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Bal Charytatywny 
na rzecz ząbkowskich 

świetlic środowiskowych 
za nami!

W ostatnią sobotę 4 lutego, o godz. 1900, w Restaura-
cji „Na Skrajnej” rozpoczął się I Wielki Bal Charyta-

tywny pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki Roberta 
Perkowskiego zorganizowany przez Miejskie Centrum 
Sportu w Ząbkach.

Na gości czekało wykwintne menu, do-
skonała zabawa, występy artystyczne, au-
kcja, z której zebrane środki zostały przeka-
zane na ząbkowskie świetlice środowiskowe. 
w trakcie balu poznaliśmy także cztery ząb-
kowskie firmy nominowane do tytułu am-
baSadoRa Ząbek 2016 wytypowane przez 
mieszkańców, nominowane przez kapitułę, 
cieszące się uznaniem i rozpoznawalnością.

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
 

50 nieruchomości w Ząbkach

2 kroki od Twojego domu tel: 783-298-248 Dokończenie na str. 8

Przybyli także znamienici goście, 
wśród których m.in. witaliśmy: Pana 
Piotra Uścińskiego- Posła na Sejm RP, 
Pana wojciecha Guta – Przewodniczą-
cego Rady miasta Ząbki, mecenasów 
wydarzenia: Pana mariusza Ryciaka 
– Prezesa miejskiego Centrum Spor-
tu w Ząbkach, Pana Janusza Czarno-
górskiego - Prezesa Przedsiębiorstwa 
wodociągów i kanalizacji w Ząbkach, 

a także włodarzy naszego miasta Pana Roberta Perkowskiego – burmi-
strza miasta Ząbki i Pana artura murawskiego – Zastępcę burmistrza.

bal rozpoczął Łukasz Lasecki -konferansjer, a część oficjalną bur-
mistrz Robert Perkowski, który przybliżył wszystkim ideę jego organi-
zacji. Na scenę został zaproszony także przewodniczący Rady miasta 
Pan wojciech Gut, który wręczył burmistrzowi efektowny grawer 
w podziękowaniu za 10-letnią rocznicę zarządzania naszym miastem. 
Przepiękne kwiaty otrzymała również małżonka burmistrza.
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Ząbki, dnia 11 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo
Rodzice / Opiekunowie Prawni 
dzieci i młodzieży zamieszkałych 
na terenie Miasta Ząbki,

informujemy, że na terenie miasta Ząbki zorganizo-
wano wypoczynek dzieciom i młodzieży w okresie 
ferii zimowych od 13 lutego 2017 r. do 24 lutego 
2017 r. w ramach akcji „Zima w mieście 2017”.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółową 
informację dotyczącą:

1. adresów placówek, które w okresie od 13 lute-
go 2017 r. do 24 lutego 2017 r. (w poniedziałki, 
wtorki, środy, czwartki, piątki) będą prowadzi-
ły wypoczynek dla dzieci i młodzieży w ramach 
akcji ,,Zima w mieście 2017” na terenie miasta 
Ząbki,

2. terminów prowadzenia wypoczynku w ra-
mach ww. akcji przez wymienione w tabeli placówki,

3. stron internetowych placówek, w których organizowana jest zima w mie-
ście, na których to stronach znajdą się informacje dotyczące: zajęć pro-
wadzonych w poszczególnych dniach akcji ,,Zima w mieście 2017” oraz 
zapisu uczestników, na przełomie stycznia i lutego 2017 roku.
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Urząd miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00

piątki godz. 8.00–10.00

Nazwa i adres 
organizatora 
wypoczynku

Termin prowadze-
nia wypoczynku 

– w ramach akcji 
„Zima w mieście 

2017”

Strony internetowe 
poszczególnych placówek, 
na których dostępna jest 
informacja o organizacji 

zimy w mieście 2017

Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Piłsudskiego 35, 
Ząbki

13 luty 2017 r. 
do 17 luty 2017 r.

www.sp1zabki.szkolnastrona.pl 
Na stronie głównej znajduje się infor-
macja „Zima w mieście 2017” doty-
cząca programu zajęć oraz zgłoszenia 
uczestników.

Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Kościelna 2, Ząbki

20 luty 2017 r. 
do 24 luty 2017 r.

www.szkola.esumo.pl
Na stronie głównej znajduje się infor-
macja „Zima w mieście 2017” doty-
cząca programu zajęć oraz zgłoszenia 
uczestników.

Publiczne 
Gimnazjum Nr 1
ul. Harcerska 9, Ząbki

13 luty 2017 r. 
do 24 luty 2017 r.

www.pg1.pl
Na stronie głównej znajduje się infor-
macja „Zima w mieście 2017” doty-
cząca programu zajęć oraz zgłoszenia 
uczestników.

Publiczne 
Gimnazjum Nr 2 
ul. Batorego 37, Ząbki

13 luty 2017 r. 
do 24 luty 2017 r.

www.gim2zabki.waw.pl
Na stronie głównej znajduje się infor-
macja „Zima w mieście 2017” doty-
cząca programu zajęć oraz zgłoszenia 
uczestników.

mamy nadzieję, że proponowana dzieciom i młodzieży interesująca ofer-
ta zajęć w czasie ferii zimowych, urozmaici im spędzanie czasu wolnego 
w bezpiecznych i przyjaznych warunkach oraz ciepłej atmosferze.
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Dofinansowanie 
do usunięcia azbestu
Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz 

zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, 
iż w 2017 r. Miasto Ząbki będzie się ubiegać o uzyskanie dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie działań z zakresu usu-
wania i unieszkodliwiania azbestu.

Zatem informujemy, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej, zamierzające usunąć wyroby zawierające azbest w 2017 r., 
mogą składać w Urzędzie miasta Ząbki wnioski wraz z załącznikami o udzie-
lenie dotacji na dofinansowanie demontażu, odbioru i utylizacji odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest do dnia 28 lutego 2017 roku.

wnioski są dostępne w Urzędzie miasta Ząbki i na stronie internetowej 
www.zabki.pl w zakładce Gospodarka odpadami. 

Ponadto informujemy, że koszty ewentualnych prac remontowych 
przygotowujących do położenia nowego pokrycia dachowego oraz zakup 
i położenie nowego pokrycia dachowego nie będą dofinansowywane.

Zaproszenie 
do konkursu 
na budowę 
pasażerskiego 
pojazdu mobilnego 
zasilanego elektrycznie

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań 
współczesną techniką oraz promowanie ekologicznych źródeł energii 
wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Ząbki.

organizatorem konkursu jest miasto Ząbki, a patronem meryto-
rycznym jest wydział elektryczny Politechniki warszawskiej.

Udział w konkursie jest nieodpłatny oraz dobrowolny. warunkiem 
udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa do 30 
kwietnia 2017 r. (decyduje chwila przesłania deklaracji uczestnictwa) 
na adres promocja@zabki.pl

deklaracja uczestnictwa powinna zostać wypełniona w języku 
polskim. do deklaracji uczestnictwa należy załączyć opis projektu 
pojazdu mobilnego wraz z rysunkiem technicznym lub dokumentację 
projektową, jeżeli uczestnik taką posiada, w formie elektronicznej, 
otwieranej przez ogólnodostępne przeglądarki. opis lub dokumenta-
cja projektowa powinny być opracowane w języku polskim

konkurs składa się z 3 etapów:
– kwalifikacji wstępnych;
– prezentacji modelu pojazdu lub przedstawienia dokumentacji 

(w przypadku konceptu);
– przejazdu pojazdem mobilnym – punkt nieobowiązkowy.

Etap I – Kwalifikacje wstępne
w ramach kwalifikacji wstępnych kapituła konkursu dokona oceny 

przesłanej dokumentacji projektowanego lub opisu projektu pojazdu 
mobilnego.

Pełna lista uczestników zostanie opublikowana na stronie interne-
towej www.zabki.pl do dnia 15 maja 2017 roku. organizator prześle 

informację na adres e-mail wskazany w deklaracji uczestnictwa o za-
kwalifikowaniu danego uczestnika do etapu II konkursu.

Etap II – Prezentacja modelu pojazdu lub przedstawienie 
dokumentacji/projektu.

Prezentacja modelu pojazdu lub przedstawienie dokumentacji/
projektu odbędzie się w Parku miejskim im. Szuberta w Ząbkach w dniu 
28 maja 2017 roku. modele pojazdów projektu oceniane będą przez 
kapitułę konkursu. Jeżeli zgłoszony model nie będzie odpowiadał 
warunkom technicznym wskazanym w regulaminie, kapituła konkursu 
wykluczy jego udział w przejeździe.

Etap III – Przejazd pasażerskim pojazdem mobilnym
Przejazd będzie odbywał się na terenie zamkniętym dla ogólno-

dostępnego ruchu drogowego, udostępnionym przez organizatora.
do przejazdu będą dopuszczone jedynie pojazdy bezpieczne, 

sprawdzone przez konstruktora, na jego odpowiedzialność.

dla laureatów konkursu oczywiście przewidziane są nagrody. Za 
zajęcie trzech pierwszych miejsc (w trzech kategoriach) organizator 
przewiduje nagrodę pieniężną oraz nagrody dodatkowe i dyplomy.

