebuje ceremonii dla
potwierdzenia dozgonności swoich uczuć. Czasami myśli o tym, że rozważnie byłoby kiedyś
wziąć ślub cywilny, żeby uregulować sprawy
związane z dziedziczeniem. Ewa z niecierpliwością czeka na oświadczyny. Marzy jej się ślub
kościelny – częściowo ze względu na marzenia
o białej sukni, ale przede wszystkim ze względu
na wiarę. Żaden inny ślub nie będzie się dla
niej liczył.
Konflikt wartości wynika z odmiennych
światopoglądów i systemów wartości wyznawanych przez partnerów. Może dotykać
ważnych kwestii etycznych, religijnych, pojmowania ról społecznych czy podejścia do
tradycji przekazywanych w rodzinach pochodzenia. To, że ludzie różnią się w tak istotnych kwestiach nie musi jeszcze prowadzić
do konfliktu. Problem pojawia się wtedy,
gdy ktoś zaczyna promować swoje wartości
bez poszanowania uczuć i potrzeb drugiej
strony. W przypadku tak delikatnej materii,
jaką są wartości, bardzo często niemożliwe
jest przekonanie kogoś do swoich racji, stąd
w wielu przypadkach konflikt ten pozostaje
nierozwiązany.
Oczywiście może się zdarzyć, że na jedną sytuację nakłada się kilka przyczyn, a co
za tym idzie konflikt jest typu mieszanego.
Ważne jest wtedy, aby spróbować go sprowadzić do takiej płaszczyzny, gdzie istnieje
możliwość negocjacji. Warto mieć również na
uwadze, że sytuacja konfliktowa jest nie tylko
wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą
na rozwój i wprowadzenie do naszej rodziny
nowej jakości.
Lidia Flis
psycholog,
psychoterapeutka rodzinna i małżeńska
Stowarzyszenie PRO zaprasza na warsztat
30 V „Jak dochodzi do kryzysu w związku
i czy można go pozytywnie rozwiązać?
Jak chronić dzieci w czasie kryzysu?”
Artykuł napisany w ramach projektu „Ząbki dla Powiatu – Pro wsparciu systemu pomocy rodzinie”.
Projekt finansowany ze środków Powiatu
Wołomińskiego i Miasta Ząbki.
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Wydarzenia

W obronie życia i rodziny – fotorelacja
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Pół wieku razem

P

ięćdziesiąt lat wspólnego pożycia małżeńskiego jest czymś wyjątkowym i na tyle szczególnym, że ten fakt doceniany jest przez
władze państwowe. Z tej okazji przyznawane są przez Prezydenta RP
medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Ceremonia odznaczenia 5 ząbkowskich par miała miejsce w dniach
16 i 23 kwietnia, w ząbkowskiej Sali
Ślubów im. sFryderyka Haydera.
Medale wręczył burmistrz Robert
Perkowski, w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta Ząbki
Wojciecha Guta, wiceburmistrza Artura Murawskiego oraz przewodniczącego komisji
mieszkaniowej Waldemara Brześkiewicza.
Uroczystość poprowadziła kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Joanna Konieczna.
Na początku burmistrz Robert Perkowski
i przewodniczący RM Wojciech Gut wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których
docenili życiową niezłomność jubilatów. –
Państwo dla nas wszystkich jesteście godnym
wzorem do naśladowania. Wasza mądrość życiowa oraz pielęgnowanie wartości rodzinnych
jest wielką inspiracją dla młodszych pokoleń
– powiedział burmistrz
Robert Perkowski.
Punktem kulminacyjnym części oficjalnej było wręczenie
odznaczeń, grawertonów oraz kwiatów. Na
zakończenie burmistrz
wzniósł toast za zdrowie
jubilatów, a goście mogli skosztować przygotowanego na tę okazję
tortu.

Wśród odznaczonych znaleźli się Państwo:
–	Teresa i Tadeusz Brzezińscy
–	Alina i Mirosław Krasnodębscy
– Janina i Tadeusz Poślad
– Maria i Zbigniew Śliwka
– Sabina i Henryk Wojtkowscy
Jubilatom życzymy również wielu radosnych chwil i kolejnych lat spędzonych w gronie najbliższych.
red.
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Jędrek w Ząbkach

5

maja 2016 roku uczniów klasy
1 G ze Szkoły Podstawowej Nr
1 w Ząbkach odwiedzili autorzy serii książek dla dzieci „Hej, Jędrek!” –
pisarz i scenarzysta Rafał Skarżycki
oraz rysownik, artysta grafik, animator i ilustrator Tomasz Leśniak.

