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ŁODYGOWA Z WIADUKTEM NAD TORAMI?

Wszyscy zastanawiają się na tym, jak 
usprawnić ruch w miejscach szcze-

gólnie zatłoczonych. Do nich bez watpienia 
zalicza się ul. Łodygowa. Jedną z przyczyn 
utrudniajacych płynność ruchu jest przejazd 
kolejowy. Aby to poprawić, władze Ząbek i 
Targówka proponują wybudować wiadukt 
nad linią kolejową. Wiadukt zapewnłby nie 
tylko bezkolizyjny przejazd przez tory, ale 
dodatkowo poprawiłby komunikację na 
terenie Ząbek. Jadący w kierunku Ząbek i 
chcący jechać poprzez ogródki działkowe w 
kierunku warszawskiej Pragi nie musieliby 
jechać do ul. Warszawskiej, a bezpośrednio 
z wiaduktu skreciliby w prawo i ulicą nowo 
projektowaną dojechaliby do ulicy Janowie-
ckiej prowadzącej przez “ogródki”. Ponadto 
pod wiaduktem mogłaby przebiegać kolejna 
ulica ( od ul. Janowieckiej do 3-go Maja), 
obsługująca ruch lokalny.

24 stycznia odbyła się kolejna narada ko-
ordynacyjna w sprawie modernizacji ul. Ło-
dygowej (część drogi nr 634). W spotkaniu 
udział wzięłi: przedstawiciele Zarządu Dróg 
Miejskich w Warszawie, burmistrz Targów-
ka Grzegorz Zawistowski, burmistrz Ząbek 
Robert Perkowski, przedstawiciele Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
oraz biura projektującego przebudowę tego 
odcinka drogi 634.

Podczas spotkania zaprezentowano projekt 

koncepcyjny modernizacji drogi. Jedną z naj-
ważniejszych poruszanych kwestii była sprawa 
budowy wiaduktu nad torami kolejowymi.

Burmistrz Perkowski w tej sprawie 
również przedstawił swoje stanowisko, 
w którym wyraził chęć przeprowadzenia 
tej inwestycji. - Wnioskuję o wykonanie 
wiaduktu nad torami kolejowymi relacji 
Warszawa Wileńska – Zielonka wraz ze 
zjazdem umożliwiającym przejazd poru-

szających się w kierunku Warszawy do uli-
cy Nowo-Projektowanej 1 w Mieście Ząb-
ki i ul. Janowieckiej w Warszawie. Takie 
rozwiązanie umożliwi odciążenie skrzy-
żowania, tak jak we wniosku m. st. War-
szawy, a ponadto dodatkowo skomunikuje 
Miasto Ząbki poprzez Targówek Fabrycz-
ny z Warszawą i przewidywanym połącze-
niem Miasta Ząbki projektowaną linią 

cd. na str. 4

Wystarczy, że zostaną na chwilę zamknięte szlabany, aby ulica została całkowicie zakorkowana.
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UWAGA! OSOBY OCZEKUJĄCE NA 
PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006 w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy: “w terminie do 31 marca każdego 
roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie Miasta 
Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszkiwania i 
wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wykluczający za-
warcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego wchodzącego 
do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal ubiega się o 
zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia powoduje skreśle-
nie z listy.”

Komisja Mieszkaniowa
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KOMUNIKAT 
WĘDKARSKI

Zarząd Koła Miejskiego Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Ząbkach informuje, że 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 
2007 rok odbędzie się dnia 29 lutego 2008 
r o godz. 18.00 w sali Miejskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Orlej 8.

W tym samym lokalu, skarbnik koła i 
członkowie komisji egzaminacyjnej pełnią 
dyżur w każdy piątek w godz. 16.00 – 18.00.

Zapraszamy członków i sympatyków PZW.
Prezes Zarządu Koła 

Franciszek Dąbrowski

WZMOCNIENIE 
OSP W ZĄBKACH

Od początku roku w siedzibie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Ząbkach stacjonują 
również strażacy Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Nr 15 Państwowej Straży Pożar-
nej w Warszawie przy ul. Młodzieńczej. 
Warszawscy strażacy, w związku z tym, że 
nie mają swojej siedziby, bo dotychczasowa 
ich siedziba ze względów technicznych nie 
nadaje się do użytkowania, a nowa zostanie 
wybudowana za ok. 2 lata, będą korzystać z 
gościnności ząbkowskiej straży.     

Ząbkowska straż pożarna została wzmoc-
niona o jeden wóz bojowy wraz z załogą.  

- Dzięki temu, budynek straży zostanie 
nieco zmodernizowany i odnowiony. Zo-
staną wymienione między innymi bramy 
wjazdowe. Najważniejsze, że przy okazji do-
datkowo poprawi się bezpieczeństwo prze-
ciwpożarowe w naszym mieście – komentuje 
sprawę burmistrz Robert Perkowski.

red.

PRACA 
W SZKOLE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Ząbkach ul. Batorego 11 pilnie zatrudni na-
uczyciela plastyki w wymiarze 10/18 etatu.
Więcej informacji pod telefonem: 

022 781-60-66. 
Podajemy też adres e-mail szkoły: 
sp2zabki@neostrada.pl

Dyrektor Szkoły Irena Małyszczuk 

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW 
NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

1. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,

2. Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska znajdują się na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl  – konkursy 
na wolne stanowiska pracy.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW 
NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

1. Inspektor/podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami,

2. Inspektor/podinspektor ds. sanitarnych.

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska znajdują się na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl  – konkursy 
na wolne stanowiska pracy.
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Inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest w Ząbkach

Na właścicielach (zarządcach, użyt-
kownikach) budynków, budowli, 

instalacji - czyli na każdym z nas - ciąży 
obowiązek sporządzenia inwentaryzacji 
oraz oceny stanu i możliwości bezpiecz-
nego użytkowania wyrobów zawierających 
azbest, a następnie przedłożenia tych in-
formacji właściwym organom, stosownie 
do § 7 Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003r. w sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania i przemieszcza-
nia azbestu oraz wykorzystywania i oczysz-
czania instalacji lub urządzeń, w których 
był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 
z 2003r. Nr 192, poz. 1876).

Jednak brak fachowej wiedzy często 
utrudnia właścicielom nieruchomości wy-
wiązanie się z nałożonego na nich obo-
wiązku.