Regulamin oraz załączniki do niego w postaci:
-	wzoru deklaracji uczestnictwa w konkursie pn.„Zbuduj pasażerski 

pojazd mobilny
-	wymagań technicznych
-	wzoru deklaracji uczestnictwa w przejeździe
dostępne są na stronie internetowej Urzędu miasta (www.zabki.pl)

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza do udziału w konkursie na budowę pasażer-
skiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie, pn. „Zbuduj pasażerski po-

jazd mobilny”. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe i kategoria open (osoby pełnoletnie, szkoły 
podstawowe, gimnazjalne, inne podmioty). W ramach konkursu uczestnik przed-
stawi samodzielnie zbudowany pojazd lub projekt pojazdu lub samochód prze-
robiony na zasilanie elektryczne. Dodatkowo może zaprezentować swój pojazd 
w przejeździe pokazowym.

O G Ł O S Z E N I E
burmistrz miasta Ząbki informuje, iż dnia 7 lutego 2017r. zostało 
wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, w sie-
dzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, zarzą-
dzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu – 
Zarządzenie nr 0050.14.2017 burmistrza miasta Ząbki z dnia 
7  lutego 2017r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na 
stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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UwaGa! 
Zmiana miejsca wydawania 
Kart Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Od 1 lutego br. karty mieszkańca „Jestem z Ząbek” wydawane będą 
w Referacie Spraw Obywatelskich, pok. 8. 

kartę mieszkańca można wyrobić w Urzę-
dzie miasta w godzinach pracy urzędu tj. po-
niedziałek 1000-1800, wtorek – czwartek 800-1600, 
piątek 700-1500. karta uprawnia zameldowa-
nych mieszkańców miasta oraz odprowa-
dzających podatek dochodowy PIt na gmi-
nę Ząbki (deklarując miejsce zamieszkania 
w Ząbkach), do darmowych przejazdów auto-
busami linii „Ząbki-1” , „Ząbki-2”, „Ząbki-3” oraz 
25% rabatu na korzystanie z krytej pływalni 
w Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ząb-
kach, a także do korzystania z rabatów na 
towary i usługi w ponad stu ząbkowskich fir-
mach wspierających akcję „Zniżka za dowód”.

by otrzymać kartę, należy osobiście udać 
się do Referatu Spraw obywatelskich Urzędu 
miasta Ząbki, pok. 8, wypełnić na miejscu 
krótki formularz wniosku, mieć przy sobie 
fotografię oraz dokument potwierdzający 
uprawnienie do otrzymania karty.

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca?
1.  kartę mogą otrzymać osoby zameldowane 

w Ząbkach na pobyt stały. Przy złożeniu 
wniosku należy okazać dowód osobisty 
lub paszport.

2.  kartę mogą otrzymać również mieszkań-
cy, którzy nie są zameldowani na pobyt 
stały w Ząbkach, ale opłaciły podatek do-
chodowy od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w wołominie, a jako miejsce 
zamieszkania wskazały Ząbki, nawet w sy-
tuacji, gdy nie wykazały dochodu. w tym 
wypadku muszą one przedstawić do 
wglądu pierwszą stronę deklaracji PIt za 
rok poprzedni (tam gdzie widnieje adres 
zamieszkania i pieczątka potwierdzają-
ca złożenie). Jeśli deklaracja była wysłana 
pocztą, należy okazać dodatkowo dowód 
nadania na poczcie, jeśli deklaracja była 
wysłana drogą elektroniczną konieczne 

jest okazanie również wydruku tzw. upo 
(urzędowego potwierdzenia odbioru). Jeśli 
mieszkaniec nie ma powyższych dokumen-
tów potwierdzających rozliczenie podatku, 
karta mieszkańca może być wydana na 
podstawie zaświadczenia wydanego przez 
US wołomin o rozliczeniu podatku docho-
dowego ze wskazaniem miejsca zamiesz-
kania podatnika w Ząbkach.

3. kartę mieszkańca będą mogły otrzymać 
również dzieci rodziców i opiekunów praw-
nych zameldowanych w Ząbkach na pobyt 
stały lub odprowadzających w Ząbkach 
podatki, przynajmniej jedno z rodziców 
musi mieć uprawnienie do karty. wniosek 
o wydanie karty dla dziecka musi zostać 
podpisany przez rodzica lub opiekuna. 
do otrzymania karty dla osoby niepełno-
letniej, należy przedstawić kartę rodzica 
z zastrzeżeniem, że rozliczenie PIt powinno 
dotyczyć roku poprzedzającego.

Ząbki 
częścią metropolii warszawskiej?

30 stycznia 2017 r. wpłynął do Sejmu RP, poselski projekt ustawy o ustro-
ju m. st. Warszawy. Projekt zakłada utworzenie metropolitalnej jed-

nostki samorządu terytorialnego skupiającej Warszawę i 33 okalające ją mia-
sta i gminy. 

analiza projektu prowadzi do wniosku, 
iż nowa metropolia przejmie wszystkie po-
nadgminne zadania publiczne o znaczeniu 
metropolitalnym, w szczególności zadania 
powiatowe. dodatkowo metropolia będzie 
realizować czynności związane z kształtowa-
niem ładu przestrzennego, rozwojem spo-
łecznym i gospodarczym oraz publicznym 
transportem drogowym. Zadaniem metro-
polii będzie również koordynowanie realizacji 
zadań publicznych przez gminy znajdujące 
się w obszarze miasta stołecznego warszawy.

w miejsce części Powiatu wołomińskiego, 
do którego należą obecnie Ząbki, powstanie 
metropolitalny powiat warszawski, nazywany 
w ustawie miastem stołecznym warszawą, zaś 
pieniądze ząbkowskich podatników (czyli ok. 
11 mln zł rocznie), które dotychczas trafiały do 
Starostwa Powiatowego w wołominie, zasilą 
budżet nowej metropolii.

wbrew obiegowej opinii, mieszkańcy 
Ząbek w dalszym ciągu będą wybierać bez-
pośrednio swojego burmistrza i radę mia-
sta. Natomiast zamiast wybierać 4 radnych 
powiatowych, mieszkańcy Ząbek będą mo-
gli zagłosować na jednego radnego m. st. 
warszawy oraz, co interesujące, Prezydenta 
m. st. warszawy, który jednocześnie będzie 
burmistrzem gminy warszawa (w obecnych 
granicach). Jednak to w ząbkowskim ratuszu, 
a nie na Placu bankowym będą zapadać de-
cyzje o budowie kolejnych dróg, szkół czy też 
innych obiektów użyteczności publicznej, zaś 
Rada miasta Ząbki będzie uchwalać budżet 
miasta, wysokość podatku od nieruchomości 
czy też stawki opłat za usługi komunalne.

Nowością będzie obowiązek uzgadniania 
na poziomie metropolii programów i planów 
w zakresie realizacji zadań publicznych obję-
tych koordynacją, opiniowanie lub uzgadnia-

nie przez metropolię projektów uchwał rad 
gmin oraz ustalanie wymagań, standardów 
i obowiązków sprawozdawczych gmin w za-
kresie przebiegu prac oraz realizowanych 
działań publicznych. wszystkie te działania 
powinny zapewnić spójność gmin w wyko-
nywaniu przez nie zadań publicznych. 

Projekt ustawy zapewne trafi teraz do 
prac w komisjach sejmowych, na których 
będzie podlegał szczegółowej analizie a być 
może również i zasadniczym zmianom legi-
slacyjnym. Sam kierunek ustawy jednak nie 
powinien ulec zmianie i generalnie sprawy 
mieszkańców Ząbek, rozpatrywane obecnie 
w instytucjach wołomińskich, trafią do urzę-
dów w m. st. warszawie. 

Robert Świątkiewicz
Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Inwestycji Rady Miasta Ząbki 
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WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

Reforma oświaty – planowane zmiany
Szanowni Mieszkańcy,
chciałbym Państwu w skrócie przedsta-
wić plany wdrożenia reformy oświatowej 
w Ząbkach. Jak Państwo wiedzą już w tym 
roku zaczyna się tzw. „wygaszanie gimna-
zjów”, tzn., że we wrześniu 2017 roku nie 
będzie już naboru do klasy I gimnazjum, 
a obecne klasy VI staną się klasami VII szkoły 
podstawowej. Przeanalizowaliśmy wszyst-
kie możliwe warianty rozwiązań i zdecydo-
waliśmy się na ten, gdzie dotychczasowe 
gimnazja zostaną włączone do szkół pod-
stawowych tzn.: Gimnazjum Publiczne Nr 1 
zostanie włączone do Szkoły Podstawowej 
Nr 1, natomiast Gimnazjum Publiczne Nr 
2 do Szkoły Podstawowej Nr 2. Powstaną 
dwie ośmioklasowe szkoły podstawowe, 
każda funkcjonująca w dwóch budynkach. 