Duet Skarżycki-Leśniak znany jest międzynarodowym odbiorcom dzięki postaci
Jeża Jerzego, szczególnie za sprawą kinowej
wersji przygód tego zakręconego bohatera.
Na rodzimym gruncie rozpoznawani są m.in.
dzięki postaciom Tymka i Mistrza, których
aktualnie przenoszą z kart komiksowych na
ekrany telewizyjne serialu animowanego
pod tym samym tytułem. Oprócz komiksów
i filmów, wspólnie rozpoczęli tworzenie serii książek edukacyjno-przygodowych dla
najmłodszych pt. „Hej, Jędrek!”. Rafał pisze,
a Tomasz ilustruje bogaty w perypetie świat
Jędrka. Nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia w latach 2015-2016 ukazały się już trzy
części: „Przepraszam czy tu borują?” „Gdzie
moja forsa?” i „Kto tu rządzi?”.
W słoneczne czwartkowe przedpołudnie
artyści odwiedzili podczas lekcji uczniów
klasy 1G. W oparciu o książkę „Przepraszam
czy tu borują?” opowiadali o świecie Jędrka,
uczyli jak się rysuje poszczególnych bohaterów i oceniali efekty samodzielnej pracy
uczniów. Odpowiadali na pytania o swojej
pracy oraz przedpremierowo zaprezentowali
gotowy już odcinek przygód serialu „Tymek
i Mistrz”. Na koniec wpisywali i wrysowywali
dedykacje w książkach z zastrzeżeniem, że
każde z dzieci mogło zamówić sobie, jaki
rysunek chce otrzymać. Wśród życzeń prym
wiodły króliczki i wojownicy ninja.
Autorzy Jędrka byli zadowoleni z wizyty, z zaangażowania dzieci podczas
spotkania, a szczególnie
z dobrze spełnionej misji
krzewienia czytelnictwa
wśród najmłodszych.
Na dziś nasze pociechy
może nie do końca zdają
sobie sprawę z kim miały
okazję osobiście się spotkać,
ale za kilka lat, gdy otworzą
książki z imiennymi dedykacjami, na pewno będą
z tego dnia dumne i będą
się chwalić, że uczyły się rysunku u mistrzów Skarżyckiego i Leśniaka, do których
od lat, podczas festiwali komiksowych i targów książki
ustawiają się długie kolejki
po autografy!
Mirosław Sobiecki
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Konstytucja 3 Maja
– niezwykła akademia
w Szkole Katolickiej
w Ząbkach

U

czniowie klas szóstych Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach, by przybliżyć całej społeczności szkolnej i zaproszonym gościom okoliczności
uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji, postanowili
zainscenizować ówczesne wydarzenia.

Wypożyczyli więc stroje, by widzowie mogli poczuć klimat
epoki króla Augusta Poniatowskiego i odegrali scenkę, w której
konstytucja, zwana później Konstytucją 3 Maja, zostaje przyjęta
przez króla, sejm i wszystkie stany Rzeczypospolitej. Całości
dopełnił chór prowadzony przez panią Irenę Jaszczyk. Wśród zaproszonych gości była także sekretarz miasta Ząbki, pani Patrycja Żołnierzak, która powiedziała młodym aktorom, iż wykonali
świetną pracę, bo w naprawdę ciekawy sposób zaprezentowali
innym uczniom oraz zaproszonym gościom wydarzenia z końca
XVIII wieku. Występ został przyjęty gromkimi brawami.
ZPSK
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Przedszkole „SKRZAT” certyfikowaną placówką
programu „Chronimy Dzieci”
CERTYFIKAT

W

Rządowy program na lata 2014-2016
"Bezpieczna i przyjazna szkoła"

lutym tego roku przystapiliśmy do rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna
szkoła”. Stworzyliśmy dokument „Polityka ochrony dzieci
przed krzywdzeniem” i zapoznaliśmy z nim całą społeczność przedszkola. Już w dniu 18 kwietnia 2016 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający spełnianie przez naszą
placówkę wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa
dzieci.

