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Minister Marlena Maląg 
z wizytą w ząbkach
29 listopada minister 
rodziny, pracy i polity-
ki społecznej Marlena 
Maląg, jej zastępca, 
wiceminister stanisław 
szwed, wojewoda Ma-
zowiecki Konstanty 
radziwiłł oraz starosta 
wołomiński adam lu-
biak odwiedzili nadzo-
rowaną przez Ośrodek 
Pomocy społecznej 
w Ząbkach placówkę 
dziennego pobytu dla 
osób starszych – Klub 
„senior+”.

Gościom towarzyszyli wicebu-
rmistrz Ząbek Kamil Kowaleczko, 
poseł Piotr Uściński oraz gospo-
darze spotkania – Artur Kołodziej-
czyk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach wraz z pracowni-
kami, którzy wspólnie z seniorami zadbali o miłą atmosferę i poczęstunek.

– Dzisiejszą uroczystość przygotowali seniorzy wraz z pracowni-
kami Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach. Korzystając z okazji 
chciałbym serdecznie podziękować zarówno seniorom, jak i wszystkim 

pracownikom OPS za ogromne zaangażowanie w funkcjonowanie 
i rozwój klubu. To dzięki Wam drodzy Państwo to miejsce tętni życiem 
i przynosi nam wszystkim wiele radości i satysfakcji – powiedział Artur 
Kołodziejczyk, dyrektor ząbkowskiego OPS.
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WSPÓLNOTAMI	MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM	NIERUCHOMOŚCI
nieruchomosci@prosystemrp.pl tel:

dla każdego sprawozdanie ze szczegółowym wykazem faktur
możliwość elektronicznego głosowania uchwał firma z Ząbek 

783-298-248



gaBinet leKarsKi
anDrZeJ KaCZOreK

Ząbki ul. niepodległości 1a
- internista
- specjalista med. rodzinnej i medycyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)
- badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- badania kierowców wszystkich kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny: pn-pt w godzinach 0800-1900

tylko po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

Agencja Metropolis
Nieruchomości
Mieszkania Domy Działki

kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok. 10 IIp.
tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715

www.metropolis.waw.pl
www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna i wynajmu

Z powodu śmierci

Andrzeja 
Marka 
Leka

Wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu

dla Rodziny 
i Przyjaciół

składają 
koleżanki i koledzy 

z Urzędu Miasta Ząbki
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lODOWisKO 
JUŻ otwaRte
7 grudnia oficjalnie został zainaugurowany sezon zi-
mowy poprzez otwarcie lodowiska miejskiego, zloka-
lizowanego na terenie szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Batorego (wejście od ul. niepodległości).

Otwarciu, na które przybyli burmistrz Małgorzata Zyśk oraz dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Romańczuk, towarzy-
szyły również emocje sportowe, bowiem zaraz po krótkich przemó-
wieniach przeprowadzono wiele konkurencji sportowych. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni medalami.

Niebawem zacznie się również kalendarzowa zima. Dla tych, którzy 
cenią sobie aktywność fizyczną lodowisko jest ciekawą propozycją. 
Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA  
Z LODOWISKA „BIAŁY ORLIK” 

 
 

LODOWISKO CZYNNE CODZIENNIE  
W GODZ. 9:30 - 20:00 

 
 
9:30 – 16:30  – PIERWSZEŃSTWO MAJĄ SZKOŁY  I   PLACÓWKI      
       OŚWIATOWE Z ZĄBEK 
 
17:00- 20:00 –  LODOWISKO OGÓLNODOSTĘPNE 
 
 

PRZERWY TECHNICZNE – 
LODOWISKO ZAMKNIĘTE !!! 

 

13:00-14:15 
 

16:30-17:00 
 

oraz w zależności od potrzeb! 
 
 

 

WYPOŻYCZALNIA   

ŁYŻEW I  KASKÓW   

CZYNNA 15 MINUT  

PRZED KAŻDĄ PEŁNĄ GODZINĄ 

 
 

  
 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z  REGULAMINEM  KORZYSTANIA 
Z LODOWISKA „Biały Orlik” 

(UCHWAŁA RADY MIASTA ZĄBKI  z dnia 13 listopada 2013r.) 
 

 
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z  ZARZĄDZENIEM NR 135.2016 

BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI Z DN. 23.12.2016r.  
W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ŁYŻEW I KASKÓW 

OCHRONNYCH I OSTRZENIE ŁYŻEW ORAZ ZASAD ICH UŻYWANIA NA 
LODOWISKU „BIAŁY ORLIK” W ZĄBKACH 

 
 

WEJŚCIE NA LODOWISKO OD UL. NIEPODLEGŁOŚCI                                                                                   
 

Życzymy wspaniałej zabawy !!! 
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Miasto pRzygotowane DO ZiMy
Rozstrzygnięty został przetarg na zimowe utrzymanie na-

wierzchni ciągów pieszych na terenie Miasta Ząbki. Zamówienie 
zostało powierzone firmie Specjaliści od Zieleni Grzegorz Zakrzew-
ski z Nieporętu, za kwotę niewiele ponad 175 tys. zł. Powierzchnia 
chodników objętych przetargiem wynosi niemal 30 tys. m2. Do za-

dań firmy będzie należało odśnieżanie chodników i posypywanie 
piaskiem lub innymi środkami uszorstniającymi, tak aby zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu.

Natomiast odśnieżanie dróg gminnych zostanie wykonane wła-
snymi siłami.

pRzetaRg na 
pRzedłUŻenie 
ul. ZaCisZneJ
urząd Miasta ogłosił przetarg na budowę drogi serwi-
sowej wzdłuż torów kolejowych. Droga ta byłaby swo-
istym przedłużeniem ul. Zacisznej a zarazem połączy-
łaby ją z planowanym parkingiem typu „Parkuj i Jedź”, 
zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego. Mowa tu o dro-
dze o długości 360 mb oraz szerokości od 8 do 11 m.