Pracownicy gimnazjów staną się z dniem 
1 września br. pracownikami Szkół Pod-
stawowych Nr 1 i 2. takie rozwiązanie po-
zwoli również na optymalne wykorzystanie 
budynków, skrócenie czasu pracy szkoły, 
a przede wszystkim spowoduje, że uniknie-
my dzielenia klas i przenoszenia dzieci do 
innej szkoły. Po wstępnych analizach dyrek-
torzy wspomnianych placówek ustalili, że 
ten wariant powoduje także brak zwolnień 
w najbliższym roku szkolnym.

odmiennie wygląda sytuacja Szkoły Pod-
stawowej Nr 3, w której zmiany związane 
z reformą oświaty będą mniej odczuwalne. 
Szkoła Nr 3 nadal będzie funkcjonowała 
w tych samych budynkach (głównym na ul. 
kościelnej i w budynku Filii na ul. Powstań-

ców). w związku z tym, że w tamtym rejonie 
nie ma budynku gimnazjum, a od września 
Szkoła ta będzie musiała pomieścić dodatko-
we oddziały klas VII, zostanie zmniejszony re-
jon „trójki”. dzieci, które są uczniami pozostają 
w szkole pomimo zmiany rejonu, natomiast 
zmiana dotyczy dzieci, które rozpoczną naukę 
w klasie pierwszej. w tej sytuacji zmniejszy 
się ilość klas I w Szkole Podstawowej Nr 3, 
a zwiększy się rejon Szkół Podstawowych Nr 1 
i Nr 2, których zaplecze lokalowe jest większe 
z uwagi na budynki gimnazjów. Jednocześnie 
pragnę poinformować, iż w kolejnym roku 
szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3 nie 
będą tworzone oddziały zerowe.

Na bieżąco będziemy Państwa informo-
wać o wdrażanych zmianach.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski 

O G ŁO S Z E N I E  –  p r a C a
Burmistrz miasta ząBki 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
podinspektor/inspektor  

w Referacie Inwestycji i Rozwoju

wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko 
znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu miasta Ząbki www.bip.zabki.pl  
– „oferty pracy”.

1% dla Towarzystwa 
Przyjaciół Ząbek!

Podobnie jak w latach ubiegłych za-
chęcamy do przekazania 1% podatku 

na podejmowane przez nas ząbkowskie 
inicjatywy. Przekazując nam 1% podatku macie Państwo 
realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. A co 
najistotniejsze – nic Was to nie kosztuje! 

Nasz numer KRS: 0000364692 należy wpisać w odpowiednią 
rubrykę w formularzu PIt.

dzięki Państwa wsparciu udało się w Ząbkach zrealizować wiele 
projektów, między innymi zdołaliśmy:
•	 rozpocząć Program Stypendialny dla zdolnej młodzieży, 
•	uruchomić klub Świadomych Rodziców (bezpłatną ząbkowską 

szkołę rodzenia).

kolejne środki dadzą nam możliwość przygotowania następnych 
ciekawych projektów dla mieszkańców Ząbek.

Pozdrawiamy Zarząd TPZ
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B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I
w dniu 26 stycznia 2017 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

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

publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2016 r. poz. 1817);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz. U. 
z 2016 r. poz. 487);

3. Rozporządzenie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań (dz. U z 2016 r., poz.1300);

4. Uchwały Nr XXXIII/290/2016 Rady miasta Ząbki z dnia 18 
listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy miasta 
Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w roku 2017.

Zakres. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRO-
NY I PROMOCJI ZDROWIA 
1. konkurs na wspieranie działań w zakresie ochrony i pro-

mocji zdrowia. (10 010,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie 
działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 18 900,00 zł.

I. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statuto-

wo 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 działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania 
umowy do dnia 15 grudnia 2017 r. na warunkach określo-
nych umową w taki sposób, by działaniami objąć najefek-
tywniej 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 sta-
nowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w spra-
wie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (dz. U z 2016 r., poz.1300).

5. dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których 
oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu kon-
kursowym.

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. 1817).

8. Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofi-
nansowaniem, które nie może przekraczać 60% całkowi-
tych kosztów zadania.

9. w przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot dofinan-
sowania, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wyso-
kość środków przeznaczonych na realizację zadania, orga-
nizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania 
wielkości przyznanego dofinansowania. 

II.  Termin realizacji zadania
Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania 
umowy do 15 grudnia 2017 r.

III.  Warunki realizacji zadania
w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, 
które łącznie spełniają następujące warunki:
1. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców mia-

sta Ząbki, obejmując programem jak największą liczbę 
mieszkańców, 

2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania pu-
blicznego na którą składają ofertę – w ramach objętych 
konkursem,

3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną 
do realizacji zadania,

4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania 
będącego przedmiotem konkursu,

kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać 
się o następujące kryteria. 
1. wkład osobowy, w tym wkład pracy wolontariuszy, może 

być uwzględniony w kosztorysie (punkt IV.1 oferty – kosz-

torys ze względu na rodzaj kosztów) w wysokości nieprze-
kraczającej 30% łącznej wartości projektu.

2. Podmiot realizujący zadanie, zobowiązany jest do stoso-
wania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 
z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo 
zamówień publicznych (dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 

3.  w przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku Vat 
i ma możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku 
naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynno-
ściami opodatkowanymi podatkiem Vat, dokonując roz-
liczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest 
zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równo-
wartość kwoty podatku Vat naliczonego, jaka może zostać 
uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wybo-
ru ofert

kryteria formalne:
1. ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do 

jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie,

2. ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem VI 
ogłoszenia,

3. ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której 
mowa w dziale VII ogłoszenia.

kryteria merytoryczne: 
Suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji kon-
kursowej wynosi 25 – każde z poniższych kryteriów punktowa-
ne jest w zakresie 1-5 punktów.
1. wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celo-

wość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłosze-
niem),

2. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowa-
nych kosztów,

3. wysokość dotacji wnioskowanej od miasta Ząbki, porów-
nanie jej z innymi planowanymi źródłami dofinansowania 
projektu,

4. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym 
charakterze i zasięgu - w tym doświadczenia z dotychcza-
sowej współpracy z miastem Ząbki,

5. ocena zakładanych efektów projektu.

ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu 
o następujące kryteria:
1. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji 

wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami 
i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub propono-
wanego zadania,

2. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji 
proponowanego lub podobnego projektu,

3. wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:
–	 przedłożonych rekomendacji;
–	 dotychczasowej współpracy z miastem Ząbki, 
–	 rzetelności wykonywania i rozliczania zadań finanso-

wanych z budżetu miasta tj. terminowości składania 
sprawozdań z poprzednio realizowanych projektów, 
terminowości rozliczania dotacji, terminowości zwrotu 
środków na konto miasta;

4. pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy.

V. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania
1. wynajem pomieszczeń niezbędnych do realizacji zadania,
2. kursy, konsultacje społeczno-obywatelskie, pomoc tera-

peutyczna,
3. koordynacja zadania,
4. w ramach kosztów pośrednich stanowiących do 5% do-

tacji: obsługa finansowo-księgowa zadania oraz zakup 
materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i teleko-
munikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, 
koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Inter-
net), opłaty bankowe.

Płatnicy podatku Vat kalkulują i rozliczają dotację w kwotach netto.

VI. Termin składania ofert
oferty należy składać osobiście w Urzędzie miasta Ząbki w kance-
larii ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd miasta Ząbki, 
ul. wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynię-
cia do Urzędu) do dnia 15 lutego 2017 do godz. 18.00. oferty 
złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę 

w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Ofer-
ty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych na-
zwą 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 Informa-
cji Publicznej Urzędu miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl – tablica 
ogłoszeń.

Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta pro-
cedurą 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 Sądo-
wego, innego rejestru lub ewidencji. odpis musi być 
zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, nieza-
leżnie od tego, kiedy został wydany. w przypadku wyboru 
innego sposobu reprezentacji podmiotów składających 
ofertę wspólną niż wynikający z krajowego Rejestru Są-
dowego lub innego właściwego rejestru - dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu 
oferenta.

