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ZĄBKI RUSZYŁY Z POMOCĄ DLA UCHODŹCÓW
Do Polski przed wojną uciekło już ponad 1,7 mln 
mieszkańców Ukrainy. Każda pomoc jest potrzebna. 
Jak wygląda wsparcie udzielane przez nasze miasto 
i samych ząbkowian?

Nikt nie powinien być obojętny wobec tragedii kraju, 
zaatakowanego przez Rosję. Codziennie polską granicę 
przekraczają dziesiątki tysięcy uchodźców, którzy następnie 
jadą do polskich miast i ośrodków pomocy. Ząbki włączyły się 
aktywnie w tę falę dobra i  pomoc y.  Wiele działań 
koordynowanych jest na poziomie Urzędu Miasta, wspierają je 
także szkoły oraz ząbkowskie para�e. Całą działalność łączy 
jedno: dobre odruchy serca. Na co mogą liczyć w Ząbkach nasi 
goście?

Baza danych.
Podstawą skutecznej pomocy jest wiedza o zakresie potrzeb, 
dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach tworzy bazę 
danych uchodźców, którzy zatrzymali się u mieszkańców 
Ząbek. Dzięki takim informacjom można rozeznać potrzeby 
oraz udzielać adekwatnej pomocy. W tym celu należy się 
kontaktować z OPS w Ząbkach, pod nr tel. (22) 510 98 03 lub na 
adres email: ops@zabki.pl

Noclegi.
Uchodźcy potrzebują przede wszystkim schronienia, miejsca 
gdzie mogą się zatrzymać i w miarę normalnie żyć. Miasto 
zapewniło 30 miejsc noclegowych, w przygotowaniu kolejne 
20 miejsc. To na pewno nie wyczerpuje wszystkich potrzeb. 
Każdy mieszkaniec Ząbek, który ma do tego warunki, może 
przyjąć obywateli Ukrainy pod swój dach. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ząbkach tworzy bazę danych mieszkańców 
zgłaszających chęć przyjęcia uchodźców.  
Jeżel i  dek larujesz chęć udzielenia schronienia lub 
potrzebujesz takiej pomocy, skontaktuj się z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Ząbkach, pod nr tel. (22) 510 98 03 lub na 
adres email: ops@zabki.pl. 

Pomoc rzeczowa.
Ludzie uciekali ze swoich domów niemal tak, jak stali. Często 
nie mieli czasu albo warunków do tego, by zabrać nawet 
najpotrzebniejsze rzeczy czy dodatkowe ubrania, nie mówiąc 
już o kosmetykach lub jedzeniu na drogę. Dlatego w Ząbkach 
uruchomiliśmy zbiórkę rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. 

Najlepiej sprawdzać aktualną listę potrzeb na facebookowym 
pro�lu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach. Można też 
zadzwonić pod nr tel. (22) 510 98 03 lub do Urzędu Miasta 
Ząbki pod nr  tel. (22) 510 97 42.
Obecnie zbierane są:
• kosmetyki,
• środki higieniczne dla kobiet, pieluchy w każdym rozmiarze, 

nawilżane chusteczki
• nowe ręczniki,
• środki czystości,
• papier toaletowy i ręczniki papierowe,
• podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe,
• maseczki jednorazowe,
• worki na śmieci,
• żywność z długim terminem ważności: woda, żywność do 

zalania wrzątkiem, konserwy, makarony, płatki do szybkiego 
przygotowania, kawa, herbata,

• mleka w proszku dla dzieci (każdy rodzaj), kaszki, słoiczki,
• kartony i torby do pakowania.

Dokończenie na str. 8

Pomoc udzielana w Urzędzie Miejskim Ząbki

mailto:ops@zabki.pl


NA MAZOWSZU PRZEWAŻAJĄ KOBIETY, W ZĄBKACH OCZYWIŚCIE TEŻ
W Polsce 8 marca tradycyjnie obchodzimy Święto 
Kobiet. Na mazowszu mieszka ich ponad 2,8 mln, co 
stanowi 52,1 procent wszystkich mieszkańców. Na 
100 mężczyzn przypada aż 109 pań. Mazowszanki 
żyją średnio o 8 lat dłużej od panów, a największą 
grupę stanowią te w wieku 35-39 lat. Są lepiej 
wykształcone od mężczyzn i coraz więcej jest ich 
także w samorządach – najlepszym przykładem jest 
nasze miasto, które ma Panią Burmistrz Małgorzatę 
Zyśk.

W województwie mazowieckim mieszka ponad 2,8 mln kobiet, 
co stanowi 52,1 proc. mieszkańców naszego regionu. Tym 
samym na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet. Podobnie jest 
w naszym mieście. Według danych z 2020 r., na 100 mężczyzn 
w Ząbkach jest aż 111 kobiet. Łącznie w naszym mieście, 
według stanu na 31 grudnia 2020 r., mieszkały 20 302 panie.