Zakres zamówienia obejmuje m.in: 
•	 opracowanie czasowej organizacji ruchu w terenie kolejowym 

wraz z wprowadzeniem i przeszkoleniem pracowników, bez kosz-
tów zajęcia terenu kolejowego;

•	 obsługę geodezyjną budowy (dla całego zadania inwestycyjnego); 
•	 roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki; 
•	 roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku; 
•	 budowę drogi serwisowej PKP (przedłużenie ulicy Zacisznej) o dłu-

gości ok. 360 m i szerokości całk. ok.8–11 m (w tym: jezdnia szer. 5,0 
m, chodniki szer. 2,0 m, pobocze utwardzone szer. ok. 0,8 m, zieleń 
szer. 0,2-3,2 m); 

•	 wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego (pospółki) pobocza 
utwardzonego;	•	regulację	pionową	studni	murowanych	dla	urzą-
dzeń podziemnych, z obniżeniem ok.50 cm studni kanalizacyjnych 
dla włazów kanałowych;

•	 montaż oznakowania pionowego; 
•	 wykonanie trawników dywanowych z rozrzuceniem mieszanki tor-
fu	i	ziemi	urodzajnej	(warstwa	gr.	5	cm);	•	wykonanie	humusowania	
skarp z obsianiem (warstwa gr. 5 cm); 

•	 wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu; 
•	 końcową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

 Zamówienie współfinansowane jest ze środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

XViii sesJa raDy 
Miasta ZąBKi

27 listopada odbyła się 18-ta sesja rady Miasta Ząbki, podczas 
której podjęto następujące uchwały:
•	 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach
•	 dotycząca wyrażenia stanowiska w sprawie partycypacji Miasta 

Ząbki w opracowaniu studium wykonalności szybkiej komunikacji 
autobusowej lub tramwajowej na trasie od Dworca Wschodniego 
w Warszawie do Ząbek

•	 w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta Ząbki z organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2020

•	 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie lokal-
nego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mło-
dzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych

•	 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych na terenie miasta Ząbki

•	 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2020 oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2020

•	 w sprawie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości

•	 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki
•	 w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj 

i Jedź zlokalizowanego przy ul. Orlej w Ząbkach
•	 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia mię-

dzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie dopłat 
do biletów okresowych w ramach oferty „Warszawa +”.

•	 w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła
•	 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
•	 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
•	 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki 

na lata 2019-2036
•	 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie urzędu Miasta 
(www.zabki.pl), link BiP, zakładka: prawo miejscowe.
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CO sŁyCHaĆ?

infOrMaCJe KieDyPrZyJeDZie.Pl  
są JUŻ dostępne w aplikacJi na systeM ios

Od marca 2017 roku pasażerowie ząb-
kowskiej komunikacji w celu sprawdzenia 
prognozowanej godziny odjazdu auto-
busów korzystają z systemu dynamicznej 
informacji pasażerskiej kiedyprzyjedzie.
pl. Na początku informacje te były do-
stępne przez stronę www oraz w aplikacji 

mobilnej na system Android. Od 5 grud-
nia br. pojawiła się nowa wersja aplikacji 
mobilnej, która tym razem jest również 
dostępna dla użytkowników urządzeń mo-
bilnych firmy Apple (wymaga systemu iOS 
9.0 lub nowszego). Nowa wersja aplikacji 
oprócz prognozowanego czasu przyjazdu 

autobusów, udostępnia również statyczny 
rozkład jazdy oraz obsługuje komunikaty 
dyspozytorskie. Aplikacja jest dostępna 
bezpłatnie w sklepach  Google Play  i  App 
Store. Zachęcamy do korzystania z syste-
mu kiedyprzyjedzie.pl

Ref. DKM

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 5 grudnia 
2019r. zostało wywieszone do publicznej wiadomo-
ści, na okres 21 dni, w siedzibie urzędu Miasta Ząbki 
przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie 

podania do publicznej wiadomości wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządze-

nie nr 0050.137.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z 5 
grudnia 2019 r. Pełna treść Zarządzenia jest także 

dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w za-
kładce Zarządzenia).

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 3 grudnia 
2019r. zostało wywieszone do publicznej wiadomo-
ści, na okres 21 dni, w siedzibie urzędu Miasta Ząbki 
przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie 

podania do publicznej wiadomości wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 

i najmu – Zarządzenie nr 0050.136.2019 Burmistrza 
Miasta Ząbki z dnia 3 grudnia 2019 r. Pełna treść 

Zarządzenia jest także dostępna na stronie interne-
towej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

Co słyChać
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inwestycJe

ząbki JaK PlaC BuDOWy
tegoroczny budżet pod względem inwestycyjnym jest rekordowy. nigdy wcześniej w ciągu jednego roku nie 
zrealizowano więcej inwestycji niż w obecnym. na uwagę zasługuje fakt, że żadna część miasta nie została 
pominięta. na tak wielki rozmach inwestycyjny ma wpływ pozyskanie środków unijnych na budowę kanali-
zacji deszczowej oraz ścieżek rowerowych a także ze źródeł krajowych, przede wszystkim z funduszu Dróg 
samorządowych, dzięki czemu budowanych jest i kompleksowo remontowanych kilkanaście dróg miejskich.

Jednostkowo natomiast największą in-
westycją jest budowa kompleksu szkolno
-przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną 
przy ul. Dzikiej i Różanej. Szacuje się, że 
budowa tej szkoły pochłonie prawie 50 
mln zł. Roboty są bardzo zaawansowane. 
Niemal w całości powstał już główny bu-
dynek szkoły, trwają prace przy budowie 
sali gimnastycznej.

Sprzyjające warunki atmosferyczne po-
zwalają prowadzić wiele inwestycji, również 
drogowych. Oprócz dróg miejskich przebu-
dowywana jest aktualnie także droga powia-
towa, czyli ul. Szpitalna (na odc. Narutowicza 
– Ząbkowska). 

W najbliższym, przedświątecznym nume-
rze, szczegółowo przybliżymy zrealizowane 
inwestycje w 2019 roku.

ul. Szpitalna

ul.Narutowicza

Nowa szkoła - plac budowy

Ścieżka rowerowa - ul. Sobieskiego

Wizualizacja nowej szkoły



W lipcu br. została wydana decyzja środowiskowa dla tego obiektu, 
obecnie kończy się dwuletni proces przygotowywania dokumentacji 
projektowej. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) planu-
je ogłoszenie przetargu na dobudowę drugiej estakady na począt-
ku przyszłego roku. Nowa estakada będzie powstawała nad częścią 
obecnej jezdni i będzie wiązała się z ich rozbiórką. To będzie oznaczać 
zwężenia jezdni oraz kolejne kilkanaście miesięcy utrudnień dla kie-
rowców jeżdżących ul Żołnierską.

Po kilku tygodniach funkcjonowania skrzyżowania Marsa-Żołnier-
ska władze Warszawy wyciągnęły wnioski i zdecydowały, że do czasu 
rozpoczęcia budowy II estakady trzeba tymczasowo usprawnić skręt 
w prawo w ul. Marsa. Zostało zlecone wykonanie zamiennego projek-
tu organizacji ruchu, który zakłada dostosowanie sygnalizacji świetl-
nej i oznakowania w celu umożliwienia skrętu w prawo w ul. Marsa 
z dwóch pasów jednocześnie. Obecnie projekt organizacji ruchu jest 
w fazie uzgodnień i według zapowiedzi ZMID skręt w prawo z dwóch 
pasów będzie możliwy przed końcem roku.