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji: 
oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzy-
mania od pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami poza-
rządowymi informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć doku-
menty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
-	 zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zada-

nia stanowiące załączniki do umowy – jeżeli zajdzie po-
trzeba;

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

Nie dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztory-
su w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o przyzna-
niu dotacji, traktowane będzie jak rezygnacja z jej przyjęcia ze 
strony oferenta i skutkować będzie unieważnieniem decyzji o 
przyznaniu dotacji.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczają-

cym 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 przekazy-
wane 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. Umo-
wę ze strony wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona 
do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statu-
tem możliwe jest przekazanie dotacji w ratach – zależy to 
od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekaza-
nie 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 przyzna-
nej dotacji w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych 
zadania wskazanych w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik burmi-
strza miasta Ząbki ds. współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi – 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.



www.zabki.pl P o r a d y  P r a w n e

7

CO SŁYCHAĆ

Zarząd majątkiem wspólnym
Jak wskazane zostało w poprzednim ar-

tykule, podstawowym ustrojem majątko-
wym małżeńskim jest wspólność ustawowa 
małżeńska. w ramach ustawowego ustroju 
małżeńskiego, małżonkowie zobowiązani są 
do współdziałania w zarządzie majątkiem 
wspólnym, tj. przede wszystkim do informo-
wania drugiego małżonka o planowanych 
przedsięwzięciach, stanie majątku wspólnego 
oraz zobowiązaniach go obciążających. do 
momentu ustania wspólności majątkowej 
(np. na mocy orzeczenia sądu rozwiązujące-
go małżeństwo przez rozwód) żaden z mał-
żonków nie może żądać podziału majątku 
wspólnego. Co więcej, nie może również 
rozporządzać, ani zobowiązywać się do roz-
porządzania udziałem, który w razie ustania 
wspólności przypadłby mu w majątku wspól-
nym lub jego poszczególnych przedmiotach.

wykonywanie zarządu majątkiem obej-
muje takie czynności jak nabywanie i zby-
wanie poszczególnych składników majątku 
wspólnego oraz ich obciążanie prawami na 
rzecz osób trzecich takimi jak zastaw czy 

hipoteka. w zakres zarządu wchodzi rów-
nież zaciąganie zobowiązań dotyczących 
poszczególnych składników majątku wspól-
nego, a więc dla przykładu oddanie wspól-
nego mieszkania w najem. Należy pamiętać, 
że zarząd majątkiem wspólnym w głównej 
mierze ma na celu zaspokajanie bieżących 
potrzeb rodziny, a więc na przykład zakup 
artykułów spożywczych czy dokonywanie 
comiesięcznych opłat z tytułu najmu lokalu 
mieszkalnego.

każdy z małżonków może samodzielnie 
zarządzać majątkiem wspólnym. Niemniej 
nie oznacza to, że małżonkowie mogą dzia-
łać zupełnie dowolnie. w przedmiotowym 
zakresie, winni się bowiem kierować przede 
wszystkim dobrem założonej rodziny. Celem 
zabezpieczenia interesów małżonka niedoko-
nującego czynności prawnej, ustawodawca 
wyposażył go w prawo złożenia sprzeciwu 
co do czynności zamierzonej przez drugiego 
małżonka w stosunku do majątku wspólnego, 
z zastrzeżeniem wyjątku w postaci czynności 
dokonywanych w bieżących sprawach życia 

codziennego, zmierzających do zaspokojenia 
zwykłych potrzeb rodziny albo podejmo-
wanych w ramach działalności zarobkowej. 
w sytuacji więc gdy jeden z małżonków trwo-
ni majątek wspólny poprzez dokonywanie 
czynności mających niewątpliwie zły wpływ 
na stan finansów rodziny, drugi z małżon-
ków ma możliwość podjęcia odpowiednich 
kroków celem zapobieżenia niekorzystnemu 
rozporządzaniu majątkiem.

Istnieje również możliwość pozbawie-
nia małżonka prawa do samodzielnego 
zarządu majątkiem wspólnym. odbywa 
się to na żądanie drugiego z małżonków, 
jedynie z ważnych powodów, do których 
zalicza się na przykład lekkomyślne decyzje 
o zaciąganiu kolejnych kredytów, ryzykowne 
inwestycje czy hazard. Sąd może również uza-
leżnić dokonanie określonych czynności od 
uprzedniego uzyskania jego zezwolenia. 

w ramach wspólności ustawowej, mał-
żonkom przysługuje samodzielny zarząd 
przedmiotami majątkowymi służącymi do 
wykonywania zawodu oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej. Jedynie w przy-
padku przemijających przeszkód, np. choroby 
małżonka czy pobytu w szpitalu, drugi małżo-
nek może dokonać w jego imieniu niezbęd-
nych i bieżących czynności.

kodeks rodzinny i opiekuńczy wylicza 
enumeratywnie czynności, które dla swojej 
ważności wymagają zgody drugiego małżon-
ka, do których należą na przykład: czynności 
prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, 
odpłatnego nabycia nieruchomości, użytko-
wania wieczystego, jak również dokonania 
darowizny z majątku wspólnego, z wyłą-
czeniem drobnych darowizn zwyczajowo 
przyjętych. Jednostronna czynność prawna 
dokonana bez zgody małżonka jest więc 
nieważna. Niemniej, małżonek może potwier-
dzić umowę zawartą bez jego zgody, a druga 
strona umowy może mu wyznaczyć w tym 
celu odpowiedni termin.

w praktyce spotykamy się z sytuacjami, 
w których jeden z małżonków bezzasadnie 
odmawia zgody na dokonanie konkretnej 
czynności lub kiedy porozumienie pomiędzy 
małżonkami w tym zakresie jest niemożliwe 
(małżonkowie nie mieszkają ze sobą i nie mają 
wiedzy o swoich miejscach zamieszkania). Jak 
poradzić sobie w takich przypadkach? Usta-
wodawca przewidział możliwość zwrócenia 
się do sądu o zezwolenie na dokonanie 
konkretnej czynności bez wymaganej zgo-
dy małżonka. Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że odnosi się to jedynie do czynności, 
której dokonania wymaga dobro rodziny. 
dodatkowo, nie może ona prowadzić do nad-
miernego obciążenia budżetu małżonków.

Przy ocenie czy zarząd majątkiem wspól-
nym wykonywany jest prawidłowo należy 
zawsze posłużyć się kryterium dobra rodziny 
i jej interesów. współdziałanie w zarządzie 
majątkiem wspólnym wymaga od obojga 
małżonków szczerości oraz lojalności. Zna-
mienny jest obowiązek informowania dru-
giego małżonka o stanie majątku, sposobie 
jego zarządzania oraz planowanych przed-
sięwzięciach i zobowiązaniach obciążających 
poszczególne przedmioty wchodzące w jego 
skład.

Anita Gosiewska
Kancelaria Radców Prawnych 

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.
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Dokończenie ze str. 1 Bal Charytatywny na rzecz 
ząbkowskich świetlic środowiskowych za nami!

Rozpoczęła się ceremonia wręczania statuetek 
ambasadorom Ząbek 2016, którymi zostali:
– Firma Gór-Pis w osobie Pana Pawła Górala – 

współwłaściciela firmy;
– księgarnia „orla” – reprezentowana przez Pań-

stwa Piotra i Patrycję orłowskich;
– Grupa dSF – statuetkę odebrał Pan Sławomir 

duba – Prezes Zarządu Grupy dSF;
– maximus w osobie Pana Jarosława Stańczyka – 

właściciela firmy.

Podczas balu wystąpili artyści: Jakub wocial –  
aktor musicalowy, reżyser, kierownik sceny muzycz-
nej teatru Rampa w warszawie, mariusz totoszko 
jako Frank Sinatra, kinga bakierska i michał ko-
walski – znakomici tancerze z klubu Classic dance 

Sport, którzy prze-
prowadzili wśród 
gości naukę tańca 
towarzyskiego. Za-
nim rozpoczęły się 
licytacje prac wyko-
nanych przez dzie-
ci podopiecznych 
świetlic środowisko-
wych, pióra burmi-
strza Ząbek, a także 
obrazu na płótnie 
wykonanego techni-
ką mix media z ma-
lowaniem szpachlą 
przekazanego przez 
księgarnię „orla” od-
była się projekcja fil-
mu ukazująca pracę 
i osiągnięcia świetlic 
środowiskowych.

Niezależnie od aukcji przez cały czas 
trwania balu na eksponowanym miejscu 
stała specjalna urna, do której można było 
wrzucać dodatkowe środki wspierające cel 
uroczystości honorowane cegiełką, które 
wręczała hostessa.

Podczas I edycji Charytatywnego 
Balu zebrano 16 250 złotych.

Punktualnie o północy odbyło się rów-
nież losowanie wizytówek, które zostawiali 
goście przy wejściu. Główną nagrodą był 
telefon komórkowy.

trzeba przyznać niewątpliwie, że 
pomysł organizacji balu był szlachetny 
i godny kontynuowania w przyszłości, bo 
największą wartością dla naszego miasta 
jest to, co wniosą mieszkańcy, a także in-
stytucje i osoby prywatne, które się z nim 
utożsamiają.

Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski





,
.
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Radia warszawa. Potem 
błogosławieństwo w  ko-
ściele miłosierdzia bożego. 
No i w końcu ruszyliśmy do 
domów z  tradycyjną kolę-
dą. Nie zraził nas nawet 15 
– stopniowy mróz. dzięku-
jemy tym wszystkim, którzy 

Najpierw czytaliśmy o  nich 
w Świecie misyjnym, poznawaliśmy 
ich zwyczaje, stroje, kulinaria, a na-
wet język. kolejnym etapem była 
też audycja radiowa o kolędowaniu, 
którą nagrała z  nami dziennikarka 

nas przyjęli, wsparli finansowo naszą akcję, 
obdarowali słodyczami, a nawet ugościli. Nie 
spodziewaliśmy się takiej otwartości i  ser-
deczności. Na koniec podziękowaliśmy Panu 
bogu za to, że możemy pomagać innym, że 
daje nam siły, zdrowie i chęci. Zebrane pie-
niądze powędrowały już do dalekiej tajlandii. 