Wychodząc naprzeciw temu proble-
mowi, władze miasta zawarły umowę na 
przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów 
azbestowych przez specjalistyczną firmę 
Favorit Filter Ekoinżynieria z Tomaszowa 
Mazowieckiego.

Inwentaryzacja będzie prowadzona w 
miesiącu lutym bieżącego roku i będzie 
polegała na spisie z natury i ocenie stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania 
tych wyrobów.

Wraz z inwentaryzacją zostanie opraco-
wany „Program usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Miasta Ząbki”.

Zatem zwracamy się z prośbą do miesz-
kańców miasta o umożliwienie pracowni-
kom firmy wejścia na teren posesji, udzie-
lenia wszelkich informacji i pomocy.

Pracownicy firmy oszacują ile wyrobów 
zawierających azbest znajduje się na danej 
posesji, zarówno na dachach budynków, 
jak i zdemontowanego, wykorzystywanego 

w inny sposób oraz ocenią jego stan.
Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosz-

tów związanych z wykonaniem usługi. 
Urząd Miasta Ząbki

JAK DUŻO AZBESTU W ZĄBKACH?

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE 
GOSPODARKI ODPADAMI

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że stosownie do art. 5 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek:

a)  wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz regularne zbieranie powstałych na terenie odpadów (śmieci).

b)  przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie nieuzasadniona wyposa-
żenie nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Przez urządzenia służące do gromadzenia odpadów, w tym odpadów ciekłych (ścieki), należy rozumieć następujące urządzenia 
np.: kontenery, kubły na śmieci czy też zbiorniki bezodpływowe (szamba). Przez zbieranie odpadów należy rozumieć gromadzenie 
ich w ww. urządzeniach do tego celu służących, jak również wszelkie czynności zmierzające do oczyszczenia terenu nieruchomości z 
różnego rodzaju śmieci.

Ponadto obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest posiadanie aktualnej umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do odbio-
ru odpadów komunalnych, powstałych na terenie jego nieruchomości, oraz do odbioru nieczystości ciekłych. Właściciel nierucho-
mości obowiązany jest do udokumentowania, na żądanie Burmistrza Miasta Ząbki lub osoby przez niego upoważnionej, sposobu i 
częstotliwości pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych. W związku z powyższym nowo powoływana Straż Miejska w Ząbkach 
będzie od miesiąca marca bieżącego roku przeprowadzić kompleksowe kontrole na terenie naszego miasta, mające na celu ujawnie-
nie tych mieszkańców, którzy nie wypełniają nałożonych obowiązków, przez co doprowadzają do powstawania dzikich wysypisk, jak 
również wzrostu poziomu zanieczyszczeń w otaczającym nas środowisku. 

Nie realizowanie wyżej wymienionych obowiązków zgodnie z artykułem 10 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) podlega karze grzywny. Postępowanie w tego typu sprawach toczy się według 
przepisów Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.

Jednocześnie informujemy, że pojemniki na posegregowane odpady (szkło, tworzywa sztuczne oraz makulaturę) znajdują się w 
jednym miejscu w Ząbkach – na terenie zlewni przy ul. Piłsudskiego (na przeciwko cmentarza), z których korzystać mogą wszyscy 
mieszkańcy. Tymczasem Urząd Miasta Ząbki przygotowuje się do wprowadzenia możliwości odbierania odpadów z gospodarstw do-
mowych zbieranych selektywnie w systemie workowym. Worki foliowe dostarczane będą w 3 kolorach na każdy rodzaj opisanych na 
worku odpadów: na szkło, na tworzywa sztuczne i puszki oraz na makulaturę. Natomiast na odbiór pozostałych odpadów zmieszanych 
właściciele nieruchomości są obowiązani posiadać umowy z podmiotem uprawnionym, o czym mowa powyżej. 

Urząd Miasta Ząbki

Biuro Rachunkowe 

EFEKT
w Ząbkach informuje 

o zmianie numeru 
telefonu stacjonarnego.

Aktualny numer
/022/ 253-23-71,

nr kom. 0-510 246 888

Zapraszam do owocnej 
współpracy.
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ŁODYGOWA Z WIADUKTEM 
NAD TORAMI?  cd. ze str. 1

tramwajową w ul. Nowo-Ziemowita. Po-
nadto należy przewidzieć dodatkowy pas 
włączenia na drodze wojewódzkiej nr 634 
leżący po stronie Miasta Ząbki dla umoż-
liwienia włączenia ruchu z ulicy Nowo-
Projektowanej 2 w drogę nr 634 – powie-
dział podczas spotkania burmistrz Ząbek. 
O budowę wiaduktu ubiega usilnie rów-
nież burmistrz dzielnicy Targówek. 

- Ponieważ drogą wojewódzką nr 634 , łą-
czącą oba miasta, odbywa się ruch o dużym 
natężeniu lokalnym i tranzytowym, zdaniem 
dzielnicy Targówek konieczna jest budowa 
wiaduktu nad torami kolejowymi linii relacji 
Warszawa Wileńska – Zielonka.

Dzielnica Targówek wystąpi do inwesto-
ra o przeanalizowanie możliwości rozsze-

rzenia zadania inwestycyjnego o budowę 
skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejo-
wą – komentuje sprawę burmistrz Targówka 
Grzegorz Zawistowski. 

Wnioskodawcy zgodnie twierdzą, że 
budowa wiaduktu nie tylko podniesie 
poziom bezpieczeństwa na tym przejeź-
dzie, na którym dochodziło już do wielu 
kolizji, ale w sposób zdecydowany przy-
czyni się do poprawy płynności ruchu na 
tej ulicy. Podczas gdy przejazd kolejowy 
jest zamknięty tworzą się duże korki, co 
utrudnia podróż kierowcom, ale przede 
wszystkim pracę służbom natychmiasto-
wego reagowania (straży pożarnej, pogo-
townia ratunkowego itp.) 

red. 

Według wstępnych wyliczeń miasto 
Ząbki corocznie mogłoby mieć o ok.12 
mln zł więcej w budżecie. Więcej pienię-
dzy, to więcej inwestycji w mieście, szyb-
szy rozwój. W akcję zachęcającą do mel-
dowania się w Ząbkach osobiście włączył 
się burmistrz Robert Perkowski.   