Aby go uzsykać musieliśmy spełnić sześć kryteriów. Nasza placówka
ustanowiła i wprowadziła w życie „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Dokonujemy na bieżąco monitoringu w celu zapobiegania
krzywdzeniu dzieci. Ponadto zapewniamy swoim pracownikom szkolenia
w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy im w sytuacjach
zagrożenia, a rodzicom edukację w zakresie wychowania bez przemocy
oraz ochrony ich dzieci przed wykorzystywaniem. Na bieżąco zapoznajemy naszych podopiecznych z prawami dziecka oraz uczymy ochrony
przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem. Monitorujemy
i okresowo weryfikujemy zgodność prowadzonych działań z przyjętymi
zasadami ochrony dzieci.
Jesteśmy dumni z przyznanego nam certyfikatu i będziemy kontynuować wdrażanie tych standardów, w celu podnoszenia bezpieczeństwa
naszych przedszkolaków, które jest dla nas priorytetem.

Publiczne Przedszkole nr 3 "Skrzat"
posiada

certyfikat "Chronimy Dzieci"
przyznawany w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
placówkom systemu oświaty realizującym Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Certyfikat jest ważny do dnia 2017-04-18

Przedszkole spełnia następujące standardy ochrony dzieci:
Standard 1 Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed
krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.
Standard 2 Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu
dzieci.

Standard 3 Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci
przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.
Standard 4 Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci
bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
Standard 5 Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed
zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.
Standard 6 Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z
przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Daria Sędłak
Małgorzata Kamińska
Koordynatorzy programu

„Skrzat” zaprasza
na festyn

Przedstawienie przygotowali
i udział w nim biorą nauczyciele: Magdalena Żukowska-Kur,
Agnieszka Szatkowska, Małgorzata Brzezińska-Pluta, Magdalena Rybińska; rodzice dzieci
uczęszczających do przedszkola
„SKRZAT”: Sylwia Parzonka, Łukasz Zdanowski, Tomasz Cibor
i Dariusz Sekta oraz- co warto
podkreślić – rodzice naszych absolwentów: Natalia Hejna i Jarosław Wieteska.

N

asze przygotowania do festynu „Trzy godziny dla rodziny”
w „Skrzacie”
Coroczny festyn to „SKRZATA” tradycja,
przy tym to również wielka inwestycja.
Inwestycja w uśmiech i zadowolenie dzieci,
każdemu kto nie był – możemy polecić.
Festyn otwiera zawsze przedstawienie,
wnet oglądających ogarnia zdziwienie.

Próba przedstawienia

Cóż to za bohater? Co to jest za bajka?
Wszak to dla wszystkich wielka niespodzianka.
Próby się zaczęły gdy kończył się marzec,
czy się wszystko uda?- to nam czas pokaże.
Czasem bywa śmiesznie, czasem trudno bywa
a najgorzej to wtedy, kiedy nikt nie śpiewa.
Scenariusz był zmieniany nawet kilka razy
a teksty pisane, by nikt nie czuł urazy.
Stroje już gotowe, scenografia także,
o tańcach pamiętajmy, to ważne a jakże!
Choć aktorzy – amatorzy, każdy wkłada dużo siebie
i tańcują, wyśpiewują a wszystko dla Ciebie.
Rodzino „SKRZATA” przyjdź, zapraszamy!
20 maja specjalnie dla Ciebie gramy!

12

W imieniu całego Zespołu Pracowników oraz Rady Rodziców,
serdecznie zapraszamy
przedszkolaków z przedszkola „SKRZAT” oraz ich
rodziny na festyn rodzinny
„Trzy godziny dla rodziny”
który odbędzie się 20 maja
2016r. w godz. 16:00- 19:00
w naszym przedszkolu.
Magdalena Rybińska

Wizyta w studiu nagrań

Samorząd

www.zabki.pl

CO SŁYCHAĆ

OG Ł OSZENIE

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 4 maja 2016 r.

(…)

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania

Z A K R E S :    WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1.	Konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (83 100,00)
W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 115 000,00 zł.
W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 36 900,00 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 2016 r. na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami objąć najefektywniej jak największą liczbę uczestników.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
4. Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
6.	Oferty będą dofinansowywane tylko w ramach kosztów kwalifikowanych określonych w dziale V ogłoszenia.
7. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.).
8.	Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekraczać 50% całkowitych kosztów zadania.
9. W przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot dofinansowania, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

II. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2016 r.
(...)