Największą grupę na mazowszu stanowią kobiety w wieku 35-
39 lat (Ząbki mieszczą się w tej średniej). Średnia wieku kobiet 
w naszym mieście wynosi 36 lat i 7 miesięcy, podczas gdy 
panów 34 lata i 2 miesiące. Może to wynikać z tego, że panie 
żyją na mazowszu średnio o 8 lat dłużej niż mężczyźni.

Cieszyć może to, że Ząbki mają dodatni przyrost naturalny, 
wynoszący 374. W 2020 roku urodziło się 657 dzieci, w tym 
48,7 proc. dziewczynek i 51,3 proc. chłopców.

Dane dla mazowsza pokazują również, że kobiety o wiele 
częściej niż mężczyźni kończą studia na wyższych uczelniach. 
Wśród absolwentów z wyższym wykształceniem jest 
w województwie blisko 61 procent absolwentek. W gronie 
doktorantów to również panie stanowią większość. Na tej skali 
dobrze wygląda nasze miasto. Wśród kobiet mieszkających 
w Ząbkach największy odsetek ma wykształcenie wyższe 
(22,9 proc.).

15 kobiet w samorządzie mazowsza.

Kobiety coraz częściej i z większą otwartością wchodzą w świat 
p o l i t y k i ,  d z i ę k i  c ze m u  w  o rg a n a c h  s t a n ow i ą c yc h 
i wykonawczych samorządów stopniowo ich przybywa. Wśród 
51 radnych województwa mazowieckiego jest 15 pań, a dwie 
z nich zasiadają w zarządzie województwa – Elżbieta Lanc 
(w zarządzie od 2014 r.) i Janina Ewa Orzełowska (w zarządzie 
od 2010 r.). 

Większość mazowieckiego urzędu to kobiety.

Kobiety stanowią blisko 70 proc. wszystkich pracowników 
urzędu marszałkowskiego i połowę kadry dyrektorskiej. 127 
kobiet obejmuje stanowiska kierownicze. Są szefowymi 
departamentów i liderkami licznych społecznych inicjatyw 
funkcjonujących w samorządzie. Mazowszanki także coraz 
chętniej angażują się w inicjatywy społeczne. W dwóch 
ostatnich edycjach programu Budżet Obywatelski Mazowsza, 
realizowanego przez samorząd województwa, ponad 40 proc. 

projektów przygotowały kobiety i to one, liczniej niż 
mężczyźni, uczestniczą w głosowaniu na poszczególne z nich.

Co drugi sołtys jest sołtyską.

Zaangażowanie w instytucje samorządu wiejskiego stanowiło 
domenę mężczyzn. Pomimo uzyskania praw wyborczych 
w 1918 r., aktywność kobiet w samorządzie wiejskim bądź 
gminnym należała do rzadkości. Po wyborach w 1990 r. 
odsetek działalności kobiet w gminach wiejskich ledwie 
przekraczał 9 proc., po 2014 r. był już niemal trzykrotnie 
większy i cały czas rośnie. Wynika to z obserwowanego na 
przestrzeni kilku dekad wzrostu kompetencji społecznych 
i kulturowych kobiet wiejskich, często lepiej wykształconych 
niż mężczyźni, ale też ze zmieniających się ról społecznych 
kobiet i mężczyzn w polskim społeczeństwie. Według danych 
GUS w 2020 r. na mazowszu było 7285 sołtysów, z czego aż 
3248 to kobiety,  co stanowi niemal połowę! Panie 
udowadniają, że bardzo dobrze radzą sobie w tej roli. Są 
zaangażowane, przedsiębiorcze i energiczne.

Pań w samorządach przybywa.

Rośnie liczba kobiet zasiadających na fotelach wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast w województwie 
mazowieckim - nasze miasto też może się pochwalić panią 
burmistrz. Jednak wciąż jest ich tam bardzo mało, bo tylko 
jedna na dziesięć osób piastujących te stanowiska to kobieta. 
Tę funkcję na mazowszu pełni obecnie 40 pań. Twierdzą one, że 
potra�ą patrzeć szerzej na samorząd i pod tym kątem mogą 
mieć nad mężczyznami przewagę w zarządzaniu miastem czy 
gminą. 

Biorąc pod uwagę współczynnik feminizacji w samorządach 
wojewódzkich, województwo mazowieckie zajmuje ósme 
miejsce w Polsce. Łosicki i płoński to pod tym względem 
najbardziej sfeminizowane powiaty, a wśród miast znalazły się 
Ząbki, Wołomin, Kobyłka i Wyszogród. Wciąż niewiele jest 
kobiet w warszawskiej polityce - na 18 dzielnic rządzą tylko 
czterema. 