- Przed miastem jest wiele wyzwań, 
poważnych inwestycji, dlatego dodatko-
we środki są tak bardzo ważne. Dlatego 
zachęcam, aby zameldować się w naszym 
mieście. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, 
że z różnych przyczyn nie wszyscy mogą 
tego dokonać. Jednakże istnieje sposób, 
by zasilić budżet Miasta Ząbki jednocześ-
nie nie meldując się. Wystarczy wypełnić 
formularz NIP-3, podając aktualny adres 

zamieszkania w Ząbkach –zachęca bur-
mistrz Ząbek.

Aby to Państwu ułatwić zamieszczamy 
obok stosowny formularz NIP - 3, który 
można złożyć na przykład razem z zezna-
niem podatkowym do Urzędu Skarbowe-
go w Wołominie. 

Trzeba pamiętać, że zgłaszając aktual-
ny ząbkowski adres w Urzędzie Skarbo-
wym, jednocześnie dokumentujemy fak-
tyczne miejsce zamieszkania. Ponieważ 
do Urzędu Skarbowego mamy formalny 
obowiązek zgłaszać aktualne i prawdzi-
we dane, bez takiego zgłoszenia możemy 
mieć problem z wysłaniem dziecka do 
szkoły lub przedszkola w Ząbkach.

red.

OCZEKUJESZ INWESTYCJI - ZAMELDUJ SIĘ

XXI SESJA 
RADY MIASTA 
21 stycznia odbyła się XXI Sesja Rady 

Miejskiej, podczas której podjęto następu-
jące uchwały: 

Uchwała Nr XXI / 138 / 2008 Rady Mia-
sta Ząbki z dnia 21 stycznia 2008 r. w spra-
wie wydzierżawiania lub wynajmowania nie-
ruchomości stanowiących własność Miasta 
Ząbki

Uchwała Nr XXI / 137 / 2008 Rady Mia-
sta Ząbki z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie 
powołania nieetatowego zastępcy kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr XXI / 136 / 2008 Rady Mia-
sta Ząbki z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie 
wyboru banku do bankowej obsługi budżetu 
Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXI / 135 / 2008 Rady Mia-
sta Ząbki z dnia 21 stycznia 2008 r. w spra-
wie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta 
Ząbki na 2008 rok.

Pełna treść wszystkich uchwał dostęp-
na jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ząbki na stronie 

www.zabki.bip.org.pl 
lub oficjalnej stronie Urzędu: 
www.zabki.pl (link BIP).

Zainteresowani mają możliwość odsłu-
chania przebiegu obrad Rady Miejskiej, ko-
rzystając ze strony www.zabki.bip.org.pl



POLTAX
 3. Status

 4. Przeznaczenie formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. zgłoszenie identyfikacyjne 2. zgłoszenie aktualizacyjne

  1. nie 2. tak

 8. Numer ewidencyjny PESEL

  8 9             10 11 12 13 14 15 17 18   19               20     

 32. Numer domu

1/2

poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą".
 Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych:

 Termin składania: Zgodnie z art.6, 7, 8 i 9 ustawy.

c) płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
    jeżeli nie są podatnikami.

 Miejsce składania: Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy.

danych składającego (w tym po zakończeniu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej) lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego
właściwego w sprawach ewidencji.

W poz.4 należy zaznaczyć właściwy kwadrat. ■ Kwadrat nr 1: gdy formularz składany jest jako zgłoszenie identyfikacyjne, w celu nadania NIP.
■ Kwadrat nr 2: gdy formularz składany jest jako zgłoszenie aktualizacyjne w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem tzn. zmiany

 A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

 7. Poprzednio właściwy naczelnik urządu skarbowego (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2)

 5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie

 34. Miejscowość

 9. Nazwisko

 B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 11. Drugie imię

 12. Imię ojca  13. Imię matki

1. kobieta 2. mężczyzna

 14. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)  15. Miejsce (miejscowość) urodzenia

NIP-3 (4)

 36. Poczta 35. Kod pocztowy

 © www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22) 337-11-51, fax: (0-22) 337-11-52

1) Niniejszy formularz może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego.
   W zgłoszeniu aktualizacyjnym należy podać NIP składającego (poz.1).
2) W przypadku obywateli polskich należy podać dane z dowodu osobistego, a jedynie w przypadku nieposiadania dowodu osobistego, z innego
    dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 33. Numer lokalu

 27. Kraj  29. Powiat 28. Województwo

 31. Ulica

Należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego i tylko wówczas, gdy nastapiła zmiana danych w części B.1.
 B.2. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH WYKAZANYCH W CZĘŚCI B.1.

 1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)  2. Numer dokumentu

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

 NIP-3 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 6. Nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego - wypełniać tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 B. DANE SKŁADAJĄCEGO

 20. Obywatelstwo (należy podać wszystkie obywatelstwa posiadane w dniu składania zgłoszenia)

 18. Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość2)  19. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 2)

 16. Płeć (zaznaczyć właściwy kwadrat):  17. Nazwisko rodowe (według świadectwa urodzenia)

W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, jeżeli w poz.6 formularza zaznaczony został kwadrat nr 1 i

 21. Numery zmienionych pozycji (należy zaznaczyć kwadraty z numerami pozycji, w których nastąpiła zmiana danych):

 B.3. INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH KRAJACH
 Należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach.
 22. Kraj  23. Numer  24. Kraj  25. Numer

 30. Gmina

nie nastąpiłazmianaadresu miejsca zamieszkania, to poz.26(data zamieszkania)nie musi byćwypełniona.

     uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej,

 10. Pierwsze imię

 26. Data zamieszkania (dzień - miesiąc - rok)

 B.4. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA Na podstawie tego adresu określa się właściwość naczelnika urzędu skarbowego
w sprawach ewidencji. Adres ten będzie równocześnie adresem do korespondencji, chyba że składający zaznaczy kwadrat w pozycji 38.

a) nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej
b) wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza 

x Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie

x

Polska Mazowieckie Wołomiński

Ząbki

Ząbki 05-091 Ząbki



POLTAX

 B.5 ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA (stałego lub czasowego, jeżeli brak jest stałego)

 37.  38. 

 46. Nr lokalu

 B.7 OSOBISTY RACHUNEK BANKOWY

 57. Rezygnacja
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 74. Podpis rejestrującego formularz w systemie

Pouczenie:
Za wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art.81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi sankcja karna.