Nagrodą dla moich małych kolędników 
była wycieczka do warszawy, gdzie oglądali-
śmy ciekawe i oryginalne szopki w staromiej-
skich kościołach. 

Katarzyna Węgrzynek
opiekun Szkolnego 

Koła Misyjnego  przy SP 2 

Kolędowaliśmy dla Tajlandii 

Uczniowie „Dwójki” lubią pomagać. Gdy pomagają, 
uczą się empatii, nie narzekają, pozbywają się ego-

izmu, myślą o innych. Kolędnicy misyjni pomagają rówie-
śnikom z  dalekich krajów. W  tym roku przyszła kolej na 
mieszkańców Tajlandii. 

Bal karnawałowy w SP3

Od piątku 20 stycznia od godziny 16:00 w Sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 zgiełk i za-

mieszanie – a wszystko to w związku z sobotnim balem 
karnawałowym. Rodzice bardzo licznie przybyli w popo-
łudniowy piątek, żeby udekorować salę na bal dla swoich 
pociech. Na medal spisały się poszczególne klasy, które 
przygotowały przepiękne plakaty z motywami postaci 
z bajki „Trolle”. Niektóre z nich ukazywały niezwykłe zdol-
ności artystyczne rodziców. Nie zawiedli też nasi tatusio-
wie, którzy dzielnie pompowali balony i wspinali się na 
drabiny, żeby pomocować dekoracje. Było przy tym mnó-
stwo śmiechu i zabawy. Mobilizacja rodziców była tak 
wielka, że w ciągu raptem 2 godzin cała sala była pięknie 
przystrojona i rzucała na kolana swoją barwnością a przy-
bywający na salę ko-
lejni rodzice po wej-
ściu wydawali jakże 
miły dla „autorów” de-
koracji dźwięk „WOW” 
„SUPER” „JAK ŁADNIE 
I KOLOROWO”. 

 a już w sobotę 21 stycznia o godz. 9:00 zabawę rozpoczęli najmłod-
si uczniowie naszej szkoły. Ich reakcje, po wejściu na salę były bezcenne: 
„wow, Jak koLoRowo!!!!”. I to było najpiękniejsze podziękowanie. 
tegoroczną zabawę karnawałową pt. „karnawał w krainie Szczęścia” 
prowadziła znana już i lubiana „Patrycja Lipińska dla dzieci”. Humory 
wszystkim dzieciakom dopisywały i mamy nadzieję, że wspaniale się 
bawiły. o godzinie 15:00 rozpoczęła się dYSkoteka dla klas najstar-
szych a przygotowany przez nasze dJ-ki repertuar wyjątkowo chyba 
przypadł wszystkim do gustu a w szczególności hit sobotniej dyskoteki, 
grany wielokrotnie i wspólnie przez dzieciaki śpiewany utwór Zenka 
martyniuka „Przez twe oczy zielone”. 

Zabawa była przednia zarówno dla dzieci 
jak i dla Rodziców, którzy w tym roku mogli 
skorzystać z kawiarenki, podczas gdy ich pocie-
chy szalały na parkiecie. dostępne były napoje 
ciepłe (jak kawa czy herbata), jak i zimne, trochę 
słodkości a przede wszystkim miłe towarzystwo 
i chwilka dla siebie. mamy nadzieję, że również 
i rodzice mile spędzili ten sobotni czas. 

w związku z tak wspaniałą sobotnią zaba-
wą Prezydium Rady Rodziców SP3 w Ząbkach 
pragnie złożyć oGRomNe PodZIĘkowaNIa 
wszystkim RodZICom, NaUCZYCIeLom i dY-
RekCJI SZkoŁY za piękne dekoracje, pomoc 
w przygotowaniu i posprzątaniu sali oraz wspa-
niałą zabawę i opiekę, jaką roztoczyli nad na-
szymi dziećmi. 

Prezydium Rady Rodziców SP3
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Jak świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka 
w Przedszkolu im. Jana Pawła II? 

31 stycznia 2017 roku przed godziną 15-tą, mimo że był to zwyczaj-
ny wtorek, w pobliżu kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego 

w Ząbkach trudno było znaleźć wolne miejsce do zaparkowania. Sala w tzw. 
„dolnym kościele” też wyglądała inaczej niż zazwyczaj. Krzesła ustawiono 
wzdłuż ścian, pod oknami stały stoły uginające się wprost od różnorakich 
przysmaków, zaś wchodzących witał...święty Franciszek. W ten oto bardzo 
oryginalny sposób dzieci z Przedszkola im. Jana Pawła II postanowiły uczcić 
Dzień Babci i Dziadka.

Na początku siostra bernarda-dyrektor 
placówki przywitała personel oraz wycho-
wanków przedszkola, w szczególny zaś spo-
sób babcie i dziadziusiów oraz przedstawi-
ła znamienitego gościa z asyżu, który, ku 
ogromnemu zaskoczeniu publiczności prze-
mówił do nas w języku włoskim. okazało się 
jednak, że prekursor ekologii świetnie mówi 
po polsku, gdyż, jak sam wyjaśnił, święci po-
trafią się komunikować z nami we wszystkich 
językach świata, zaś najchętniej posługują się 
uniwersalnym językiem miłości.

Ponieważ trwał jeszcze okres bożego 
Narodzenia, na scenie obok zacnego gościa 
pojawił się, pusty na razie, drewniany żłóbek 
oraz matka boża i święty Józef, w role których 
wcieliły się przedszkolaki. dowiedzieliśmy się 
przy tej okazji, że święty Franciszek to nie tyl-
ko patron ekologów, który uznawał zwierzęta 
za naszych braci mniejszych, ale także ojciec 
współczesnej tradycji szopkarskiej. to właśnie 
on zbudował w 1223 roku w swojej pustelni 
w Greccio wraz z pobliskimi mieszkańcami 
szopkę obrazującą wydarzenia związane z na-
rodzinami Pana Jezusa. 

drewniany żłóbek stojący na scenie 
w dolnym kościele był twardy, więc święty 
Franciszek zasugerował, że z miłości do nowo 
narodzonej dzieciny powinniśmy wymościć 

go siankiem. Nasze przedszkolaczki z koszy-
kami pełnymi wonnego siana wyruszyły na 
poszukiwanie swoich babć i dziadziusiów, aby 
wspólnie przygotować posłanie dla dzieciąt-
ka Jezus. Święta Rodzina okazała swoje zado-
wolenie, więc przyszedł czas na śpiewanie 
kolęd oraz pastorałek. Niektórzy z nas pewnie 
nawet nie wiedzieli, że w takt bożonarodze-
niowych melodii można tańczyć. 

a potem przyszedł czas na występ przed-
szkolaków. Zaśpiewały one specjalną pio-
senkę na dzień babci i dziadka, modlitwę- 

błogosławieństwo oraz tradycyjne „Sto lat”, 
a także wręczyły samodzielnie przygotowane 
upominki.

Po tak ogromnych emocjach i wzrusze-
niu przyszedł moment na strawę cielesną: 
przepyszny bigos, sałatki, ciasta i owoce. Gdy 
pokrzepiliśmy się posiłkiem, był dalszy ciąg 
wesołej zabawy. 

Naszemu dziecku podczas obchodów 
dnia babci i dziadka musiała wystarczyć 
obecność rodziców oraz starszego brata. bab-
cie mieszkają daleko i nie mogą nas zbyt czę-
sto odwiedzać, zaś dziadziusiowie wypraszają 
dla niej łaski u Pana boga i patrzą, jak pięknie 
rośnie, w końcu z nieba mają dobry widok. 

Serdecznie dziękujemy dyrekcji oraz Per-
sonelowi przedszkola za przepiękne spotka-
nie, podczas którego świętowaliśmy nie tylko 
dzień babci i dziadka, ale również cieszyliśmy 
się z Narodzin Jezusa. Naszym zdaniem były 
to niezapomniane chwile pełne szczęścia, 
miłości i bliskości. bóg zapłać.