IV. 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 27 maja 2016 do godz. 15.00. 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
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 składania 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 ewidencji. 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. współpracy z organizacjami pozarządowymi informacji o przyznaniu
dotacji, dostarczyć niezbędne 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;

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 dofinansowania odwołanie nie przysługuje.
2.	Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu. Środki finansowe
nie będą przekazywane przed datą zawarcia umowy.
4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem
a Miastem Ząbki. Umowę ze strony Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem Możliwe
jest przekazanie dotacji w ratach – zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy
nastąpi w terminie określonym w umowie.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego
obniżenia kwoty przyznanej dotacji w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych zadania wskazanych w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta Ząbki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski. – tel.
22 510 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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Samorząd

www.zabki.pl

OG Ł OSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXIV/211/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Szpitalnej, który jest
ograniczony:
1) od północy – północną granicą obrębu 01-06, stanowiącą fragment granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Marki,
2) od zachodu - zachodnią granicą obrębu 1-06, północną granicą działki ewid. nr 22 z obrębu 1-05 i jej przedłużeniem do granicy obrębu 1-06, zachodnią
granicą działki ewid. nr 22 z obrębu 1-05, południową granicą działki ewid. nr 22 z obrębu 1-05 i jej przedłużeniem do granicy obrębu 1-06 oraz dalej
zachodnią granicą obrębu 1-06,
3) od południa - południową granicą obrębu 01-06,
4) od wschodu - wschodnią granicą obrębu 01-06.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy (lub nazwę - w przypadku wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(wskazane jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek).
Jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki dla ww, rejonu.
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach w Referacie
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500). Informuję o możliwości składania
uwag i wniosków, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r., dotyczących opracowywanego projektu dokumentu:
− pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres urzędu,
− ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: zpios@zabki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki

OG Ł OSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXIV/214/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza przy ulicy Piłsudskiego,
ograniczony:
1) od północy – północną granicą działek ewid. Nr 43, 44/1, 44/2 i 44/3 w obrębie 03-25 oraz przedłużeniem w kierunku wschodnim północnej granicy
działki ewid. nr 44/3 w obrębie 03-25,
2) od zachodu – wschodnią granicą działki ewid. nr 69 w obrębie 03-25 oraz wschodnią granicą działki ewid. nr 86 w obrębie 3-24,
3) od południa – południową granicą działek ewid. nr 66/2, 58/3 i 70/2 w obrębie 03-25,
4) od wschodu – wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Ułańskiej (wschodnia granica działki ewid. nr 70/2 w obrębie 03-25)
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy (lub nazwę – w przypadku wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(wskazane jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek).
Jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki dla ww,
rejonu. Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach
pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500). Informuję o możliwości
składania uwag i wniosków, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r., dotyczących
opracowywanego projektu dokumentu:
Burmistrz Miasta Ząbki informuje,
− pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres urzędu,
iż dnia 28 kwietnia 2016 r.
− ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrozostało wywieszone do publicznej wiadomości,
ny Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,
na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
przy ul. Wojska Polskiego 10, wykaz nieruchomości
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
przeznaczonych do sprzedaży
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: zpios@zabki.pl
– Zarządzenie nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta
Ząbki.
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej:
Burmistrz Miasta Ząbki
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