 72. Data rejestracji w systemie (dzień - miesiąc - rok)  73. Identyfikator rejestrującego
   formularz w systemie

 70. Identyfikator przyjmującego formularz  71. Podpis przyjmującego formularz

 F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
 69. Uwagi urzędu skarbowego

(zaznaczyć kwadrat w przypadku dołączenia dokumentu)

 60.

Osobą reprezentującą składającego może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania np. opiekun prawny, kurator, pełnomocnik
określony w pełnomocnictwie. Pozycje od 61 do 64 wypełnić jedynie w przypadku osoby reprezentującej składającego.

 63. NIP 61. Imię

 D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Informacja o dołączeniu dokumentu stwierdzającego zakończenie
działalności gospodarczej (zaznaczyć kwadrat w przypadku

 68. Pieczęć, nazwa pełna lub imię i nazwisko podmiotu

taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane niżej dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan

z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku dochodowego na rachunek osobisty (również z powodu likwidacji rachunku)
Kraj siedziby banku (oddziału) (poz.53) należy podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

informację w ramach aktualizacji danych. W takim przypadku, do zgłoszenia, należy dołączyć dokument (albo jego uwierzytelnioną lub

 C. INFORMACJE DODATKOWE
Pozycje: 59 i 60 należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający zakończył prowadzoną samodzielnie działalność gospodarczą i zgłasza tę

 54. Pełna nazwa banku (oddziału) 53. Kraj siedziby banku (oddziału)

 62. Nazwisko

NIP-3(4)

 64. Adres do korespondencji

 65. Data wypełnienia zgłoszenia (dzień - miesiąc - rok)  66. Podpis składającego/osoby reprezentującej składającego(niepotrzebne skreślić)

 E. DANE PODMIOTU, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO PRZEKAZYWANY JEST FORMULARZ

Pozycje od 38 do 49 należy wypełnić tylko wówcza, gdy adres miejsca zameldowania jest inny niż podany adres miejsca zamieszkania
W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, gdy adres miejsca zameldowania jest inny niż podany adres miejsca zamieszkania, to jeżeli w poz.6
formularza zaznaczony został kwadrat nr 1 i nie nastąpiła zmiana adresu miejsca zameldowania, poz.39 (data zameldowania) nie musi być wypełniona.

korespondencja ma być wysyłana na
niżej podany adres miejsca zameldowania

 47. Miejscowość  49. Poczta

Pozycję 60 należy wypełnić jedynie w przypadku dołączenia do zgłoszenia pełnomocnictwa albo postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora
poświadczoną urzędowo kopię) stwierdzający wykreślenie tej działalności z Ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru (art.9 ust.6 ustawy).

Podanie informacji o rachunku bankowym (poz. od 53 do 57) nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty

 40. Kraj  41. Województwo  42. Powiat

 43. Gmina  44. Ulica  45. Nr domu

 51. Faks  52. E-mail

 B.6. KONTAKT 
 50. Telefon

podatku dochodowego. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie

danych. W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, jeżeli w poz.6 formularza zaznaczony został kwadrat nr 1 i dane zawarte w części B.7 nie
uległy zmianie, to część B.7 formularza nie musi być wypełniona. Zaznaczenie kwadratu w poz.57 oznacza rezygnację przez składającego

 Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli składający
 nie posiada adresu miejsca zameldowania

 48. Kod pocztowy

39. Data zameldowania (dzień - miesiąc - rok)Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli

 55. Posiadacz rachunku

 56. Pełny numer rachunku

 58. Data zakończenia działalności gospodarczej (dzień - miesiąc - rok)

dołączenia dokumentu)

Informacja o dołączeniu dokumentu dotyczącego pełnomoc-
nictwa albo postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora

 59. 

Wypełnia podmiot, który przekazuje formularz w sposób określony w art.8 i 9 ust.1a i 1 b ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

nieruchomości (Dz.U. Nr 111, poz.1291).
30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od

 67. NIP

x
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Kongres Pracodawców, który odbył się 17 
stycznia br. w Warszawie, zgromadził 

blisko 5000 przedsiębiorców w całego kra-
ju. Jego głównym celem była dyskusja nad 
realiami funkcjonowania przedsiębiorców w 
Polsce. Z Ząbek uczestniczyli w kongresie 
dyrektorzy Praskiej Giełdy Spożywczej: Da-
riusz Bliźniak i Janusz Dąbrowski.

Spotkanie przedsiębiorców to wspólna 
inicjatywa sześciu organizacji: Polskiej Kon-
federacji Pracodawców Prywatnych „Lewia-
tan”, Konfederacji Pracodawców Polskich, 
Polskiej Rady Biznesu, Związku Rzemiosła 
Polskiego, Amerykańskiej Izby Handlowej 
oraz Polsko - Niemieckiej Izby Przemysło-
wo - Handlowej. Organizacje te razem re-
prezentują 43 tys. przedsiębiorstw z całego 
kraju, zatrudniających prawie 3,5 miliona 
pracowników, czyli ponad połowę zatrud-
nionych w sektorze przedsiębiorstw. W tym 
sektorze pracuje obecnie ponad 6,5 miliona 
osób. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw 
sięgają ponad 75 proc. nakładów inwestycyj-
nych w polskiej gospodarce. Firmy te wytwa-
rzają dziś bezpośrednio 70 proc. produktu 
krajowego, ale dokonuje się to bez wsparcia 
rządzących, a często wbrew nim.

Stale rośnie liczba barier biurokratycz-
nych w gospodarce, a tylko same obowiązki 
administracyjne przedsiębiorstw w Polsce 
kosztują według szacunków Komisji Euro-
pejskiej 8-10 mld euro rocznie. W rękach 
urzędników spoczywa zbyt wiele władzy nad 
procesami gospodarczymi, która z jednej 
strony dławi przedsiębiorczość, z drugiej zaś 
wytwarza patologiczne relacje na styku ad-
ministracji państwowej i biznesu.

Bez zmiany klimatu dla przedsiębior-
czości nie mamy szans na międzynarodową 
konkurencyjność polskiej gospodarki – bez 
czego z kolei marzenia Polaków o osiągnię-
ciu materialnego dobrobytu i cywilizacyj-
nego awansu na poziomie krajów ze strefy 
euro pozostaną tylko marzeniami. Trzeba 
przywrócić w społeczeństwie ducha przed-
siębiorczości, który towarzyszył początkom 
polskiej transformacji, a który stopniowo 
dławiły kolejne ekipy rządzące. Dzięki wy-
sokiemu wzrostowi gospodarczemu i zwięk-
szonym wpływom do budżetu szybki rozwój 
kraju nie musi odbywać się kosztem uboż-
szych grup społecznych i nie musi prowadzić 
do pogłębiania nierówności majątkowych.