Aktywność kobiet.

Na terenie mazowsza działają liczne organizacje zrzeszające 
mieszkanki miast i obszarów wiejskich. Są to zarówno koła 
gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak i lokalne 
grupy. Pielęgnują one regionalne tradycje i kulturę, aktywizują 
mieszkańców, edukują i  rozwijają potencjał swoich 
miejscowości. Samorząd mazowsza dostrzega, docenia 
i wspiera tę kobiecą aktywność poprzez programy wsparcia, 
organizację konkursów czy wydarzeń. W tym roku władze 
mazowsza przeznaczyły 3 mln zł dla aktywnych gospodyń 
z terenów wiejskich. Do przedstawicielek społeczności 
wiejskiej adresowany jest konkurs „Najaktywniejsza Liderka 
Wiejska w województwie mazowieckim”, a w konkursie 
Mazowiecka Lady D. nagradzane są kobiety z niepełno-
sprawnościami i te działające na rzecz osób niepełno-
sprawnych, któr ych postawa może być wzorem do 
naśladowania.
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Zdrowie Mazowszanek.

Mieszkanki naszego województwa mogą również liczyć na 
wsparcie w sferze zdrowia, np. dzięki programowi wczesnego 
wykrywania raka piersi, czy leczenia niepłodności metodą in 
vitro. Samorząd województwa od lat systematycznie inwestuje 
również środki w modernizacje oddziałów ginekologiczno-
położniczych swoich placówek, aby zapewnić kobietom 
przyjazne i komfortowe warunki w szpitalach.

Źródło: mazovia.pl, polskawliczbach.pl

STO PROCENT KOBIECOŚCI 

Sobotnie popołudnie, 5 marca, zdecydowanie 
należało do mieszkanek Ząbek. Z okazji ich święta 
przygotowano szereg atrakcji, aby w ten wyjątkowy 
dzień zapewnić paniom odrobinę relaksu i dobrej 
zabawy. Patronat nad eventem objęła Burmistrz 
Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.

–W naszym mieście nie brakuje kobiet zaangażowanych 
społecznie, energicznych i otwartych na wszelkiego typu 
inicjatywy. Każda z nich jest  jedyna i wyjątkowa, ale łączy je jedno 
- codziennie udowadniają, że przedsiębiorczość, determinacja 
i odwaga są rodzaju żeńskiego. Potra�ą się zorganizować, nie 
boją się wyzwań, chętnie dzielą się doświadczeniem życiowym 
i biznesowym oraz wzajemnie się wspierają – podkreśla 
Burmistrz Małgorzata Zyśk. Dzień Kobiet to najlepszy moment, 
aby okazać Wam drogie Panie wdzięczność za wszystko co robicie 
dla swoich najbliższych i dla naszego miasta. Z okazji Dnia Kobiet 
pragnę złożyć wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia 
radosnego uśmiechu na twarz y, satysfakcji  i  poczucia 
samorealizacji – dodała burmistrz Ząbek.

Wydarzenie „Ząbkowski Dzień Kobiet” rozpoczęło się 
o godzinie 15:00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu. Na 
uczestniczki czekał ogrom atrakcji, warsztaty i solidna dawka 
wiedzy. Elżbieta Gondziarska, niezależna dyrektor MaryKey 
opowiadała jak być jednocześnie przedsiębiorcą i mamą na 

pełny etat. Panie mogły także poznać tajniki perfekcyjnego 
makijażu, korzystając z profesjonalnego doradztwa 
i warsztatów prowadzonych przez Monikę Wakulińską, a na 
stoisku Salonu „Kusicielka” mogły dowiedzieć się, jak 
prawidłowo dobrać biustonosz. Nie zabrakło mini pokazu 
mody, porad jak dbać o urodę i zdrowy kręgosłup oraz zachęty 
do aktywnego trybu życia i biegania. Mieszkanki Ząbek 
z zainteresowaniem wysłuchały opowieści blogerki Magdy 
Anny Banasik o żeglowaniu z dziećmi, która podczas eventu 
promowała swoją książkę „Dom na jachcie”. Wydarzenie 
zakończył „Kobiecy recital” w wykonaniu Wiktorii Żurobskiej. 
W trakcie całej imprezy na panie czekał przygotowany 
specjalny poczęstunek oraz kwiaty i drobne upominki. 