Otwarcie estakady do skrętu z ul. Marsa w stronę Ząbek punktowo 
usprawniło ruch, ale likwidacja „wąskiego gardła” przy ul. Marsa uwidocz-
niła inny problem - niedostateczną przepustowością relacji do skrętu 
w lewo w ul. Szwoleżerów. Problem ten przewidywaliśmy już na etapie 
projektowania trasy i podejmowaliśmy próby zmiany projektu. Zarówno 
zarządca drogi 631 poza Warszawą, czyli Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich (MZDW) jak i władze samorządu województwa odmówiły 
wprowadzenia zmian w projekcie i przekonywały nas, że 150 metrowy 
pas do lewoskrętu będzie wystarczający do obsługi południowej części 
Ząbek nawet po likwidacji możliwości skrętu w lewo w ul. Powstańców 
wraz z odcięciem istniejących powiązań z ulicami Andersena i Gajową. 
Otwarcie węzłów Marsa i Czwartaków po rozbudowie ul. Żołnierskiej 
w Warszawie pokazało, że niestety to my mieliśmy rację. Obecnie pas 
do lewoskrętu zaczyna wypełniać się całkowicie już po godzinie 15. Po-
jazdy, które się na nim się nie mieszczą blokują lewy pas ruchu. Około 
godziny 17 kolejka pojazdów czekających na skręt w Szwoleżerów koń-
czy się w Warszawie kilkaset metrów za węzłem z ul. Czwartaków. Korek 
do skrętu do Ząbek powoduje powstawanie opóźnień w kursowaniu 
autobusów linii 199 i „Ząbki-2”. Pasażerowie w autobusach i kierowcy 
samochodów tracą czas. Pokonanie odcinka pomiędzy Czwartaków, 
a ul. Szwoleżerów wcześniej zajmowało kilka minut, obecnie między go-
dzinami 16-18 zajmuje nawet kilkanaście minut. Zablokowanie lewego 
pasa na drodze szybkiego ruchu, manewry zmiany pasa oraz próby wci-
skania się do kolejki do skrętu tuż przed światłami stanowią zagrożenie 
i blokują również prawy pas. W efekcie w korku stoją również kierowcy 
chcący jechać prosto w stronę Zielonki. 

Zaniepokojeni taką sytuacją na początku października wystąpiliśmy do 
Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, 
czyli organu zarządzającego ruchem na drodze wojewódzkiej nr 631 oraz 
do MZDW – zarządcy drogi o podjęcie pilnych działań w celu poprawy 
sytuacji. Takim działaniem może być np. korekta popołudniowego pro-
gramu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Szwoleżerów. Efektem 
naszego pisma była przeprowadzona w dniu 26 listopada wizja terenowa 
przeprowadzona przez przedstawiciela organu zarządzającego ruchem 

oraz pracownika Referatu Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta 
Ząbki, która potwierdziła nasze wcześniejsze obserwacje. Czekamy na re-
akcję organu zarządzającego ruchem i zarządcy drogi. Odpowiedź na na-
sze wystąpienie mamy otrzymać pod koniec grudnia. Z przeprowadzonej 
wizji lokalnej można wysnuć jeszcze jeden wniosek.

Na skalę tworzącego się popołudniu korka przed skrzyżowaniem 
ul. Szwoleżerów przyczyniają się również sami kierowcy, którzy bar-
dzo nieefektywnie wykorzystują pas do skrętu w lewo, zostawiając 
5-7 metrowe odstępy do poprzedzającego pojazdu oraz ruszający 
z opóźnieniem po zmianie świateł. Gdyby samochody czekające na 
skręt w lewo ustawiały się w kolejce „zderzak w zderzak” i kierowcy 
ruszali sprawnie po zapaleniu się zielonego sygnalizatora kilka samo-
chodów więcej zdołałoby przejechać na każdym cyklu świateł, a to 
przynajmniej w części przyczyniłoby się do zmniejszenia utrudnień. 

Ref. DKM

interWeniuJeMy W sPraWie KOrKóW 
na ŻołnieRskieJ (dw631)
Z końcem wakacji zakończyły się prace prac przy ii etapie przebudowy ulic Marsa i Żołnierskiej w rembertowie. 
radość kierowców nie trwała jednak długo, bo szybko okazało się, że brak estakady do skrętu w prawo w ul. 
Marsa oraz zaprojektowanie na skrzyżowaniu tylko jednego pasa umożliwiającego skręt w prawo z ul. Żołnier-
skiej powoduje tworzenie się ogromnych zatorów w porannych godzinach szczytu. Docelowym rozwiązaniem 
tego problemu ma być iii etap przebudowy tego skrzyżowania, czyli dobudowa brakującej drugiej estakady, 
która poprowadzi ruch z ul. Żołnierskiej bezkolizyjnie nad ul. Chełmżyńską w kierunku trasy siekierkowskiej.

Projekt „Organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego w Ząbkach dla gmin: Marki, Ząbki, 

Zielonka” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego 
w ramach umowy nr 39.2019 z dn. 01.02.2019 r. 

realizacja projektu: 1 ii – 31 Xii 2019 r.

PunKt 
sPeCJalistyCZnegO  

POraDniCtWa Dla rODZin
Prowadzący Punkt: 
Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. 
Słowackiego 21 / telefon: 660 907 563 / e-mail: kontakt@propracownia.pl / 
strona www: www.stowarzyszeniepro.pl
Zakres oferowanych usług:
•	psychoterapia	indywidualna
•	psychoterapia	par
•	pomoc	psychologiczna	w	tym	
lekarza psychiatry

•	konsultacje	wychowawcze	
pedagoga
•	poradnictwo	socjalne

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego: 
poniedziałki w godz. 1200 – 1600 / środy w godz. 900 – 1300 / piątki 

w godz. 900 – 1300 

Terminy mogą ulec zmianie!
Zasady przyjęcia:  
Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu i wstępnej 
konsultacji będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000.
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Minister Marlena Maląg 
z wizytą w ząbkach

Podczas spotkania z seniorami w siedzibie ich klubu goście 
mieli okazję zobaczyć, jak funkcjonuje na co dzień ząbkowska 
placówka, znaleźli też czas na miłą rozmowę nie tylko o dedyko-
wanych dla seniorów programach, ale też o problemach, z jakimi 
borykają się starsi mieszkańcy miasta.