Na kongres przybył premier Donald Tusk, 
przedstawiciele rządu i parlamentu. Gośćmi 
kongresu byli m.in.: Leszek Balcerowicz, Ta-
deusz Mazowiecki oraz Lech Wałęsa.

Premier uczestniczył w inauguracji kon-
gresu. W swoim wystąpieniu obiecał przedsię-
biorcom podjęcie działań ułatwiających pro-
wadzenie działalności gospodarczej, wśród 
nich m.in.: ograniczenie kontroli ze strony 
organów państwowych, stosowanie uprosz-
czonej księgowości w przedsiębiorstwach o 
obrotach do 1,2 miliona euro, wprowadze-
nie domniemania niewinności wobec przed-
siębiorców, zniesienie ograniczeń w handlu, 
obniżenie kapitału zakładowego spółek z 
o.o. do 25 tys. zł oraz stworzenie przepisów o 
partnerstwie publiczno - prywatnym.

Przedsiębiorcy zabierający głos w dys-
kusji przedstawiali rządzącym i opinii pub-
licznej sposoby na przyspieszenie rozwoju 
Polski. Zwracano uwagę, że Polacy są na-
rodem bardzo przedsiębiorczym i zdolnym 
konkurować na globalnym rynku. Trzeba im 
tylko ułatwić zakładanie firm, a następnie 
pozwolić swobodnie je rozwijać.

Pracodawcy przedstawili najważniej-
sze postulaty swojego środowiska – wśród 
nich zmiany w prawie pracy, podatkach, 
kształceniu zawodowym, a także propozy-
cje dotyczące dialogu społecznego i ochro-
ny środowiska. Zwracano  uwagę na to, jak 
ważny dla rozwoju gospodarczego jest sy-
stem podatkowy, rozwijanie infrastruktury 
i budowanie partnerstwa publiczno - pry-
watnego. W każdej gminie, w ramach ru-
tynowych działań administracyjnych win-
ny powstać punkty konsultacyjne, które 
zadaniem byłoby doradztwo oraz pomoc 
przedsiębiorcom w pozyskiwaniu różnego 
rodzaju funduszy na działalność gospodar-
czą. Należy również ułatwić procedurę w 

przypadku możliwości skorzystania z re-
fundacji, aby ewentualny zwrot kosztów 
następował w krótszym czasie i stał się 
udziałem większej liczby przedsiębiorców.

Wicepremier i szef resortu gospodarki 
Waldemar Pawlak odniósł się do postu-
latów zgłaszanych w dyskusji. Przedstawił 
przedsiębiorcom priorytety polskiego rządu, 
m.in.: lepsze regulacje, kwestie bezpieczeń-
stwa energetycznego, zapowiedź redukcji 
obciążeń administracyjnych oraz partner-
stwo publiczno - prywatne. Podkreślił, że 
polska gospodarka musi dzisiaj stawiać na 
wiedzę, innowację i przedsiębiorczość.

Jaka część deklaracji złożonych przez 
przedstawicieli rządu przed –największą z 
dotychczasowych – reprezentacją przedsię-
biorców okaże się rzeczywistością, a jaka pu-
stą obietnicą, pokażą najbliższe miesiące.

Wszystkie postulaty pracodawców zostały 
przekazane rządzącym w deklaracji pod na-
zwą „Państwo przyjazne pracodawcom”. W 
dokumencie tym przedsiębiorcy stwierdzają, 
że „bez ludzi gotowych do osobistego ryzyka 
i ciężkiej pracy, przekonanych o konieczności 
inwestowania i zatrudniania nowych pracow-
ników, nasz kraj nie osiągnie satysfakcjonują-
cej pozycji w rodzinie europejskich państw”.

Kongres Pracodawców był okazją do po-
ważnej debaty nad realiami funkcjonowania 
przedsiębiorców we współczesnej Polsce. Był 
on pierwszym tak dużym spotkaniem przed-
stawicieli środowisk biznesu, którego celem 
było przedstawienie wspólnego stanowiska 
w sprawie modernizacji polskiej gospodarki 
i rozwoju kraju.

 red.

PIERWSZY KONGRES PRACODAWCÓW

Od lewej: Dariusz Bliźniak, Henryka Bochniarz oraz Janusz Dąbrowski
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Aby zachęcić Państwa do korzystania z 
proponowanej pomocy w Punkcie Konsul-
tacyjnym, przedstawimy historię Moniki i 
Krzysztofa.

Monika  zgłosiła się do Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, szu-
kając pomocy dla siebie, swojego męża i dla 
swojej rodziny, zaczęła brać udział w spot-
kaniach Grupy dla Współuzależnionych i 
zgodziła się opisać swoje doświadczenia.

Swego męża poznałam w zakładzie, 
gdzie razem pracowaliśmy. Gdy co-

raz częściej rozmawialiśmy, okazało się, 
że dobrze się rozumiemy, zgadzaliśmy 
się w wyrażanych poglądach. Widziałam, 
że umie zrobić prawie wszystko. Założy-
liśmy rodzinę i zamieszkaliśmy na stan-
cji. Gospodyni obserwując nas chwaliła 
męża, że można na niego liczyć, że szuka 
dodatkowej roboty, żeby zarobić. Lecz ta 
sielanka nie trwała długo. Mąż miał coraz 
więcej kolegów. Po 3 latach zaczął przy-
chodzić pijany, przyprowadzał kolegów. 
Mój płacz go wzmacniał, próby rozmów 
– rozdrażniały. Ja nie mówiłam nikomu, 
że on pije, a gdy było trzeba to go uspra-
wiedliwiałam. Na początku chodziłam po 
niego w miejsca, gdzie spodziewałam się 
go zastać. Przyszedł ze mną do domu parę 
razy a potem zbuntowany przez kolegów 
– nie chciał. 