Rodzice Martusi z grupy trzylatków

O G Ł O S Z E N I a

bURmIStRZ mIaSta ZąbkI
informuje,

iż dnia 25.01.2017 r. zostało wywieszone do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki 
przy ul. wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie poda-
nia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.06.2017 burmistrza 
miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2017 r. Pełna treść Zarządzenia 
jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w za-
kładce Zarządzenia).

bURmIStRZ mIaSta ZąbkI
informuje,

iż dnia 26 stycznia 2017r. zostało wywieszone do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. 
wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzier-
żawienia – Zarządzenie nr 0050.07.2017 burmistrza miasta Ząbki 
z dnia 26 stycznia 2017r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostęp-
na na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

bURmIStRZ mIaSta ZąbkI
informuje, 

iż dnia 31.01.2017 r. zostało wywieszone do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki 
przy ul. wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie poda-

nia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.12.2017 burmistrza 
miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2017 r. Pełna treść Zarządzenia 
jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w za-
kładce Zarządzenia).

 bURmIStRZ mIaSta ZąbkI
informuje,

iż dnia 31.01.2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomo-
ści, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. woj-
ska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
– Zarządzenie nr 0050.13.2017 burmistrza miasta Ząbki z dnia 31 
stycznia 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na 
stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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ORGANIZATOR AKCJI:

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
tel. 022 781 68 14 do 17
fax. 022 781 68 13
www.zabki.pl

DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW ZĄBEK
ZNIŻKI OD 2 DO 30 % 
W PUNKTACH OZNACZONYCH NAKLEJKĄ

Lp. Nazwa Firmy Zakres działalności Zniżka

1 „Sukces” szkolenia językowe, ul. malczewskiego 6, www.sukces-szkola.pl, tel. 22 498 49 50 7%
2 dRImS profesjonalne drzwi, ul. ks. Skorupki 91, www.drims.com.pl, tel. 22 781 41 72 15%
3 wwmedIa produkcja filmów i nagrań wideo, ul. J.Ch. andersena 18 e lok. 7, www.wwmedia.pl, tel. 22 762 80 68 10%

4 mdG data mirosław Sobiecki ul. ks. Skorupki 19 lok. 29, www.mdgdata.pl, e-mail: mdgdata@mdgdata.pl, 
kom. 515 986 179, tel. 22 349 21 99 fax. 22 247 29 74

Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
– 10% na zakup Systemu do zarządzania

przedsiębiorstwem Comarch oPtIma,
– 20% rabatu na usługi informatyczne.

mieszkańcy Ząbek:
– 20% rabatu na usługi informatyczne

5 agencja „metropolis” Nieruchomości ul. 3 maja 10 lok. 10 (nad Pocztą), www.metropolis.waw.pl, tel. 22 781 44 56 10%
6 english way School szkoła języków obcych, ul. Piłsudskiego 154, www.englishway-szkola.pl, tel. 606 626 747 5%

7 machowicz budownictwo ul. Gdyńska 39a, www.machowicz.pl, tel. 504 723 593

7% na zakup agregatów prądotwórczych 
i zagęszczarek gruntu i pozostałych urządzeń 

budowlanych oraz na usługi budowlane 
– roboty wykończeniowe

8 w48 expert kosztorysy napraw powypadkowych, ul. Sikorskiego 39, tel. 22 781 71 36 10%
9 GLaSImPReSSIoN krzysztof kujawski sprzedaż luster, ul. kopernika 3, tel. 603 324 614 10%

10 taSkId tomasz Szeszko zabawki edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, www.machowicz.pl 7%
11 Property management Lech kowalewski nieruchomości, ul. Powstańców 15b, tel. 792 277 710 20%
12 P.U.H. Henryk Lubaszka blacharstwo i mechanika pojazdowa, przeglądy i sprzedaż części, ul. wigury 3a, tel. 22 781 77 82 5%

13 biuro beaty biuro rachunkowe – rozliczanie projektów unijnych, księgowość mikrofirm, sp. zoo, NGo, 
ul. dąbrowskiego 49a, www.biurobeaty.com.pl, tel. (22) 490 57 59 5%

14 PeRFeCt ComP kamIL weNda kompleksowe usługi informatyczne, sprzedaż komputerów, ul. I brygady 27, www.naprawakomputera.com/
serwis_komputerowy_zabki, tel. 502 372 348

20% na usługi informatyczne dla firm i osób 
prywatnych

15 aUtoGLob firma motoryzacyjna, Powstańców 14, www.autoglob.pl, tel. 22 762 90 65 5% na nasze usługi 
oraz 5% na części użyte do naprawy

16 meble i Styl produkcja i sprzedaż mebli, ul. Piłsudskiego 27b, www.mebleistyl.pl, tel. 605 225 337 10%
17 Salon auto Praga ul. Radzymińska 334, www.autozoliborz.pl, tel. 22 355 20 00 aktualne rabaty promocyjne + 1000 zł

18 błękit Jerzy Przychodzeń oprogramowanie komputerowe dla firm, sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis, ul. t. borowskiego 2 pok. 220, 
warszawa, www.blekit.com, tel. 22 49 23 320, kom. 501 255 842 20%

19 architekt wnętrz marlena Guzik projektowanie wnętrz, ul. andersena 18d lok. 11, tel. 22 762 30 73, kom. 608 896 136 10%
20 Gabinet kosmetyczny mariage pełen zakres usług, ul. batorego 1 (1 piętro), www.mariage.waw.pl, tel. 22 781 40 00 5%

21 School of english wszystkie języki obce, przedmioty szkolne i akademickie, logopedia, ul. Chopina 9, www.soe.com.pl, 
tel. 22 781 46 11

15% za na naukę angielskiego
5% na pozostałe przedmioty

22 Fotografia ślubna i okolicznościowa
Zbigniew Świderski www.zbigniewswiderski.pl, fotoswiderski@gmail.com, tel. 501 138 685 10%

23 dobra wróżka krystyna www.wrozka.waw.pl, ul. b. Prusa 8, tel. 22 781 62 34, kom. 512 075 238 10%
24 Geo – Inwent Jarosław Szczepocki usługi geodezyjne i kartograficzne, www.geo-inwent.pl, ul. Szwoleżerów 130/28, kom. 607 332 645 5%
25 P.H.U. „mG” mariusz Grabowski firma motoryzacyjna, www.serwis-zabki.pl, ul. mazowiecka 5, kom. 504 003 350 10%
26 orchidea organizacja wesel, catering, www.weselaorchidea.pl; ul. batorego 18, tel. 22 781 40 06, 609 113 033 5%

27 Septoma preparaty do dezynfekcji dla zakładów kosmetycznych i fryzjerskich, www.septoma.pl, ul. Reymonta 28, 
kom. 668 923 842 6%

28 Usługi księgowe S.C. usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe, www.uslugiksiegowe-zabki.pl, ul. Reymonta 28, 
kom. 608 094 801 5%

29 mSk – INStaLaCJe instalacje alarmowe, domofonowe, elektryczne, tel. wizyjne, ul. krucza 21 lok. 29, kom. 602 869 873 15%

30 Restauracja „Na Skrajnej” ul. Skrajna 1a, www.naskrajnej.pl, tel. 22 781 70 29, kom. 519 064 128 20% od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 15.00–22.00

31 CItRo-CaR Sp. j. 
anna Pachulska, dariusz Smutkiewicz” ul. Piłsudskiego 154, tel. 22 762 83 82, fax. 22 781 59 29, www.citrocar@com.pl 7% na naprawy samochodów 

i części użyte do napraw

32 „Hollywood www Studio
– andrzej Potęga”

tworzenie i obsługa stron www i serwisów internetowych, programowanie, grafika komputerowa, animacja 
i wykonanie banerów reklamowych, dtP, druk cyfrowy, produkcja muzyczna,, tel. 501 049 999, 
www.hollywoodwwwstudio.com

10%

33 „techIt” Piotr wielgolewski obsługa informatyczna oraz serwis sprzętu komputerowego. kompleksowe usługi informatyczne dla klientów 
prywatnych i firm, ul. Norwida 19, www.techit.com.pl, tel. 48 0 505 876 768 10%

34
„bud-mark” 
Usługi Remontowo-budowlane
marek balukin

remonty lokali mieszkalnych, usługowych, pomieszczeń biurowych oraz kompleksowe wykończenia wnętrz; 
porady w doborze materiałów i sposobu adaptacji pomieszczeń. ul. Reymonta 29/4, www.bud-mark.com
tel. 509 557 243

10%

Firmy, które udzieliły rabatów 
mieszkańcom Ząbek 

Akcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz większym powodzeniem. 
Przedsięwzięcie polega na promowaniu lokalnej przedsiębiorczości 

oraz zachęcaniu mieszkańców do meldowania się w Naszym Mieście. 
Każda firma, która zgłosi swój akces i zadeklaruje udzielenie zniżki dla 
klientów, którzy są zameldowani w Ząbkach, będzie promowana przez 
Miasto. Natomiast mieszkańcy otrzymają zniżki od 2 do 30% na świad-
czone produkty i usługi.

warto nadmienić, że każda osoba meldująca się w Naszym mieście, otrzyma 
listę przedsiębiorstw udzielających „zniżki za dowód”.

Przedsiębiorców chętnych do włączenia się do akcji promocyjnej, prosimy 
o składanie swojego akcesu elektronicznie na adres: promocja@zabki.pl. Su-
gerujemy udzielenie jednej z pięciu wysokości udzielanych zniżek: 5%, 7%, 
10%, 15%, 20%. 