– Dziś spotkaliśmy się z seniorami przy okazji uruchomienia nowej 
edycji programu „Senior +”. Tegoroczny budżet to 80 mln zł. Wnioski 
w edycji 2020 można składać do 7 stycznia. Dofinansowanie można 
uzyskać na utworzenie lub utrzymanie placówek „Senior+” – powie-
działa Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Realizacja programu „Senior +” przez miasto Ząbki jest przykła-
dem dobrej współpracy na linii rząd – samorząd. Na Mazowszu funk-
cjonuje już ponad 50 placówek „Senior+”, a kolejne 50 zostanie utwo-
rzonych – podkreślił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

– Mam dobre kontakty z wieloma klubami i stowarzyszeniami 
seniorów w naszym powiecie. Od lat otrzymują wsparcie samorzą-
dów. W ostatnim czasie także wsparcie rządowe w ramach progra-
mu „Senior+”. Dzięki pieniądzom rządowym remontowane są lokale, 
zakupywany sprzęt. „Senior+” to także pokrycie kosztów bieżącej 
działalności klubów. Cieszę się, że zaangażowanie Miasta Ząbki we 
współprace z seniorami zostało docenione przez wizytę minister ro-
dziny – powiedział poseł Piotr Uściński.

Ząbkowski Klub „Senior+” mieści się w budynku należącym do 
Urzędu Miasta Ząbki i jest prowadzony przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ząbkach. Placówka powstała w 2018 roku. Dzięki progra-
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mowi Senior+ obiekt został wyremontowany i dostosowany do po-
trzeb seniorów, którzy mogą tutaj korzystać z szerokiej oferty zajęć 
aktywizujących. W Klubie odbywają się m.in. zajęcia plastyczne, ta-
neczne i rekreacyjne oraz wydarzenia kulturalne.

– Dzisiejsza wizyta przedstawicieli rządu daje nam znak, że z na-
szymi samorządowymi problemami nie pozostajemy sami i może-
my liczyć na wsparcie centralne. Ogromnie dziękuję pani minister 
i panu wojewodzie, że znaleźli dla nas czas, ale przede wszystkim 
dziękuję seniorom i pracownikom OPS w Ząbkach, którzy zadbali 
o miły przebieg tego spotkania. Od lat dajemy przykład w zakre-
sie pozyskiwania środków zewnętrznych w wielu obszarach funk-
cjonowania miasta, również w obszarze opieki senioralnej. Myślę, 
że dla wszystkich największą nagrodą były dzisiaj szczere uśmie-
chy na twarzach seniorów, którzy dzięki pozyskanym środkom, 
mają swoje miejsce na ziemi, gdzie mogą aktywnie spędzać swój 
wolny czas. To daje mi ogromną motywację do dalszego działania 
i wytężonej pracy na rzecz mieszkańców – podsumował wizytę 
Kamil Kowaleczko, wiceburmistrz Ząbek

Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samo-
rządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczest-
nictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu 
rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

Kluby Senior+ to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą 
spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, 
ale również mają zapewnione posiłki oraz pomoc w czynnościach 
dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, 
żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W 2019 roku na realizację programu rząd przeznaczył kwotę 80 
mln złotych. Taką samą kwotę zapisano w projekcie budżetu na 
2020 rok. W nowej edycji programu, która rozpoczęła się 25 li-
stopada br., dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, 
tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku. Dokumenty 
należy składać do 7 stycznia 2020 roku. Ofertę należy wypełnić 
i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.
gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lu-
tego 2020 roku.

Co słyChać
www.zabki.pl

9

wydaRzenia



MistrZOstWO i reKOrD 
wybiegany pRzez ząbkowiankę
W dniach 08-10.11.2019 w zabrzańskiej siłowni reshape odbyły się i Mistrzostwa Świata w Biegu 48h na Bieżni 
Mechanicznej. Wzięła w nich udział nasza mieszkanka Hanna nejfeld. Podczas 48 godzin przebiegła 311,45 km 
ustanawiając kilka rekordów (drugi wynik kobiet na świecie w rankingu wszech czasów; rekord Polski na 100 mil 
-20 h 45 min, rekord Polski w biegu 24 h - 183,14 km oraz 
rekord Polski w biegu 48 h - 311,45 km). Wydarzenie 
otrzymało nieoficjalną rangę Pucharu Świata a zmaga-
nia transmitowane były na żywo przez 48 godzin online.

Za każdy przebiegnięty kilometr właściciel si-
łowni Arkadiusz Patyk przekazał złotówkę na po-
czekalnie onkologiczne dla dzieci. Pomysłodaw-
cą tego wydarzenia był Paweł Żuk, wielokrotny 
rekordzista Polski w biegach ultra, między inny-
mi na dystansie 1000 mil.

W biegu wystartowało 7 mężczyzn i 2 kobiety 
z kilku krajów w tym: Polski, Ukrainy, Czech, Ru-
munii i Bułgarii.

- Po zdobyciu w kwietniu wicemistrzostwa 
Polski w biegu 24 h i wybieganiu 201 km postanowiłam spróbować 
swoich sił w dłuższym biegu i o innej specyfice. Przygotowania ty-
powo pod ten bieg rozpoczęłam w październiku. Na swoje treningi 
wybrałam bieżnie w siłowni FitPlace w Ząbkach, gdzie zawsze panuje 
fantastyczna atmosfera i odpowiednie warunki do ćwiczeń.

Bieg na bieżni mechanicznej ma swoją specyfikę i nie ma porów-
nania do biegu w terenie. To koncentracja, która musi być zachowa-
na w każdej sekundzie biegu. Nie można sobie pozwolić nawet na 
najdrobniejszy odchył, zamknięte oko. Źle postawiona stopa i bieżnia 
nas wciągnie i wypluje. Jeden błąd - upadasz i kontuzja nieunikniona. 
A przez 48h jest to bardzo trudne – mówi nasza mistrzyni.

- Osiągnięty wynik bardzo mnie cieszy, jednakże zabrakło tylko 10 
km do rekordu świata i zamierzam poprawić ten wynik za rok. Po biegu 
bardzo szybko wróciłam do formy i przygotowuję się do kolejnych wy-
zwań pod okiem nowego trenera. Chciałabym podziękować mężowi 
Waldkowi, siostrze Ewie z mężem Tomkiem za wspieranie,serwisowa-
nie i motywację podczas całych zawodów - dodaje Hanna Nejfeld.

USŁUGI 
HYDRAULICZNE
- instalacje c.o., wod.-kan.
- montaż filtrów do wody

Ząbki, ul. Ceglana 3

tel. 501-710-359
601-301-810

Ażurowe 
DekorAcje

Oferują szeroki wybór ażurowych
- szkatułek - organizerów

- chusteczników - pudełek oraz ozdób

Dusia Zając
Tel. 514 838 538

 azurowedekoracje
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raDy DietetyKa…

5 powodów, dla któRych waRto 
rOZPOCZąĆ Dietę PrZeD ŚWiętaMi
Większość osób z decyzją o podję-
ciu diety czeka do sylwestra i słyn-
nych postanowień noworocznych, 
podczas gdy odkładanie jej z tygo-
dnia na tydzień nie tylko nie przy-
bliża, ale oddala nas od uzyskania 
wymarzonej sylwetki. Święta nie 
są żadną przeszkodą do rozpoczę-
cia kuracji! - mówi iwona Micha-
lak, dietetyk naturhouse Ząbki.