Dzieci były małe a ja pracowałam na 
noce i ciągle byłam niewyspana. Mimo to 
przygotowywałam różne dania i delikatnie 
próbowałam tłumaczyć, że jesteśmy rodziną 
i tu jest nasz cel. A dla  kolegów jest dobry, 
jak ma pieniądze i im stawia. Ale Krzysztof 
nie chciał słuchać. Fajniejszym dla niego stał 
się świat kolegów i alkoholu. Czas upływał 
a mąż wkręcał się w alkohol coraz bardziej. 
Oszukiwał mnie, jeśli chodzi o pieniądze i 
często musiał gdzieś wyjść. Ja przy małych 
dzieciach nie mogłam się wyspać. W nocy w 
pracy usypiałam na stojąco. Byłam zdruz-
gotana i załamana. Mąż oszukiwał również 
szefów i nie chodził do pracy. W domu nie 
było pieniędzy i nie było co jeść. Gdy prze-
trzeźwiał i zobaczył sytuację, to poszedł do 
kościoła i podpisał abstynencję. Mówił, że 
na 3 lata, ale wytrzymał niewiele ponad 
rok. Przez ten czas ja odżyłam. Gdy znów 
się napił, zawaliły się wszystkie nadzieje i 
plany. Na nowo wrócił płacz, złość. Byłam 

całkowicie zdruzgotana. Znów mój Krzysz-
tof stał się obcy i chamski. Przychodził pija-
ny kiedy chciał, robił awantury: przewracał 
stół, potrafił wylać cały garnek świeżej zupy 
na podłogę, wymachiwał nożem, dźgał nim  
po szafkach, próbował pociąć sobie brzuch. 
Mówił, że się powiesi. Na dodatek tak bar-
dzo mi ubliżał i dołował, że sama myślałam 
o śmierci. To wszystko działo się na oczach 
dzieci. Żałowałam, że żyję, bo w domu był 
koszmar. Idąc na 22,00 do pracy, nie mia-
łam z kim zostawić dzieci. Często o pomoc 
prosiłam koleżankę. A gdy pijany mąż zo-
stawał z dziećmi w domu, to 3 – latek opie-
kował się młodszym. W pracy koleżanki też 
się denerwowały, bo ciągle byłam śpiąca. 
Kiedy Krzysztof był w miesięcznym ciągu, 
miałam nadzieję, że się zachla na śmierć. 
Ale on dał sobie kilka dni odpoczynku i da-
lej wóda. Musiałam chodzić do pracy, tam 
usypiałam. To było straszne. Po powrocie 
zastawałam dzieci śpiące w ubraniach, w 
butach, nie umyte. Od dzieci dowiadywa-
łam się różnych rzeczy: tato im mówił, że 
jest chory a w butelce jest lekarstwo i dzieci 
nalewały mu to lekarstwo do szklanki a on 
pił aż się robił jakby nieżywy. Innym razem 
nastawił wodę w czajniku na gazie i usnął. 
Z czajnika leciał dym, nie mogli oddychać 
a tato nie dawał się obudzić. Jeszcze innym 
razem w piekarniku zapalił grzyby. Znów 
ogień i dym. Przerażenie. Przyprowadzał 
także kolegów do domu podczas mojej nie-
obecności. Wtedy sadzał syna również do 
stołu i stawiał kieliszek dla niego. Tak dra-
matycznie płynął czas a choroba alkoholo-
wa postępowała. Krzysztof nie wiedział nic 
o problemach szkolnych chłopców, bo się 
tym nie interesował. 

To ja byłam ojcem i matką. Gdy chłop-
cy byli starsi, to często wskazywali na ko-
goś, mówiąc, że chcieliby mieć takiego 
tatę. To było przykre. Wstydziłam się są-
siadów. Na szczęście dowiedziałam się o 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Zaczęłam uczęszczać na 
Grupę dla Osób Współuzależnionych. Tam 
znalazłam wsparcie i rady. Byłam bardzo 
nerwowa a tam się uspokajałam. Stałam 
się pewniejsza siebie. Przestałam wstydzić 
się o tym rozmawiać. Krzysztof widząc, że 
ja się zmieniam, sam poczuł się jak w pu-
łapce. Wtedy prawie nie trzeźwiał. Tracił 
rozum, krzyczał, był brudny, zachowywał 

się bezsensownie. Pluł w domu, wyklinał 
nas a nawet samego Pana Boga. Obracał 
się w towarzystwie innych alkoholików i 
kryminalistów. Ja z dziećmi często wycho-
dziliśmy na spacery, żeby tylko nie być w 
domu, gdy on był. Nie dawał pieniędzy ani 
nie interesował się domem. Zabroniłam 
mu brania naszego jedzenia. Bardzo się z 
tego powodu denerwował. Krzyczał, kopał 
w drzwi, walił w lustro, wyłączał światło. Ja 
czułam się już wzmocniona i wzywałam po-
licję. Te interwencje okazały się skuteczne. 
Po 3 interwencjach, mąż  przestawał roz-
rabiać, gdy tylko usłyszał o policji. Mimo, 
że był pijany, to ze strachu potrafił wyrwać 
kabel telefoniczny albo pilnował telefonu. 
Stałam się dla niego najgorszym wrogiem. 
Wreszcie zgłosiłam go do Komisji z nadzie-
ją na leczenie. Gdy przychodziły wezwania, 
przeklinał mnie i Komisję, i nie stawiał się. 
Panie z Komisji przyszły na wywiad. Potem 
oboje poszliśmy tam na rozmowę. Mimo 
obietnicy, pił dalej. Nadszedł czas sprawy 
sądowej o przymusowe leczenie odwykowe 
wniesionej przez Komisję. Stawił się w są-
dzie pijany. Oczywiście  dostał zobowiąza-
nie do leczenia Jeździł na mitingi ale nadal 
pił, choć już rzadziej. W końcu wyjechał do 
Ośrodka na 8 - tygodniową terapię. Tam 
zaczął się zmieniać. Tam poznał osoby po-
dobne do siebie i dowiedział się, ile krzyw-
dy i jakie straty powoduje alkohol. Tam 
usłyszał, że inni potracili majątki i rodziny 
przez alkohol, nie mają dokąd wrócić po 
leczeniu. Ja z pewnym dystansem wspiera-
łam go. Po powrocie do domu znów stał się 
nerwowy i kłótliwy. Nie chciał chodzić na 
dalszą terapię. Znów w domu było niemiło. 
Ale ja podczas spotkań Grupy dla Współ-
uzależnionych dowiedziałam się, jak dbać 
o spokój swój i dzieci. Mąż widząc  moje 
konsekwentne postępowanie też powoli 
się zmieniał.  Od roku nie pije, chodzi do 
pracy. Wybudował dom, poprawiły się na-
sze warunki mieszkaniowe. Umie ze mną 
rozmawiać, interesuje się dziećmi. Myśli 
o dodatkowych zarobkach. Zdarza mu się 
obdarować mnie kwiatem. Mój Krzysztof 
jest już prawie taki sam, jakiego poznałam. 
Zachęcam wszystkich, którzy mają jakikol-
wiek problem z alkoholem w rodzinie, żeby 
zgłosili się o pomoc. Człowiek sam nie po-
trafi sobie pomóc. Uwierzcie,  w takich sy-
tuacjach potrzebna jest pomoc fachowa”.