Za nami wspaniałe święto honorujące kobiety niezależnie od 
ich narodowości i poglądów, ale nie zawsze tak było. 
Obchodzony 8 marca Dzień Kobiet został ustanowiony nieco 
ponad sto lat temu dla uczczenia pamięci sufrażystek 
walczących o równouprawnienie kobiet, równe traktowanie 
i wynagrodzenie za wykonywaną pracę. W Polsce, Dzień Kobiet 
po raz pierwszy obchodzono o�cjalnie 24 marca 1924 roku.  Po 
II wojnie światowej 8 marca stał się świętem państwowym, ale 
w 1993 roku utracił ten status. Współcześnie Dzień Kobiet ma 
wymiar uniwersalny jest przede wszystkim wyrazem szacunku 
dla kobiet.

KSA



DZIECI NAZNACZONE WOJNĄ
Relacje tych, którzy byli na granicy i pomagają 
Ukraińcom, chwytają za serce. Wojna dopadła 
wszystkich i nic dziwnego, że szukają schronienia 
w Polsce. Potrzebują wsparcia, ale pomoc jest też 
potrzebna tym, którzy zostali w swoim kraju i walczą 
z armią rosyjską.

Każdego dnia do polskich przejść granicznych tra�ają 
dziesiątki tysięcy zmęczonych i zdesperowanych ludzi. Mają za 
sobą wielogodzinną podróż, czasem z przesiadkami, a potem 
jeszcze muszą przejść odprawę na granicy. Dla matek z dziećmi 
oraz starszych ludzi to ogromny wysiłek.

- Byłam w sobotę na granicy i odbierałam swoją bratową z dwójką 
dzieci, jej matkę i swoją babcię, a do tego jeszcze czwórkę 
znajomych mojego ojca. Ciężko to opisać i wyrazić, co tam 
widziałam. Było tyle matek z dziećmi na rękach. Widziałam 
czteroletnie dziecko, które samo musiało ciągnąć walizkę. Takie 
obrazy szarpią nerwy – mówi Iryna Kowalczuk, od wielu lat 
mieszkająca Polsce.

Dzieci przeżywają tę trudną sytuację na swój sposób. Kiedy 
znajdą się w bezpiecznym kraju, gdzie nad głową nie wyją 
syreny ostrzegawcze, to zaczynają myśleć o zabawkach 
i przynajmniej na moment zapominają o wojnie.

- Jeden z celników opowiadał, że 19-letnia dziewczyna miała ze 
sobą piątkę dzieci. Być może to były jakieś sieroty. Wyobraźmy 
sobie, jak poszarpana jest psychika tych dzieci. To jest trauma na 
całe życie. Nie rozumieją wszystkiego. Bratanek mówi, że w Polsce 
się nie boi, jest bezpiecznie, ma tyle zabawek i nawet nie chce 
wracać na Ukrainę. Tam bał się o mamę, o babcię. Teraz chciałby 
dorosnąć i walczyć. Powiedział mi nawet: wiesz ciociu, że Ruscy 
zajęli Czarnobyl? Dobrze, że tam są, bo się napromieniują – 
opowiada  „Co słychać?” Iryna Kowalczuk.

Uchodźcy docierali na granicę w różny sposób. Część dojechała 
samochodem, a część przeszła ją pieszo, co okazywało się dużo 
szybsze. – Bratowa była już w Polsce, a na resztę rodziny musiała 
jeszcze czekać w punkcie zorganizowanym przez Polski Czerwony 
Krzyż. Samochody stały w kolejce po kilka godzin . Polscy celnicy 
są bardzo mili. Ciągają walizki, noszą dzieci na rękach. Przy 
granicy można dostać herbaty, kanapki. Córka bratowej 
potrzebowała z kolei leku na chorobę lokomocyjną, ale niestety 
nie było takich tabletek dla małych dzieci. Trudno być 
przygotowanym w takiej sytuacji na wszystkie ewentualności. 
Zamieszanie powiększa to, że wielu uchodźców nie zna języka 
polskiego – opowiada „Co słychać?” Iryna Kowalczuk. 

Do stresu związanego z wojną dochodzi jeszcze konieczność 
odnalezienia się w innym kraju, często bez żadnych 
znajomości, rodziny czy przyjaciół oraz myślenie o tym, co się 
dzieje w ojczyźnie. 

- Moja rodzina mieszka na zachodzie. Na Ukrainie zostali mój 
brat, tato i mama, którą dwa razy namawiałam do tego, żeby 
wyjechała, ale powiedziała, że szybciej popełni samobójstwo niż 
zostawi dom i rodzinę. Tam jest na razie w miarę spokojnie. 
Zdarzają się „tylko” alarmy bombowe kilka razy dziennie. Krewni 

przyjechali do Polski, bo zaczyna brakować podstawowych 
produktów w sklepie. Nie ma mleka, jajek, podstawowych leków.