Pięć argumentów, dlaczego warto właśnie teraz rozpocząć dietę:
1. To czysta matematyka: im szybciej zaczniesz, tym szybciej zgubisz 

ciążące Ci kilogramy. Nie przekładaj zatem decyzji o zmianie spo-
sobu odżywiania i zacznij wdrażać zmiany od dziś, a na efekty nie 
będzie trzeba długo czekać.

2. Odkładając decyzję sprawisz, że do Świąt przybędą Ci dodatkowe 
kilogramy, a w Święta napłyną kolejne i to ze zdwojoną siłą. Bilans 
do Sylwestra będzie taki, że zamiast schudnąć około 3-4 kilogra-
my, tylko przytyjesz i później będziesz mieć więcej do zrzucenia.

3. Zacznij odchudzanie z głową, czyli zapytaj specjalistę ds. żywienia 
o skuteczny plan działania. Dietetyk przekaże Ci konkretne wska-
zówki: jak schudnąć do Świąt, a przez Święta nie przytyć. Korzysta-
jąc ze wsparcia eksperta możesz tylko zyskać.

4. Dzięki zrzuceniu kilku kilogramów jeszcze przed świętami, wyma-
rzona sukienka lub garnitur będzie wyglądać na Tobie bosko! Inni 
będą Ci zazdrościć figury!

5. Tłumaczysz się, że każdy czas jest potencjalnie zły na podejmowa-
nie diety? Przyjmij pozytywne nastawienie – tym razem się uda! 
Podejmij po prostu „męską decyzję” i zmień dietę już teraz!

Zastanawiasz się jak można się odchudzać kiedy na świątecznym 
stole stoi tyle pysznych potraw? My mamy na to kilka sposobów, jed-
nym z nich jest CHITOSAN w kapsułkach. Produkt ten zawiera sprosz-
kowany ekstrakt z kutikuli skorupiaków, który pochłania tłuszcz z po-
żywienia, nie dopuszczając do jego wchłonięcia (jest on wydalany). 

Dzięki temu zmniejsza kalorycz-
ność posiłku i pomaga utrzymać 
masę ciała. Chitosan sprawdzi się 
także podczas innych spotkań 
rodzinnych i towarzyskich, pod-
czas których pojawiają się tłuste 
potrawy. Nie zwlekaj i podejmij 
decyzje już dziś!

Kapsułki Chitosan dostępne 
w 2 wariantach - opakowanie 60, 
jak i 30 kapsułek.

Centrum Dietetyczne naturhouse Ząbki, 
ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty Polskiej)

tel. 604-110-153

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości, refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów na nadchodzący 
Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach 

życzymy Państwu wiele sukcesów i zadowolenia 
z podjętych wyzwań

Centrum Dietetyczne naturhouse Ząbki.
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OgŁOsZenie
BurMistrZ Miasta ZąBKi 
w dniu 28 listopada 2019 r.

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań  
w sześciu zakresach (wysokość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 688 i 1570);

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277);

3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu 
do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 paździer-
nika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 
wzorów umów dotyczących realizacji zadań pu-
blicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

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

5. Uchwały Nr XVIII/168/2019 Rady Miasta Ząb-
ki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu 
Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Zakres 1. WsPieranie DZiaŁaŃ Z ZaKresu 
KraJOZnaWstWa OraZ WyPOCZynKu DZie-
Ci i MŁODZieŻy

1. Konkurs na organizację wypoczynku dzieci 
i młodzieży. (102 500,00)

W roku 2019 wydatkowano na realizację zadania: 
Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzie-
ci i młodzieży - 110 000,00 zł.

Zakres 2. WsPieranie DZiaŁaŃ Z ZaKre-
su uPOWsZeCHniania Kultury fiZyCZneJ 
i sPOrtu 

1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w for-
mach niekomercyjnych. (90 000,00)

W roku 2019 wydatkowano na realizację zada-
nia: Wspieranie działań w zakresie upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w formach niekomer-
cyjnych - 87 400,00 zł.

Zakres 3. WsPieranie DZiaŁaŃ Z ZaKresu 
POMOCy sPOŁeCZneJ, W tyM uDZielanie PO-
MOCy W POstaCi CZasOWegO sCHrOnienia 
OsOBOM BeZDOMnyM i ZagrOŻOnyM BeZ-
DOMnOŚCią, KtóryCH BeZDOMnOŚĆ W sPO-
sóB BeZPOŚreDni WyniKa Z PrOBleMu al-
KOHOlOWegO

1. Konkurs na udzielanie pomocy w postaci cza-
sowego schronienia osobom bezdomnym, których 
bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni 
wynika z problemu alkoholowego. (20 000,00)

W roku 2019 wydatkowano na realizację zadania: 
Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej 

w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytu-
acji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób - 20 000,00 zł.

Zakres 4. WsPieranie DZiaŁaŃ Z ZaKresu 
uPOWsZeCHniania Kultury MuZyCZneJ 

1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie 
upowszechniania kultury muzycznej wśród miesz-
kańców Miasta. (35 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zada-
nia: Wspieranie działań w zakresie upowszechnia-
nia kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta 
– 36 200,00 zł.

Zakres 5. WsPOMaganie DZiaŁaŃ na 
rZeCZ rODZiny, MaCierZyŃstWa, rODZi-
CielstWa, uPOWsZeCHniania i OCHrOny 
PraW DZieCKa 

1. Konkurs na wspieranie działań na rzecz rodzi-
ny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka. (8 000,00)

W roku 2019 wydatkowano na realizację zada-
nia: Wspieranie działań na rzecz rodziny, macie-
rzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochro-
ny praw dziecka – 10 000,00 zł.

Zakres 6. WsPieranie DZiaŁaŃ Z ZaKresu 
OCHrOny i PrOMOCJi ZDrOWia 

1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia. (10 000,00)

W roku 2019 wydatkowano na realizację zada-
nia: Wspieranie działań w zakresie ochrony i pro-
mocji zdrowia – 12 000,00 zł.