Monika z Ząbek

JAK WYLECZYĆ SIĘ Z ALKOHOLIZMU?
HISTORIA MONIKI I KRZYSZTOFA
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KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W ZĄBKACH

informuje, że w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. 3 Maja 14/16 / tel. 781-63-61 / od-

bywają się bezpłatne konsultacje i porady dotyczące problemów uzależnień i przemocy 

domowej:

-  środy i czwartki, godz. 16-18: dyżury członków Komisji dla osób  z problemem alkoho-

lowym i ich rodzin, także konsultacje dotyczące przemocy w rodzinie;

-  I i III środa miesiąca, godz. 18 – 20; dyżur kuratora sądowego;

-  II i IV środa miesiąca, godz. 18 – 20: otwarta grupa edukacyjna dla osób współuzależ-

nionych / wykłady teoretyczne /;

-  piątki, godz. 15 -17: dyżury specjalisty terapii uzależnień dla osób z problemem nar-

kotykowym oraz ich rodzin. W ramach dyżurów prowadzone są konsultacje i porady, 

a także  edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmo-

waniem narkotyków.

-  piątki, godz. 17,15 -20: grupa edukacyjno – terapeutyczna dla osób współuzależnionych;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współuzależnienie – to  utrwalona forma funkcjonowania w długotrwałej, trudnej i 

niszczącej sytuacji życiowej, która jest związana z patologicznymi zachowaniami part-

nera i która ogranicza w sposób istotny swobodę wyboru postępowania, prowadząc 

do pogorszenia własnego stanu i utrudniającą zmianę własnego położenia na lepsze. 

Symptomami współuzależnienia są: opiekuńczość, koncentrowanie się na alkoholiku, 

zakłopotanie, poczucie winy, obsesja, stałe zamartwianie się, kłamstwa, niepokój, fał-

szywe nadzieje, rozczarowanie, euforia, zamęt, problemy seksualne, złość, letarg, po-

czucie beznadziei i krzywdy, rozpacz.

„Do niespornych prawd należy i ta, że żadne 
dziecko nie przyszło na świat na własną prośbę. 
Darem istnienia obdarzyli je rodzice.

Ale dar ten bez daru dodatkowego w posta-
ci zapewnienia odpowiednich warunków prze-
kształca się w krzywdę wyrządzoną „ 

prof. T. Kotarbiński

SZANOWNI PAŃSTWO,
Jesteśmy więc wszyscy odpowiedzialni za 

warunki w jakich żyją dzieci. Szczęśliwe dzie-
ciństwo jest uwarunkowane prawidłowym 
rozwojem osobowości, a więc zaspokojeniem 
podstawowych potrzeb bytowych oraz miłości 
i poczucia bezpieczeństwa. 

To dzięki Państwa wsparciu nasza organizacja 
istniejąca już prawie 90 lat może nadal poprzez 
organizowanie różnych form opieki pomagać dzie-
ciom i rodzinom najbardziej potrzebującym tej 
pomocy. Chronić je przed osamotnieniem i życiem 
poniżej minimum socjalnego. 

Prosimy o podzielenie się wypracowanym 
przez Państwa dobrem poprzez wpłacenie 1% 
podatku dochodowego na naszą organizację.

Podatnik na dokonaniu takiej wpłaty nic nie 
traci, a zyska organizacja której przekażemy 
1% podatku.

Mamy szansę, żeby zamiast oddawać nasze 
pieniądze Urzędowi Skarbowemu, zainwesto-
wać je w realizację działań na rzecz potrzebu-
jących dzieci.

Prosimy o przesłanie naszego apelu w for-
mie e-mail do przyjaciół i znajomych.

Przekazując 1% dla Koła Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Ząbkach pomagasz:
-  tworzyć lepsze warunki do rozwoju intelektual-

nego i społecznego naszych podopiecznych
-  organizować wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne 

oraz inne formy rehabilitacji na miejscu
-  integrować dzieci i młodzież niepełnospraw-

ną ze zdrowymi rówieśnikami
-  a przede wszystkim tworzyć lepsze jutro i 

sprawić, że na twarzach naszych dzieci pojawi 
się uśmiech.

W imieniu podopiecznych, rodziców i swoim 
własnym, dziękuję za przekazanie 1% podatku 
na realizację zadań mających na celu wszech-
stronną pomoc dzieciom specjalnej troski.

Z poważaniem Elwira Kurzajewska
Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach

W sprawie wszelkich wątpliwości proszę 
dzwonić pod nr. telefonu 0 501 689 970 

lub 22 827 58 21

PRZEBUDOWA UL. BATOREGO
Starostwo Powiatowe w Wołominie infor-

muje, że opracowywana jest dokumentacja 
projektowa na przebudowę ul. Batorego w 
Ząbkach. Prosimy mieszkańców w/w ulicy nie 
posiadających decyzji na lokalizacje zjazdów 
na posesje o uzyskanie jej w Wydziale Dróg 
Powiatowych przy ul. Kobyłkowskiej 1A. Przy 
wykonaniu dokumentacji projektowej, zosta-
ną uwzględnione do przebudowy lub budowy 

tylko zjazdy zaznaczone na podkładach geo-
dezyjnych lub posiadające decyzje lokaliza-
cyjne. Po ogłoszeniu przetargu na wykonanie 
przebudowy w/w ulicy zgodnie z art. 29 ust. 
1 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 
2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.) właścicie-
le posesji będą musieli wybudować zjazdy na 
koszt własny po zakończeniu inwestycji. 

red.
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI 
W DNIU 23 STYCZNIA 2008 R.

ogłasza dla organizacji pozarządowych (oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie) otwarty konkurs ofert na dofinansowanie następujących zadań (w nawiasie wysokość 
środków)  

I.  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicza-
nym do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI (5.000 zł)
1. Konkurs na upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów.