Iryna zorganizowała również zbiórkę dla żołnierzy obrony 
terytorialnej. Wojsko dało im mundury i broń, ale resztę 
niezbędnych rzeczy muszą zorganizować sami. Na początku 
jedną apteczkę mieli na 300 osób. Potrzeba hełmów, kamizelek 
kuloodpornych. Jednym transportem udało się przekazać 37 
hełmów. Pojechały też kamizelki kuloodporne (wkłady do nich 
są produkowane na Ukrainie), latarki, krótkofalówki. Część 
tego sprzętu została od razu przekazana do Kijowa i Charkowa, 
bo tam jest teraz najbardziej potrzebna.

- Ta zbiórka mnie wykończyła. Nie wiedziałam, jak to wygląda. 
Największy problem jest z transportem. Nie wystarczą bus 
i kierowca, bo trzeba mieć jeszcze specjalne pozwolenie. Nam się 
udało. Dostaliśmy zdjęcia, że żołnierze otrzymali nasze dary. 
Gdybym była na Ukrainie, to sama bym poszła walczyć. Jak 
patrzysz na zdjęcia, to serce krwawi – mówi Iryna Kowalczuk.

Zaraz jednak dodaje bardziej optymistycznie, że jako państwo 
Ukraina tę wojnę już wygrała. Ludzie są teraz zjednoczeni jak 
nigdy przedtem.

ŁM

PIENIĄDZE, KTÓRE WRACAJĄ DO CIEBIE
Zielone, bezpieczne miasto z dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą to marzenie każdego z nas. Im więcej 
osób rozliczy podatek dochodowy PIT na rzecz 
naszego miasta, tym lepszy standard życia zaoferują 
Ząbki swoim mieszkańcom. Roczny podatek 
dochodowy PIT nie tra�a bowiem w całości do skarbu 
państwa. Część pobieranych od nas pieniędzy wróci 
do miejsca, w którym mieszkamy, jeśli wpiszemy je 
w rocznym zeznaniu podatkowym. 

Roczny podatek dochodowy PIT zasila nie tylko kasę skarbu 
państwa. Część środków zostaje przekazana do gminy, w której 
został rozliczony. O jego wykorzystaniu decydujemy również 
my - mieszkańcy - bowiem z udziału w podatku PIT 
�nansowane są m.in. budżet obywatelski, ząbkobusy, 
edukacja, a także trasy rowerowe, utrzymanie zieleni i ogólnie 
dostępna infrastruktura sportowa. 

Ząbki wciąż się zmieniają, widać to z miesiąca na miesiąc, z roku 
na rok. Powstają nowe drogi, coraz więcej jest terenów 
rekreacyjnych i placów zabaw, mamy nowoczesny kompleks 
szkolno-przedszkolny przy ul. Dzikiej, w którym uczy się około 
1000 dzieci i młodzieży.  To dla miasta, w którym jedna czwarta 
mieszkańców jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata), 
bardzo istotne inwestycje. Dzięki rozliczeniu rocznego 
podatku dochodowego na rzecz naszego miasta możemy 
zmieniać najbliższe otoczenie na jeszcze bardziej przyjazne dla 
mieszkańców. To właśnie od nas zależy, czy część podatku tra� 



do miasta, z którego zasobów na co dzień korzystamy. Tym 
bardziej smuci fakt, że wielu mieszkańców, choć tu na co dzień 
mieszka i posyła dzieci do ząbkowskich szkół, to z różnych 
względów nie melduje się w mieście ani nie odprowadza tu 
podatków.

- Moglibyśmy zaoferować naszym mieszkańcom znacznie więcej, 
gdyby wszystkie osoby mieszkające w Ząbkach rozliczały się 
w Urzędzie Skarbowym w Wołominie na rzecz naszego miasta. 
Miasta, w którym żyją i gdzie korzystają z infrastruktury miejskiej 
i bazy oświatowej. Wiele inwestycji w naszym budżecie ma 
do�nansowanie zewnętrzne. Cały czas dokładamy wszelkich 
starań, aby pozyskiwać kolejne dotacje, jednak wpływy z podatku 
PIT także stanowią istotny zastrzyk �nansowy do miejskiej kasy – 
podkreśla Burmistrz Małgorzata Zyśk.

Każdemu mieszkańcowi Ząbek, odprowadzającemu podatki 
na rzecz swojego miasta, przysługują różne przywileje. To m.in.  
bezpłatna komunikacja miejska (linie Z1, Z2 i Z3), bezpłatne 
parkowanie w strefach płatnego parkowania, zniżka na basen, 
rabaty na produkty i usługi w �rmach biorących udział 
w programie „Jestem z Ząbek”, możliwość skorzystania ze 
zniżek w opłatach za przedszkole publiczne oraz dopłaty do 
obiadów szkolnych dla dzieci z kartą dużej rodziny.