Zakres 7. WsPOMaganie DZiaŁaŃ W Za-
Kresie nauKi, eDuKaCJi i WyCHOWania DZie-
Ci i MŁODZieŻy

1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia. (5 500,00)

W roku 2019 wydatkowano na realizację za-
dania: Wspieranie działań w zakresie ochrony  
i promocji zdrowia – 2 400,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie bu-
dżetu została podana w nawiasie. Wysokość środ-
ków jest prognozowana, a ostateczny limit wydat-
ków zostanie określony w uchwale budżetowej 
Miasta Ząbki na 2020 rok.

i. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty 

są statutowo działające w dziedzinie sportu na tere-
nie Miasta Ząbki organizacje pozarządowe oraz pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570).

2. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia 
podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r. na 
warunkach określonych umową w taki sposób, by 
działaniami objąć najefektywniej jak największą 
liczbę uczestników.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne 
z udzieleniem dotacji.

4. Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, 
którzy złożyli w terminie prawidłowo opracowaną 
ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozpo-
rządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw 
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 
r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

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

6. Oferty będą dofinansowywane tylko 
w ramach kosztów kwalifikowanych określonych 
w dziale V ogłoszenia.

7. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji 
odbywać się będzie zgodnie z zasadami określony-
mi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 688 i 1570).

8. Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz 
z dofinansowaniem, które nie może przekraczać 60% 
całkowitych kosztów zadania.

9. W przypadku, gdy suma wnioskowanych 
kwot dofinansowania, wynikająca ze złożonych 
ofert, przekracza wysokość środków przeznaczo-
nych na realizację zadania, organizator konkursu 
zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości 
przyznanego dofinansowania. 

ii. termin realizacji zadania
Zadanie musi być zrealizowane w terminie od 

dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.
(…)

Vi. termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Mia-

sta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyj-
nie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskie-
go 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynięcia 
do Urzędu) do dnia 23 grudnia 2019 do godz. 18.00. 
Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą 
brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone 
oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać 
w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą za-
dania konkursowego oraz nazwą i adresem oferen-
ta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich 
dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, 
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po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 
Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór 
oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.
bip.zabki.pl – Tablica ogłoszeń.

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

Vii. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty 

podpisany przez osoby upoważnione do składa-
nia oświadczeń woli, zgodnie z kopią aktualnego 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego 
rejestru lub ewidencji. 

2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Reje-
stru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Od-
pis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycz-
nym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został 
wydany. W przypadku wyboru innego sposobu re-
prezentacji podmiotów składających ofertę wspól-
ną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub innego właściwego rejestru - dokument po-
twierdzający upoważnienie do działania w imieniu 
oferenta(-ów).

Dokumenty składane w przypadku otrzyma-
nia dotacji: 

Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 
dni od daty otrzymania od pełnomocnika ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi in-

formacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć doku-
menty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
•	 zaktualizowany harmonogram i kosztorys reali-

zacji zadania stanowiące załączniki do umowy 
– jeżeli zajdzie potrzeba;

•	 potwierdzenie aktualności danych organizacji, 
zawartych w ofercie, niezbędnych do przygoto-
wania umowy – jeżeli zajdzie potrzeba.
Nie dostarczenie zaktualizowanego harmonogra-

mu i kosztorysu w terminie 30 dni od daty otrzyma-
nia informacji o przyznaniu dotacji, traktowane bę-
dzie jak rezygnacja z jej przyjęcia ze strony oferenta 
i skutkować będzie unieważnieniem decyzji o przy-
znaniu dotacji.

Viii. informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie 

przekraczającym jednego miesiąca od upływu ter-
minu ich składania. O wynikach konkursu, Burmistrz 
Miasta Ząbki pisemnie poinformuje oferentów. Bur-
mistrz 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 przy-
padku przyznania dotacji w wysokości niższej niż 
wnioskowana – korekta kosztorysu projektu. Środ-
ki finansowe nie będą przekazywane przed datą 
zawarcia umowy.

4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą 
uwzględniane dokumenty finansowe wystawione 
przed datą zawarcia umowy.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realiza-
cji, finansowania i rozliczenia zadania regulować 
będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym 
oferentem a Miastem Ząbki. Umowę ze strony 
Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona 
do reprezentowania danej organizacji zgodnie 
z jej statutem Możliwe jest przekazanie dota-
cji w ratach – zależy to od specyfiki i harmono-
gramu realizacji projektu. Przekazanie środków 
finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi  
w terminie określonym w umowie.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo 
do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do pro-
porcjonalnego obniżenia kwoty przyznanej dota-
cji w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych 
zadania wskazanych w kosztorysie.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Peł-
nomocnik Burmistrza Miasta Ząbki ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Kra-
jewski, tel. 22 510 97 90.

Pełną treść Ogłoszenia umieszcza się na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tabli-
cach informacyjnych Urzędu.

OgŁOsZenie
BurMistrZ Miasta ZąBKi 
w dniu 28 listopada 2019 r.

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań (wysokość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 688 i 1570);

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277);

3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu 
do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 paździer-
nika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 
wzorów umów dotyczących realizacji zadań pu-
blicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 i 1690);

5. Uchwały Nr XVIII/168/2019 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
Programu Współpracy Miasta Ząbki z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go w roku 2020.

PrOWaDZenie POZasZKOlneJ ŚWietliCy 
eDuKaCyJnO - teraPeutyCZneJ

1. Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świe-
tlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 
dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami 
w nauce. (31 000,00)

W roku 2019 wydatkowano na realizację zada-
nia: „Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy eduka-
cyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci 
i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w na-
uce” – 31 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie bu-
dżetu została podana w nawiasie. Wysokość 
środków jest prognozowana, a ostateczny limit 
wydatków zostanie określony w uchwale budże-
towej Miasta Ząbki na 2020 rok.

(...)

iV. termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie 

Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespon-
dencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Woj-
ska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data 
wpłynięcia do Urzędu) do dnia 23 grudnia 2019 
do godz. 18.00. Oferty złożone lub doręczone po 
terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie 
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 
opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz 
nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą 
wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania po-
dejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu 
się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty 
i wymagane załączniki określa wzór oferty do-
stępny na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.
zabki.pl – Tablica ogłoszeń.

Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie 
objęta procedurą konkursową.
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(...)
Viii. informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie prze-

kraczającym jednego miesiąca od upływu terminu 
ich składania. O wynikach konkursu, Burmistrz Mia-
sta Ząbki pisemnie poinformuje oferentów. Bur-
mistrz 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 wniosko-
wana – korekta kosztorysu projektu. Środki finansowe 
nie będą przekazywane przed datą zawarcia umowy.