Poniżej przedstawiamy aktualną listę firm udzielających rabaty na swe 
towary/usługi zameldowanym mieszkańcom Ząbek.

CZĘŚĆ I  (część II w kolejnym numerze)
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35 „Frise” Jerzy taczalski
produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie: kuchnie, szafy, sypialnie, stoły, drzwi wewnętrzne, wykonywanie 
projektów, doradztwo, montaż, ul. Piłsudskiego 93a, www.frise.pl, tel. 22 353 95 12, 
kom. 505 138 188 – Rafał kowalczyk, kom. 509 802 182 – maciej Gawryjołek

10%

36 Uczniowski klub Sportowy „omega 
Sports” Robert kwiatkowski

zajęcia z Fma (Filipińskich Sztuk walki), Chińskich Sztuk walki, kursy Samoobrony dla kobiet, 
tel. 22 300 18 83, kom. 501 749 507, biuro@omega-sports.pl , www.omegasports.pl 10%

37 „Renom” Zdzisław kwiatkowski konserwacja, naprawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo-osobowych, towarowych i platform dla 
osób niepełnosprawnych tel. 300 19 60, kom. 504 926 563 10%

38 „krasnalek” monika Poławska sprzedaż artykułów dziecięcych – ubranka, obuwie, akcesoria, ubranka do chrztu, ul. wyspiańskiego 2b, 
sklep@krasnalek.com, tel. 503 010 234 5%

39 „auto Perfekt”
mechanika i kosmetyka Pojazdowa

pranie tapicerek samochodowych, ozonowanie wnętrz, czyszczenie i pielęgnacja skóry, pielęgnacja lakieru, 
tel. 692-631-822, www.autoperfekt.waw.pl 7%

40 „metaLmaX” – Henryk Lemański

posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych i mechaniki samochodowej. Za-
kres prac: blacharstwo-lakiernictwo, tłumiki-spawanie, hamulce, naprawa zawieszenia, lakiery samochodowe, 
wymiana oleju, geometria pojazdu, mechanika, szyby samochodowe. kontakt: Ząbki, ul. Graniczna 28d, 
tel. 22 781-55-87, 607-554-068, e-mail: metal71@gazeta.pl, www.metalmax.waw.pl

2%

41 „o-Z car”
mechanika samochodowa, wulkanizacja, blacharstwo i lakiernictwo. 
kontakt: Ząbki, ul. brzozowa 2 a, 
tel. 22 781-66-06, 506-186-936, 509-973-877, www.autozabki.pl, e-mail: warsztat@autozabki.pl

Sezonowa wymiana opon:
– felgi stalowe – 8%

– felgi aluminiowe – 6%
felgi aluminiowe niskoprofilowe

powyżej 16’ i auta dostawcze – 5%
Rabat na części przy naprawie

(mechanika) – 5%

42 Sklep „wszystko dla twojego dziecka” 
bożeny motoszko

oferuje: bielizna dla wcześniaków, wszystko dla noworodka (śpiochy, body, kaftany, pajace, czapki), akcesoria 
poporodowe, kosmetyki „Skarb matki”, bieliznę, piżamy, rajstopy, odzież w rozmiarach 56–164 cm wykonane 
z najlepszej bawełny, możliwość zwrotów. kontakt: Ząbki, ul. targowa 1 (targowisko miejskie).
Sklep czynny w godz. 9–17, w soboty w godz. 9–14

5%

43 Firma usługowo-handlowa „amaRtUS”
specjalizująca się w kształtowaniu sylwetki, oferuje: aerobik, siłownię, masaże, solarium, porady dietetyczne 
i treningowe, odżywki dla sportowców. kontakt: ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, Ząbki,
tel. 22 425-95-24, 604-414-123, www.bodyfan.info, e-mail: amartus@o2.pl

10%

44 Serwis samochodowy „auto doctor”
oferuje pełen zakres mechaniki: zawieszenia, układy hamulcowe, sprzęgła, rozrządy, a także różnego rodza-
ju modyfikacje: spawy, przeróbki itp. kontakt: ul. kwiatowa 34, 05-091 Ząbki, tel. 22 499-34-37, 600-601-252
e-mail: autodoctor.zabki@gmail.com

7%

45 „moNo” s.c. sklep z materiałami wykończeniowymi, budowlanymi, narzędziami, mieszalnia farb i tynków, sprzedaż kom-
pletnego wyposażenia łazienek. kontakt: Ząbki, ul. kuleszy 1a, tel. 22 781 64 94 5%

46 agent ubezpieczeniowy Firmy aVIVa 
artur orłowski Ubezpieczenia majątkowe: domy, mieszkania, firmy. kontakt: orlowski.artur@aviva.com.pl, 608 531 401

10% na ubezpieczenia prywatnych mieszkań 
i domów

5% na ubezpieczenia majątku firmy

47 wash master& Service master

naprawy mechaniczne samochodów; zakup, wymiana i przechowywanie opon; mycie auta w myjni tunelowej 
i ręcznej przy zastosowaniu delikatnych kosmetyków zabezpieczających karoserię; odkurzanie i sprzątanie, 
polerowanie i woskowanie lakieru, pranie, suszenie i konserwacja tapicerki, usuwanie przykrych zapachów 
metodą ozonowania; kompleksowa obsługa klimatyzacji.
kontakt: Ząbki; ul. wolności 50, 503-154-213, 22 762 08 55; 22 762 08 56; www.washmaster.pl

10%

48 mYJNIa RĘCZNa PaRowa, 
wULkaNIZaCJa ekowaSCH maSteR

w ofercie ma: auto datailing (proces kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji auta/motocykla lub 
jego elementów), mycie zewnętrzne i wewnętrzne parą, pranie tapicerki, mycie podwozia, pranie dywanów, 
wulkanizację, przechowywanie opon. Siedziba ul. Szwoleżerów 79a w Ząbkach.
kontakt: tel. 507 115 599 lub 664 629 537 (obok marketu aPI)

10% na mycie parowe, auto detailing
5% na wulkanizację

49 Firma „FaCHowIeC RÓwNY I SYN S.C.”

ta rodzinna firma zajmuje się sprzedażą części i akcesoriów do sprzętów aGd, naprawą sprzętu aGd (pralki, 
zmywarki,piekarniki elektryczne, okapy, odkurzacze, żelazka, roboty kuchenne, suszarki, maszyny gastrono-
miczne i inne).
kontakt: Ząbki, ul. targowa 6 paw. 44, tel. 602-638-077 lub 602-454-001, www.fachowiec.sklep.pl

5%

50 Firma „embRam” 
Przemysława kamińskiego

Główną działalnością firmy jest sprzedaż, montaż, automatyka i serwis bram garażowych, wjazdowych, prze-
mysłowych, segmentowych, bocznych, jak również różnego rodzaju usługi ślusarskie. Partnerami firmy są: 
NoRmStaHL, wIŚNIowSkI, RYteRNa, NICe, Came, FaaC, bFt. „embRam” wykonuje wszelkiego rodzaju prze-
róbki, poprawki bram, furtek oraz ogrodzeń itp. Gwarantuje solidne wykonanie i szybką realizację. 
kontakt: tel. 507-105-354, strona www.embram.ngb.pl, e-mail: embram@wp.pl

5%

51 bHP dLa bIZNeSU

Niepubliczna Placówka oświatowa kształcenia Ustawicznego – firma specjalizuje się w świadczeniu usług 
z zakresu bHP oraz PPoŻ. w ofercie znajdują się: szkolenia: wstępne, okresowe dla pracowników
i pracodawców, outsourcing, usługi z zakresu ppoż., sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków 
ochrony przeciwpożarowej. kontakt: Ząbki,ul. Powstańców 24 i lok. 2, tel. 695-185-853,
e-mail: m.krawczyk@bhpdlabiznesu.pl, www.bhpdlabiznesu.pl

15% (z wyłączeniem sprzedaży)

52 FLoRma malwina micherdzińska
firma zajmuje się dekoracją okolicznościową jak i dekoracją wnętrz. Realizuje zlecenia dotyczące wystroju 
i aranżowania sal weselnych, kościołów dekorowania aut ślubnych oraz florystyki ślubnej.
kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 113F/3, e-mail: dekoracje@florma.pl

5%

53 auto Serwis kozłowski mariusz
diagnostyka komputerowa, serwis klimatyzacji, wulkanizacja, mechanika ogólna, naprawy bieżące, geometria 
kół. kontakt: Ząbki, ul. Słowiańska 1d, e-mail: auto.serwis.zabki@wp.pl, www.autoserwis-kozlowski.pl,
tel. 503-045-445, 22 799-71-47

15%

54 Centrum medyczne LeCZYmed Przychodnia Lekarska (lekarze rodzinni, pediatrzy i lekarze specjaliści). dane kontaktowe: Ząbki,
ul. krasickiego 14 lok. 2, tel. 504-040-561, 22 428-06-50, 22 428-06-51, e-mail: leczymed@leczymed.pl