- Aby w Twoim Mieście żyło się lepiej, warto rozliczyć się z podatku 
dochodowego od osób �zycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym 
w Wołominie i wskazać w zeznaniu podatkowym swój ząbkowski 
adres zamieszkania , a nie adres zameldowania – zachęca nasz 
Urząd Miasta.
Jeśli miejsce zamieszkania jest różne od miejsca zamel-
dowania, to nasze miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia 
roku, za jaki jest składana deklaracja, ma priorytetowe 
znaczenie. Nie należy mylić go z miejscem zameldowania, 
które jest tylko administracyjnym potwierdzeniem pobytu i nie 
jest wymagane do rozliczeń.
• nie ma obowiązku zawiadamiania o zmianach poprzedniego 

urzędu skarbowego – urzędy same wymienią między sobą 
informacje i zaktualizują dane;

• nie trzeba składać formularzy zeznania podatkowego za 
ubiegły rok osobiście w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, 
wystarczy je wysłać listem poleconym za pośrednictwem 

operatora publicznego (Poczta Polska). Za datę złożenia 
zeznania nadesłanego pocztą, uważa się datę stempla 
pocztowego;

• można rozliczyć się także przez Internet  za pomocą 
rządowego systemu „Twój e-PIT” dostępnego na stronie 
podatki.gov.pl. Przygotowując zeznanie, wystarczy wpisać 
ząbkowski adres zamieszkania (w przypadku małżeństw 
ważne jest, by zrobiła to osoba składająca zeznanie czyli 
podatnik. Na stronie znajduje się również szczegółowa 
instrukcja składania zeznań podatkowych przez Internet;

• jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji danych np. 
zmiany rachunku bankowego wskazanego do zwrotu 
nadpłaconego podatku, można to zrobić na formularzu ZAP-
3, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów oraz w każdym urzędzie skarbowym. Wypełnienie 
formularza jest proste – wystarczy podać imię i nazwisko, 
numer PESEL, adres zamieszkania w Ząbkach.

- Od 15 lutego br. trwa rozliczenie PIT za 2021 rok. Mieszkańcu 
naszego Miasta, pamiętaj, aby swój PIT rozliczyć zgodnie 
z miejscem zamieszkania. Dopilnuj, by pracodawca znał Twój 
aktualny adres zamieszkania i wskaż mu Urząd Skarbowy 
właściwy do rozliczeń. Dla mieszkańców Ząbek właściwym jest 
Urząd Skarbowy w Wołominie, ul. Przejazd 2, 05-200 Wołomin. 
W tym roku z dochodów za 2021 rok możemy rozliczyć się 
z �skusem do 2 maja – przypominają urzędnicy. 



ZĄBKOWSKIE STREFY PŁATNEGO 
PARKOWANIA

Już za dwa tygodnie, od 31 marca 2022 roku, zostanie 
w  Z ą b k a c h  u r u c h o m i o n a  s t r e f a  p ł a t n e g o 
p a r kow a n i a .  O b e c n i e  t r w a j ą  p ra ce  n a d  j e j 
organizacją. Montowane są fundamenty do montażu 
parkomatów, jest wdrażana nowa stała organizacja 
r u c h u,  t r wa  o rg a n i z a c j a  b i u ra  i  re k r u t a c j a 
p r a c o w n i k ó w.  N a  w s k a z a n y c h  o b s z a r a c h 
i urządzonych parkingach miejskich stanie 80 
parkomatów. 

Strefa zostanie wytyczona w dwóch rejonach Miasta Ząbki 
i obejmie wszystkie wytyczone miejsca parkingowe. Na tych 
samych zasadach odpłatności będzie funkcjonował parking 
miejski przy ul. 3 Maja i Poniatowskiego, ul. Pileckiego 
i Andersena i przy ul. Różanej. Strefa nie będzie obejmowała 
parkingów Parkuj i Jedź, których funkcjonowanie regulują 
odrębne regulaminy. 
Płatne parkowanie zostanie wprowadzone wzdłuż ulic: 3 Maja 
(na odcinku od Piłsudskiego do Legionów), Andersena, 
Baśniowej, Calineczki, Chełmońskiego, Dzikiej (na odcinku od 
Powstańców do Andersena), Herberta, Kopernika (po 
przebudowie ulicy), Kościelnej, Krasickiego, Legionów, 
Maczka, Malczewskiego, Orlej, Podleśnej, Poniatowskiego, 
Powstańców, Reymonta, Różanej, Stefczyka, Targowej, 
Wiosennej, Złotej, Pileckiego oraz Żbikowskiego .
Lista ulic może zostać skorygowana jeszcze przed lub już po 
uruchomieniu strefy przez Radę Miasta - wtedy informacja 
zostanie zaktualizowana ze wskazaniem daty obowiązywania 
zmiany.  
Wjazd do strefy  będzie oznakowany znakiem drogowym D-44 
„strefa płatnego parkowania", a wyjazd znakiem D-45 „koniec 
strefy płatnego parkowania". Obowiązek uiszczania opłat 
będzie obowiązywał od 31.03.2022 r. na ulicach, na których 

pojawi się oznakowanie wskazujące na płatną strefę.
W przypadku parkingów miejskich miejsca płatnego 
parkowania będą oznakowane znakiem D-18 z dopiskiem 
„Płatny” i regulaminem parkingu. Płatne będą parkingi 
placowe przy ul. 3 Maja, przy ul. Andersena oraz przy 
ul. Pileckiego.