4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą 
uwzględniane dokumenty finansowe wystawione 
przed datą zawarcia umowy.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realiza-
cji, finansowania i rozliczenia zadania regulować 
będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym 
oferentem a Miastem Ząbki. Umowę ze strony 
Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona 
do reprezentowania danej organizacji zgodnie 
z jej statutem Możliwe jest przekazanie dotacji 
w ratach – zależy to od specyfiki i harmonogramu 
realizacji projektu. Przekazanie środków finanso-
wych 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 pro-
porcjonalnego obniżenia kwoty przyznanej do-
tacji w przypadku zmniejszenia kosztów całkowi-
tych zadania wskazanych w kosztorysie.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Peł-
nomocnik Burmistrza Miasta Ząbki ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Kra-
jewski, tel. 22 510 97 90.

Pełną treść Ogłoszenie umieszcza się na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tabli-
cach informacyjnych Urzędu.

OgŁOsZenie
BurMistrZ Miasta ZąBKi 
w dniu 28 listopada 2019 r.

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań (wysokość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 688 i 1570);

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277);

3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu 
do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 paździer-
nika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 
wzorów umów dotyczących realizacji zadań pu-
blicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

4. Uchwały Nr XVIII/168/2019 Rady Miasta Ząb-
ki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu 
Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2020.

WsPieranie DZiaŁaŃ W ZaKresie uPO-
WsZeCHniania Kultury fiZyCZneJ i sPOrtu 
Ze sZCZególnyM uWZglęDnienieM sZKO-
lenia sPOrtOWegO i WsPóŁZaWODniCtWa 
W DZieCięCyCH i MŁODZieŻOWyCH KategO-
riaCH WieKOWyCH

1. Konkurs na wspieranie działań w zakre-
sie szkolenia sportowego i współzawodnictwa 
w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach 
wiekowych, skierowany do organizacji dla któ-
rych podmiot szkolący ma siedzibę w Ząbkach. 
(143 000,00)

W roku 2019 wydatkowano na realizację 
zadania: „Wspieranie działań w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkolenia sportowego 
i współzawodnictwa w dziecięcych i młodzieżo-
wych kategoriach wiekowych” – 143 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie bu-
dżetu została podana w nawiasie. Wysokość 
środków jest prognozowana, a ostateczne limity 
wydatków zostaną określone w uchwale budże-
towej Miasta Ząbki na 2020 rok.

(...)

Vi. termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie 

Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespon-
dencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Woj-
ska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data 
wpłynięcia do Urzędu) do dnia 23 grudnia 2019 
do godz. 18.00. Oferty złożone lub doręczone po 
terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie 
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 
opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz 
nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą 
wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania po-
dejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu 
się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty 
i wymagane załączniki określa wzór oferty do-
stępny na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.
zabki.pl – Tablica ogłoszeń.

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

(...)

Viii. informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie prze-

kraczającym jednego miesiąca od upływu terminu 
ich składania. O wynikach konkursu, Burmistrz Mia-
sta Ząbki pisemnie poinformuje oferentów. Bur-
mistrz 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 przy-

padku przyznania dotacji w wysokości niższej niż 
wnioskowana – korekta kosztorysu projektu. Środ-
ki finansowe nie będą przekazywane przed datą 
zawarcia umowy.

4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą 
uwzględniane dokumenty finansowe wystawione 
przed datą zawarcia umowy.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realiza-
cji, finansowania i rozliczenia zadania regulować 
będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym 
oferentem a Miastem Ząbki. Umowę ze strony 
Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona 
do reprezentowania danej organizacji zgodnie 
z jej statutem Możliwe jest przekazanie dotacji 
w ratach – zależy to od specyfiki i harmonogra-
mu realizacji projektu. Przekazanie środków 
finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi  
w terminie określonym w umowie.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo 
do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do pro-
porcjonalnego obniżenia kwoty przyznanej dota-
cji w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych 
zadania wskazanych w kosztorysie.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Peł-
nomocnik Burmistrza Miasta Ząbki ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Kra-
jewski. – tel. 22 510 97 90.

Pełną treść Ogłoszenie umieszcza się na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tabli-
cach informacyjnych Urzędu.
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WyCiąg Z OgŁOsZenia 
O PrZetargu

Burmistrza Miasta Ząbki ogłasza pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, położonej w Ząb-
kach przy ul. Wyzwolenia objętej księgą wie-
czystą Nr WA1W/00133493/5.

Przetarg odbędzie się dnia 14.01.2020 r. 
(wtorek), nieruchomość nr 1 o godz. 10:00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, 
przy ul. Wojska Polskiego 10;

Nr 
działki Obręb Pow. Cena wywo-

ławcza (netto) Wadium

5/1 0032, 03-08 750 m2 518 260 32 000

nieruchomość nr 2 o godz. 10:30 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy 
ul. Wojska Polskiego 10;

Nr 
działki Obręb Pow. Cena wywo-

ławcza (netto) Wadium

5/2 0032, 03-08 713 m2 477 620 30 000

Łącznie z udziałem w wysokości 1/3 w działce ewid. nr 5/5, 
stanowiącej drogę wewnętrzną powstałą w celu zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej, gminnej, tj. ul. Wyzwolenia.

na nieruchomość nr 3 o godz. 11:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy 
ul. Wojska Polskiego 10;

Nr 
działki Obręb Pow. Cena wywo-

ławcza (netto) Wadium

5/3 0032, 03-08 706 m2 473 190 30 000

Łącznie z udziałem w wysokości 1/3 w działce ewid. nr 5/5, 
stanowiącej drogę wewnętrzną powstałą w celu zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej, gminnej, tj. ul. Wyzwolenia.

na nieruchomość nr 3 o godz. 11:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy 
ul. Wojska Polskiego 10;

Nr 
działki Obręb Pow. Cena wywo-

ławcza (netto) Wadium

5/4 0032, 03-08 825 m2 548 540 34 000

Łącznie z udziałem w wysokości 1/3 w działce ewid. nr 5/5, 
stanowiącej drogę wewnętrzną powstałą w celu zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej, gminnej, tj. ul. Wyzwolenia.

Jednym z warunków uczestnictwa w przetar-
gu jest wpłacenie wadium do dnia 9 stycznia 
2020 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 
1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się 
data wpływu środków na konto).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe in-
formacje o warunkach przetargu dostępne 
są na stronie http://bip.zabki.pl/ ( w za-
kładce Przetargi ) oraz w  siedzibie Urzędu 
Miasta Ząbki przy ul.  Wojska Polskiego 10 
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieru-
chomościami, telefon 22 5109 744 w godzi-
nach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

OgŁOsZenie
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr Wa1W/00108157/4 stanowiącej 

część działki ewid. nr 2/8 z obrębu 0018,01-18, o pow. 1013 m2, znajdującej się 
w Ząbkach, przy ul. stefana Batorego.

stawka wywoławcza miesięcznego 
czynszu dzierżawy wynosi: 1  400,00 zł 
miesięcznie + 23% podatek Vat.