10% rabatu na oferowane usługi za okazaniem 
dowodu osobistego

55 Firma „Żuczek” Paweł dobrowolski profesjonalne pranie dywanów, wykładzin oraz tapicerki (kanapy, narożniki, fotele, krzesła itp.) kaRCHeR, do-
jazd do klienta gratis. kontakt: tel. 22 224-43-44, tel. kom. 519-626-202 10%

56 P.H.U. „adamo”
dekoracje i zabezpieczenia okien, m.in. rolety, żaluzje, moskitiery, plisy, markizy oraz drobne naprawy domo-
we. kontakt: Ząbki ul. kochanowskiego 1a, Ząbki, tel. 22 619-22-78, tel. kom. 602-402-425,
e-mail: a.rolety@wp.pl, adres www: www. adamo.waw.pl

10%

57 alab Laboratoria Sp. z o.o.
ogólnopolska Sieć Laboratoriów analiz medycznych, oferuje m.in. szeroki zakres badań od podstawowych po 
wysokospecjalistyczne bez skierowań lekarskich. kontakt: Ząbki, ul. wiosenna 14 lokal U1-3,
tel. 22 407 68 71, www.alablaboratoria.pl

10%

58 SkaRabeUSZ Paweł kuciak
instalacje 230V w mieszkaniach i obiektach przemysłowych, instalacja i obsługa centrali tel. fonicznych, insta-
lacja domofonów i sieci komputerowych. kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 62/424, tel. 602-350-260,
22 201-06-91, www.skarabeusz.waw.pl, skarabeusz@list.pl

20%

59 Studio apla
usługi graficzne (katalogi, ulotki, foldery, wizytówki, skład komputerowy), usługi fotograficzne – fotografia 
ślubna, okolicznościowa, eventowa. kontakt: 608-023-996, o.kalinowska@gmail.com, www.stuidoapla.com.pl, 
www.olakalinowska.pl

5%

60 bogdan Śladowski „boFoto” usługi fotograficzne, nauka fotografii. kontakt: bofoto@onet.pl, www.bofoto.pl, www.bofolio.pl, 
tel. 501-352-753 10%

61 LIGHtS & SHadowS s.c. 
L. Przyborowski, R. Lipiec

doradztwo, projektowanie i sprzedaż opraw i sprzętu oświetleniowego do domów, mieszkań, biur itp. oblicze-
nia natężeń i wizualizacje 3d. kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 15e, tel. 607 683 936, tel. 785 644 439, 
www.lights@shadows.pl, e-mail: biuro@lights-shadows.pl

15%

62 Instalacje Gazowo-Sanitarne
Hubert kokoszko Ząbki ul. Zieleniecka 7, tel. 603-196-291 10%

63 Salon ŻiŻi marta Gałecka zakład fryzjersko-kosmetyczny, Ząbki, ul. Szwoleżerów 66b/1, tel. 511 066 778, e-mail: marta@salon-zizi.pl, 
www@salon-zizi.pl 10%

64 Strefa Zdrowia i Urody refleksologia, masaże i zabiegi wspomagające odchudzanie, terapie manualne, naturalna kosmetyka profesjo-
nalna, tel. 502 670 562, 22 258-70-32, kinga-owc@wp.pl, www.sziu.pl 20%

65 biuro Usług księgowych 
Iwona Sitkowska

Firma zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo-księgową podmiotów gospodarczych. 
kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 91 a/1, www.bukzabki.pl, e-mail: biuro@bukzabki.pl 10%

66 manual-med gabinet rehabilitacji narządów ruchu: porady, rehabilitacja, masaże.
kontakt: 05-091 Ząbki, ul. wronia 11b, lok. 2, tel. 600-071-901, www.manual-med.pl 10%

67 akademia Urody agnieszki Sasin „aS” zaprasza na kompleksową profesjonalną kosmetykę twarzy i ciała.
kontakt: Ząbki, ul. orla 6 lok. 68, tel. 22 224-3141, 501-380-183, www.facebook.com/akademiaUrodyaS 10%
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 45 z obrębu 0038,03-14, 

o powierzchni 0,0597 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Broniewskiego, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00002790/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 385,000,00 zł * (słownie: trzy-
sta osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

Wadium: 20.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2017r. o godzinie 12.00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
15 marca 2017r. na konto Urzędu miasta Ząbki: 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041
(liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu miasta).

Opis działki:
teren zabudowany budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. 
obecnie budynek nie jest użytkowany i stanowi obiekt opuszczony w sta-
nie technicznym kwalifikującym się do rozbiórki. Całość ogrodzona, z bra-
mą wjazdową od ul. broniewskiego. Niezabudowana część działki stanowi 
teren niezagospodarowany, porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami. 
kształt działki regularny, prostokątny. teren płaski, nie posiadający żadnych 
utrudnień deniwelacyjnych. Na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się przyłącza infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyj-
nej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. 
bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jed-
norodzinną wolnostojącą oraz szeregową niskiej intensywności. w dalszej 
odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, oświatowe oraz uży-
teczności publicznej. 

Opis zabudowy:
budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy wynoszącej 147 m2, wybudo-
wany w 1972r. Stanowi on obiekt murowany, dwukondygnacyjny. budynek 
o dużym zużyciu technicznym i funkcjonalnym, zrealizowany w przestarzałej 
technologii. elewacja zawilgotniała, nieocieplona. okna i drzwi z licznymi 
brakami, w stanie technicznym uniemożliwiającym renowacje. wewnątrz 
budynku ściany pokryte emulsją z licznymi spękaniami. Posadzki i schody 
betonowe.
Z uwagi na bardzo duże zużycie techniczne i funkcjonalne budynku, obiekt 
kwalifikuje się do rozbiórki i nie przedstawia istotnej wartości.

Możliwości inwestycyjne:
Nieruchomość posiada nieograniczone możliwości inwestycyjne, zgodnie 
z funkcją określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go. Potencjalny nabywca w ramach optymalnego wykorzystania nierucho-
mości dokonać powinien rozbiórki istniejącej zabudowy i zagospodarować 
działkę poprzez lokalizację na niej nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej 
– jednorodzinna bądź bliźniacza.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego miasta 
Ząbki, zatwierdzonym w dniu 
19  grudnia 2003r. Uchwałą 
nr 90/XVIII/03 Rady miejskiej 
w Ząbkach, działka znajduje 
się na terenie przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną – symbol w pla-
nie mN.

Obciążenia:
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń, roszczeń i zobowią-
zań na rzecz osób trzecich oraz 
hipotek.

* sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku Vat na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a 
ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunki przetargu:
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji prze-
targowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. w przypadku, 
gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do 
reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wy-
pis z krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument określony w art. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. dz. U. 
z 2016r., poz. 687 z późń. zm.). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub 
kopii poświadczonej notarialnie, upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego.
Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadcze-
nie o zapoznaniu się ze stanem techniczno-użytkowym nieruchomości.
wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny nieruchomości. wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Po-
zostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, 
w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wy-
nikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo 
przed zawarciem umowy notarialnej. w dniu podpisania umowy notarialnej 
środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym miasta Ząbki.
o terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabyw-
ca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwroto-
wi. koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. 
w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (t.j. dz. U. z 2016r., poz. 1061) do zawarcia umowy no-
tarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, 
jeżeli uzyskanie zezwolenie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważ-
nienia przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można 
uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki nieruchomościami Urzędu 
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 51-09-744/746 
w godzinach pracy urzędu.

Załączniki:
1. Zaświadczenie z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
2. mapa sytuacyjna nieruchomości.

GiGN.6840.3.2017.EP - załącznik nr 2

Opracowano w systemie GEO-MAP
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CO SŁYCHAĆ

Co zyskujesz Ty i Twoja rodzina?

č bezpłatną komunikację miejską

č zniżki na basen

č bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania

č rabaty na produkty i usługi firm uczestniczących w akcji „Zniżka za dowód”

č możliwość skorzystania z Powiatowej Karty Rodziny (zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu, 

č

za zajęcia w MOK i MOSiR, 50% ulgi na posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjach) 

dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli

č większy komfort życia (więcej inwestycji drogowych, oświatowych, sportowo-rekreacyjnych)

Do kasy miasta Ząbki wpłynie prawie 40% udziału z Twojego podatku (PIT) 

tylko wtedy, gdy w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2016 r. wskażesz swój 

ząbkowski adres zamieszkania.

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA 
OSÓB DOROSŁYCH, TERAPIA PAR
PIERWSZA WIZYTA 50% TANIEJ

Pomoc w depresji, nerwicy, lęku, 
niskiej samoocenie, poczuciu pustki 

i osamotnienia, problemach w relacjach
Jeśli chcesz poprawić jakość swojego 

życia zapisz się na spotkanie
Ząbki, ul. Narutowicza 4
tel. 530 146 353

www.annaszablowska-psychoterapia.pl

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ 
ODPADÓW STAŁYCH

 gruzu, śmieci, itp.
Usługi porządkowe
tel. 509-136-967BULI 

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15
www.buli.com.pl