Czas obowiązywania płatnej strefy i opłat na parkingach.
Strefa będzie obowiązywała od poniedziałku od godzinny 0.00 
do piątku do 23.59 przez całą dobę, z wyłączeniem dni:  2 maja, 
24 i 31 grudnia, pierwszego piątku po Bożym Ciele, dnia 
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Opłaty.
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XLI/382/2021 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 13 kwietnia 2021 r w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w stre�e, 
wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu 
pobierania tych opłat Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3492 ze 
zm. opłaty za parkowanie będą wynosić:
1) pierwszą godzinę - 3,90 zł;
2) drugą godzinę - 4,60 zł;
3) trzecią godzinę - 5,50 zł;
4) czwartą i kolejne godziny - po 3,90 zł.

Opłaty będzie można wnosić bilonem, kartą płatniczą, blikiem, 
przez komórkę za pośrednictwem aplikacji mobilnych 
(elektronicznych portmonetek). Po podpisaniu stosownych 
umów z operatorami płatności umieścimy listę aplikacji 
i instrukcję uiszczania opłat. 

Wykupiony bilet w ramach SPP w okresie swojej ważności 
upoważnia do postoju w całym obszarze strefy - można się 
przeparkować bez potrzeby opłacania kolejnego biletu. Nie 
dotyczy to jednak  postoju na parkingach miejskich. Bilet 
wykupiony na parkingu nie będzie obowiązywał w stre�e i na 
odwrót. W przypadku parkowania bez uiszczenia opłaty lub 
przekroczenia czasu parkowania zostanie naliczona opłata 
dodatkowa w wysokości 250 zł. Uchwała nie przewiduje 
możliwości  wykupienia k lasycznych abonamentów 
parkingowych. 

Zwolnienia z opłat.
Z opłat będą zwolnione osoby niepełnosprawne posiadające 
kartę parkingową oraz mieszkańcy Ząbek. Nie podlega opłacie 
parkowanie motocykla i samochodu w pełni elektrycznego (to 
zwolnienie nie dotyczy parkingów).

 Zwolnienie z opłat na podstawie karty "Jestem z Ząbek".
W okresie ważności swojego programu karty mieszkańca 
pełnoletni użytkownik karty może parkować w stre�e i na 
parkingach bezpłatnie jeden użytkowany przez siebie 
samochód. Przed pierwszym parkowaniem należy przypisać 
numer rejestracyjny do użytkownika karty. Czynność ta  będzie 
realizowane za pośrednictwem parkomatu, do obsługi karty 
mieszkańca parkomat ma zamontowany dodatkowy 
dedykowany czytnik inny niż ten do kart płatniczych. W tym 
celu należy podejść do parkomatu, wcisnąć przycisk Taryfa, 
wybrać "Karta Jestem z Ząbek" i zatwierdzić, a następnie 



dokonać odczytu karty:
a) w przypadku karty �zycznej należy zbliżyć kartę do czytnika 

kart i sczytać kartę bezprzewodowo (NFC). Nie skanujemy 
kodu kreskowego czytnikiem optycznym!

b) w przypadku korzystania z aplikacji mieszkańca należy 
wybrać opcję "kod potwierdzenia" i zeskanować kod QR lub, 
gdy ten nie jest dostępny - w starszej wersji aplikacji - 
wprowadzić go ręcznie z klawiatury. Nie skanujemy kodu 
kreskowego lub kodu QR z numerem karty wirtualnej, tylko 
posługujemy się jednorazowym kodem potwierdzenia.