Wadium: 100,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 

2020 r. (środa) o godz. 1100 w Sali Konferen-
cyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ulicy Woj-
ska Polskiego 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wpłacenie wadium do dnia 13 stycznia 2020 
r. w kasie lub na konto urzędu: Bank Handlo-
wy w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 
9290 1041 (liczy się data wpływu na konto 
bankowe Urzędu Miasta).

W tytule przelewu należy podać sygnatu-
rę: 6845.173.2019.EB

i. informacje o nieruchomościach prze-
znaczonych do wydzierżawienia:

Grunt niezabudowany stanowiący część 
działki ewid. nr 2/8 z obrębu 0018,01-18, o po-
wierzchni 1013 m2, położony przy ul. Stefana 
Batorego, wydzierżawiony w celu prowadze-
nia nieuciążliwej działalności gospodarczej. 

W księdze wieczystej znajdują się wpisy 
dotyczące ustanowienia ograniczonego pra-
wa rzeczowego ustanowionego na rzecz Za-
kładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. 
oraz PGE Dystrybucja S.A. Brak obciążenia 
nieruchomości hipoteką.

ii. Warunki dzierżawy:
Umowa dzierżawy zostaje zawarta na 

okres 5 lat tj. od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 
31 stycznia 2025 r.

Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać po-
datek od nieruchomości.

Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania 
niezbędnych dla prowadzenia działalności 
gospodarczej pozwoleń i zgód.

iii. Położenie
 Działka będąca przedmiotem niniejszego 

przetargu posiada bezpośredni zjazd z ul. 
Stefana Batorego. Grunt częściowo ogrodzo-

ny, niezagospodarowany, niezadrzewiony. 
Położony w pobliżu skrzyżowania ul. Stefana 
Batorego oraz ul. Wolności, stanowiących 
jedno z ważniejszych arterii komunikacyj-
nych miasta Ząbki, a także ul. Radzymińskiej 
w Warszawie – ok. 1,5 km. W bezpośrednim 
sąsiedztwie - grunt wykorzystywany pod 
działalność gospodarczą. Działka posiada 
dostęp do uzbrojenia. W jej sąsiedztwie zlo-
kalizowana jest sieć energetyczna, wodocią-
gowa, gazowa oraz kanalizacyjna.

iV. Warunki przetargu
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik 

winien przedłożyć komisji przetargowej dowód 
wpłaty wadium oraz do wglądu dowód tożsa-
mości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetar-
gu jest osoba prawna, osoba upoważniona do 
reprezentowania uczestnika powinna przed-
łożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest repre-
zentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub 
kopii poświadczonej notarialnie, upoważniają-
cego do działania na każdym etapie postępo-
wania przetargowego.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć 
komisji przetargowej oświadczenie o zapo-
znaniu się ze stanem techniczno-użytkowym 
nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet czyn-
szu dzierżawnego. Wadium ulega przepad-
kowi w razie uchylenia się uczestnika, któ-
ry przetarg wygrał, od podpisania umowy 
dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetar-
gu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, 
w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia lub zakończenia wynikiem 
negatywnym przetargu, w sposób odpowia-
dający formie wnoszenia. 

szczegółowe informacje odnośnie 
wydzierżawianej nieruchomości można 

uzyskać w refera-
cie geodezji i  go-
spodarki nierucho-
mościami (pok. 28) 
urzędu Miasta Ząb-
ki przy ul. Wojska 
Polskiego 10, tele-
fon 22 51 09  746/ 
744 w  godzinach 
pracy urzędu.

Burmistrz Miasta 
Ząbki zastrzega so-
bie prawo odwoła-
nia przetargu z waż-
nych powodów.

GiGN.6845.173.2019.EB  - załącznik nr 1 do ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie. 

Opracowano w systemie GEO-MAP

Co słyChać
www.zabki.pl

15

ogłoszenia



w ząbkach Rozbłysła MieJsKa CHOinKa
W piątkowy wieczór mieszkańcy Ząbek zebrali się w Parku Miejskim im. szuberta i z niecierpliwością ocze-
kiwali na uroczyste rozświetlenie choinki. licznie przybyłych ząbkowian przywitała burmistrz Małgorzata 
Zyśk, która zaprosiła wszystkich na uroczystą iluminację pierwszej ząbkowskiej choinki miejskiej.

W chwilę po tym, jak wszystkie światełka 
zapłonęły, Małgorzata Zyśk zaprosiła najmłod-
szych uczestników wydarzenia do wspólnego 
nawoływania świętego Mikołaja, w którego 
wcielił się radny Adam Niewiadomski. Na ta-
kie prośby święty Mikołaj nie mógł pozostać 
obojętny, przybył więc najszybciej jak to moż-
liwe, zaprosił do siebie najmłodszych i obda-
rowywał słodkimi upominkami. Wywołało to 
ogromną radość, nikomu nie przeszkadzała 
niska temperatura, wszyscy z radością usta-
wiali się w kolejce, dorośli robili zdjęcia, a dzie-
ci witały się z Mikołajem.

Po otrzymaniu upominków i zrobieniu pa-
miątkowych zdjęć, każdy mógł dołączyć do 

uroczystego świętowania i śpiewania kolęd 
wspólnie z członkami Miejsko-Parafialnego 
Chóru Cantores Misericordiae. Cały park wy-
pełnił się dźwiękami najpiękniejszych polskich 
kolęd. Goście mogli też skosztować takich 
przysmaków jak: ciepłe pierogi, oscypek z żura-
winą, a także ugasić pragnienie bezalkohol-
wym grzańcem, ciepła kawą i herbatą. Na naj-
młodszych czekał również dmuchany Mikołaj 
oraz ścianka do zdjęć. Rolę konferansjera wziął 
na siebie Dariusz Dudkiewicz, który dbał o to, 
żeby każdy z zebranych usłyszał o atrakcjach.

– Po raz pierwszy rozświetliliśmy w Ząbkach 
choinkę miejską. Cieszę się ogromnie, że tak 
wielu mieszkańców przyszło tutaj całymi ro-

dzinami. Roześmiane dziecięce buzie i pełne 
radości oczy najmłodszych to wspaniały wi-
dok – powiedziała burmistrz Małgorzata Zyśk.

W wydarzeniu wzięli też udział wicebur-
mistrz Kamil Kowaleczko, radny powiatowy 
Sławomir Pisarczyk z żoną i córką, wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Edyta Kalata oraz 
radni miejscy, m.in.: Marzena Toton, Jarosław 
Pisarczyk, Anna Miazga i Olga Oleksyn. O bez-
pieczeństwo dorosłych i dzieci dbali funkcjo-
nariusze ząbkowskiej Straży Miejskiej wraz 
z komendantem Zbigniewem Forysiakiem.
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