OG Ł OSZENIE
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OG Ł OSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr LV/514/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, dotyczącej rejonu ulicy
Kościelnej, ograniczonego:
1) od północy – północnymi granicami działek ewid. nr 40/2, 41/2, 42/5 i 43/6 z obrębu 3-33,
2) od wschodu – wschodnią granicą obrębu 3-33,
3) od południa – południową granicą obrębu 3-33,
4) od zachodu – zachodnimi granicami działek ewid. nr 40/2 i 40/3 z obrębu 3-33.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy (lub nazwę – w przypadku wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(wskazane jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek).
Jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Ząbki dla ww, rejonu. Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska
Polskiego 10 w Ząbkach w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt.
700-1500). Informuję o możliwości składania uwag i wniosków, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r., dotyczących opracowywanego projektu dokumentu:
− pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres urzędu,
− ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: zpios@zabki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.
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OG Ł OSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki – w rejonie cmentarza przy ulicy Piłsudskiego
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez uchwały Nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki – w rejonie
cmentarza przy ulicy Piłsudskiego, ograniczonym:
1) od północy – przedłużeniem w kierunku zachodnim północnej granicy działki ewid. nr 69/4 w obrębie 03-24, północną granicą pasa drogowego ulicy
Rómmla (północna granica działek ewid. nr 69/4 i 87/2 w obrębie 03-24), przedłużeniem w kierunku wschodnim północnej granicy działki ewid. nr 87/2
w obrębie 03-24, północną granicą działek ewid. nr 43, 44/1, 44/2 i 44/3 w obrębie 03-25 oraz przedłużeniem w kierunku wschodnim północnej granicy
działki ewid. nr 44/3 w obrębie 03-25,
2) od zachodu – zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Piłsudskiego (zachodnia granica działki nr ewid. 22 w obrębie 03-23, zachodnia granica działki nr
ewid. 7 w obrębie 03-30),
3) od południa – południową granicą pasa drogowego projektowanej ulicy Nowo-Ziemowita (południowa granica działek nr ewid. 2/1 i 3/1 w obrębie 03-31)
oraz przedłużeniem w kierunku zachodnim południowej granicy działki ewid. nr 2/1 w obrębie 03-31,
4) od wschodu – wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Ułańskiej (wschodnia granica działki ewid. nr 70/2 w obrębie 03-25) oraz przedłużeniem w kierunku południowym wschodniej granicy działki ewid. nr 70/2 w obrębie 3-25,
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy
(lub nazwę – w przypadku wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (wskazane
jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek).
Jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany studium Miasta Ząbki dla ww. rejonu. Informuję o możliwości zapoznania
się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500). Informuję o możliwości składania uwag i wniosków, w terminie do dnia
13 czerwca 2016 r., dotyczących opracowywanego projektu dokumentu:
− pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres urzędu,
− ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: zpios@zabki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.
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CO SŁYCHAĆ

Sport

Ząbkovia Ząbki
najlepszą drużyną w Polsce

P

odczas tegorocznego Finału Ogólnopolskiego XVI Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
wystąpiły aż trzy drużyny z Ząbek: dwie drużyny UKS
Ząbkovia Ząbki (dziewczęta młodsze i starsze) oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach (chłopcy
starsi). Wszystkie trzy drużyny spisały się wspaniale !!!
Chłopcy (po zajęciu II miejsca w grupie) ostatecznie uplasowali się na VI miejscu w Polsce.
Młodsza drużyna dziewcząt (U-10) trenowana
przez Katarzynę Sochocką przegrała tylko jeden mecz
(ćwierćfinał 0:1 z zespołem UKS Szóstka Inowrocław
– jak się potem okazało – ze zwyciężczyniami całego
Turnieju). Wszystkie dziewczęta reprezentujące w tym
roku UKS Zabkovia Ząbki mają szansę zagrać na murawie Stadionu Narodowego w przyszłym roku oraz
za dwa lata.
Skład UKS Ząbkovia Ząbki U-10: Gabrysia Czerniawska, Oliwka Gasińska, Ola Górz, Zuzia Łukaszewska, Zuzia Pietrasik, Ola Piotrkowicz, Zosia Sobota,
Basia Stasiak, Helenka Szatkowska, Julka Tabaka
(bramkarka i kapitan) i Ola Wygonowska.
Starsze dziewczęta prowadzone przez trenerów:
Marcin Wojda i Jarosław Dobrowolski także przegrały
jeden mecz (2:4 podczas rozgrywek grupowych z reprezentacją Wielkopolski). Wielki Finał rozgrywany na
murawie Stadionu Narodowego dał naszym dziew-
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czętom okazję do rewanżu. I dziewczyny tej szansy nie zmarnowały!!!
Wygrały 2:1 po serii rzutów karnych (mecz w regulaminowym czasie
zakończył się bezbramkowym remisem). Bramkarkę przeciwniczek
pokonały: Zuzia Bartha i Natalia Latoszek. Bohaterką meczu finałowego
była Zofia Bloch, która nie tylko doskonale interweniowała w trakcie
meczu i podczas rzutów karnych ale na dodatek wybrana została
NAJLEPSZĄ BRAMKARKĄ FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO !!!!!
Skład „złotej” drużyny: Zuzannna Bartha, Zofia Bloch (bramkarka), Julia Drężek, Julia Grządkowska, Oliwia Katowicz, Julia Kowalczyk,
Natalia Latoszek, Adriana Markiewicz, Oliwia Piotrowska, Milena Prochowska (kapitan), Agnieszka Stepuch i Aleksandra Sulisz.
Beata Komosińska-Ferens