W roku 2007 zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji przez Miasto Ząbki  nie były wspierane.

II. Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową w okresie od dnia podpisania umowy o wspieranie 

realizacji zadania do 31 grudnia 2008 r. przy zastosowaniu i przestrzeganiu (co najmniej) następujących zasad:
−  dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,
−  oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego 

składaną ofertą,
− wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

III. 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 stempla pocztowego) do dnia 22 lutego 2008 r. do godz. 12.00. 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. Termin otwarcia ofert: w 
dniu 22 lutego 2008 r. o godz. 14.00. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.umzabki.bip.org.pl 

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu. Do udziału w konkursie ofert (oceny mery-

torycznej) dopuszczony zostanie Oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
−  jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie,
− jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie,
− złożył kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,
− załączył ramowy program zajęć,
− złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania,
Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
−  zgodność zaproponowanych działań z obowiązującymi programami w zakresie pomocy społecznej, na szczeblu centralnym i sa-

morządowym,
–  posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczą-

cymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
– osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
– wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:
– przedłożonych rekomendacji;
– dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki;
– rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Miasta;
– pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;
– innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Pierwszeństwo w wyborze ofert mają organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Ząbki. Kwota przyznanego dofinansowa-
nia może być niższa od wnioskowanej. O wynikach konkursu, Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie informuje oferentów. Burmistrz Miasta 
Ząbki zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie przysługuje. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Ząbki – tel. (022) 781-68-14 w. 115. Ogłoszenie umieszcza się na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.
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KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W ZĄBKACH

OGŁASZA KONKURS DLA ZAINTERESOWANYCH PRACĄ W STRAŻY MIEJ-

SKIEJ NA 4 STANOWISKA STRAŻNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: DO KONKURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4. posiada wykształcenie wyższe lub średnie,

5. posiada staż pracy co najmniej 2 lata,

6. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

7. posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,

8. posiada sprawność fizyczną i psychiczną, 

9.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku potwierdzony orzeczeniem lekarskim, o którym mowa w 

§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu  i częstotliwości przeprowadzania badań 

lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także 

jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań,

Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe w Straży Miejskiej, ukończony kurs podstawowy strażników 

gminnych (miejskich), biegła znajomość obsługi komputera, znajomość prawa samorządowego i administracyjnego, prawa o ruchu 

drogowym, znajomość kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o strażach gminnych.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

4. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

5. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,

6. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta,

7. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

8. zabezpieczanie miejsc przestępstw i innych podobnych zdarzeń.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) CV i list motywacyjny, 

3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe,

5) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, 

6) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7)  podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”,

8)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia (tylko w stosunku do osób, 

którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem 

zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert pracy – Strażnik Straży Miejskiej” w terminie do dnia 15 lutego 2008 r. w Biurze Obsługi Intere-

santa Urzędu Miasta Ząbki. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki 
www.umzabki.bip.org.pl – konkursy na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.
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KONCERT I WYSTAWA MALARSTWA W MOK

ZIMA W MIEŚCIE 2008 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY (TEL. 781 64 30)

11.02 /PON./ 12.02 /WT./ 13.02 /ŚR./ 14.02 /CZW./ 15.02/PT./

Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

 Kino Silver Screen
„Asterix na olimpiadzie” 

wyjazd – ok. 1000

powrót - 1330

Koszt – 12 zł.

Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

godz.1100

Warsztaty teatralne Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

godz. 1400 – Teatrzyk dla dzieci 
pt.: „O rybaku i złotej rybce”

MOK, ul. Orla 8
wstęp wolny

godz. 1400 
– Teatrzyk dla dzieci pt.:

”Smok Teodor” wstęp wolny

18.02 /PON./ 19.02 /WT./ 20.02 /ŚR./ 21.02 /CZW./ 22.02 /PT./

Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

Kino 
Silver Screen

„Wyspa dinozaurów”
wyjazd – ok.1000

powrót - 1330

Koszt – 12 zł.

Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

godz. 1100 - Warsztaty
Plastyczne 

godz. 1400 – Teatrzyk dla 
dzieci pt.:”Żółw i zając”

MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

 Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

godz. 1400 
– Teatrzyk dla dzieci pt.:

”Królowa śniegu”
MOK, ul. Orla 8

wstęp wolny

Wyjazdy i powroty - parking przy filii Ośrodka Kultury, ul Orla 8
Informacje, opłaty i zapisy: Sekretariat MOK, ul. Słowackiego 10 w godz. 1000 – 1700

MOSIR ZAPRASZA
W związku z okresem feryjnym w ramach 

akcji „Zima w Mieście” Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chęt-
nych do korzystania z obiektów ośrodka. Za-
jęcia odbywać się będą codziennie od 11.02 
– 22.02 w godz. 11.00 – 15.00. Serdecznie 
zapraszamy.

MOSiR

Operetka kojarzy się z koncertem no-
worocznym i karnawałowym. Taki cha-
rakter miał koncert w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Ząbkach 19.01.2008. Przepięk-

ne arie operetkowe i piosenki musicalowe 
w wykonaniu solisty Opery Kameralnej 
w Warszawie Piotra Rafałko oraz Maryli 
Gralczyk, spotkały się z uznaniem słucha-

czy. Wspaniałe głosy artystów i ciekawy 
repertuar oraz dowcipna konferansjerka 
Andrzeja Stanisława Krajewskiego, stwo-
rzyły niepowtarzalny klimat wieczoru. 
„Nina” Kiepury czy „Całuję Twoją dłoń” 
przywołało wspomnienia a piękny utwór o 
miłości zrodził w niejednym sercu tęsknotę 
za tym, co w życiu najważniejsze. Koncert 
towarzyszył otwarciu wystawy malarstwa 
na szkle Anny L. Chabros. Autorka przed-
stawiła ciekawe i oryginalne prace. Piękne 
kwiaty namalowane z mistrzowską precy-
zją, o jasnych, czystych barwach tchnęły w 
oglądających wiele radości i optymizmu. 
Owa radość i optymizm były tym, co łączy-
ło tego wieczoru koncert i wystawę. 

red.