Po odczytaniu karty parkomat wyświetli datę ważności 
naszego programu oraz przypisany do uczestnika numer 
rejestracyjny samochodu, o ile wcześniej był wprowadzony. 
Jeśli w systemie nie ma numeru rejestracyjnego, będzie można 
go wprowadzić z klawiatury, jeśli jednak był wcześniej 
wprowadzony, będzie można go zmienić. Po zatwierdzeniu 

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
zasięg działania punktu: gminy Marki, Ząbki i Zielonka

prowadzący Punkt: Stowarzyszenie PRO - Pracowni Rozwoju Osobowości z Ząbek
siedziba Punktu: Ząbki, ul. Słowackiego 21 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)

telefon:  660-907-563
e-mail:  kontakt@propracownia.pl  

strona www:  www.stowarzyszeniepro.pl
Kontakt telefoniczny i mailowy z dyspozytorem:

poniedziałek  10.00 – 13.00
środa            12.00 – 15.00
piątek           10.00 – 13.00

Terminy mogą ulec zmianie!
Zasady przyjęcia: Terminy spotkań ze specjalistami będą umawiane telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila  w czasie 
dyżuru dyspozytora. W czasie dyżuru dyspozytora można też uzyskać wsparcie psychologiczne lub poradę w sytuacji braku 

miejsca do specjalisty.
Zakres oferowanych usług:

• konsultacje wychowawcze pedagoga
• pomoc psychologiczna

• psychoterapia indywidualna i par
• poradnictwo socjalne

• terapia grupowa dla młodzieży
Specjaliści, po wcześniejszym umówieniu, przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00.

Rusza nabór do bezpłatnej grupy wsparcia dla młodzieży (16-19 lat)
Grupa przeznaczona jest dla osób stojących u progu dojrzewania, które doświadczają trudności w budowaniu 

satysfakcjonujących relacji, chcących lepiej zrozumieć siebie. Naszym celem pracy w grupie jest zwiększenie świadomości 
siebie, swoich uczuć, mechanizmów działania. Udział w grupie ma dać możliwość bezpiecznego doświadczenia 

emocjonalnego kontaktu z innymi osobami. 
Przed dołączeniem do grupy niezbędna jest konsultacja z prowadzącym ją psychoterapeutą.

Osobami prowadzącymi grupę są psychoterapeuci z doświadczeniem zawodowym.
Czas trwania: 3 miesiące. 

Terminy spotkań: środy 18.00 -19.30. Planowany termin rozpoczęcia grupy: marzec 2022r.

DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSAW czasie zagrożenia epidemicznego porady udzielane są w formie 
on-line poprzez szyfrowany komunikator Zoom z możliwością zamknięcia spotkania lub na żywo przy zachowaniu zasad 

reżimu sanitarnego. Osoba zgłaszająca się już w trakcie zgłoszenia zostanie poinformowana o obowiązujących w 
Stowarzyszeniu PRO zasadach z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego, na miejscu wypełni ankietę epidemiologiczną, 

zobowiązana jest też być w maseczce, a spotkanie odbywa się z zachowaniem 2-metrowej odległości i dezynfekcją wszystkich 
powierzchni po każdym spotkaniu.

będzie  możl iwość w ydrukowania bi letu zerowego 
z potwierdzeniem przypisania numeru rejestracyjnego do 
karty i użytkownika. Biletu zerowego nie trzeba umieszczać za 
szybą. Informacja o przypisanym numerze rejestracyjnym 
będzie w systemie. Będzie można bezpłatnie parkować do 
końca ważności programu.

Kontrola. 
Kontrolę uiszczenia opłat w stre�e będą realizować 
kontrolerzy, którzy w celu potwierdzenia opłaty będą 
wer y�kować numer y rejestrac yjne zaparkowanych 
samochodów. W przypadku braku w systemie informatycznej 
informacji  o uiszczeniu opłaty lub uprawnieniu do 
bezpłatnego postoju, kontroler wydrukuje i umieści za szybą 
wez wanie  do zapłat y  oraz  w ykona dok umentację 
fotogra�czną.

mailto:kontakt@propracownia.pl
http://www.stowarzyszeniepro.pl/


Dokończenie ze str. 1

Zdarza się, że potrzeba również mebli, wanienek, wózków dla 
dzieci, sprzętu AGD. Jeżeli ktoś ma możliwość przekazania 
takich rzeczy, prosimy o wiadomość na adres email: 
ops@zabki.pl, z podaniem swojego numeru telefonu.

Gdzie przynosić dary?
Zbiórka potrzebnych rzeczy odbywa się w Urzędzie Miasta 
Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, za pośrednictwem Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ząbkach. Punkt przyjmuje dary 
rzeczowe w godzinach pracy OPS : 
• poniedziałek 10.00 - 18.00, 
• wtorek - czwartek 8.00 - 16.00, 
• piątek 7.00 - 15.00. 
Przed wybraniem się z paczką należy wcześniej zadzwonić do 
Ośrodka Pomocy Społecznej, pod nr tel. (22) 510 98 03. 
W zbiórkę i sortowanie darów włączyły się ząbkowskie szkoły - 
tutaj też można przynosić paczki. 
Darów jest bardzo dużo, dlatego potrzebni są wolontariusze, 
którzy pomogą przy ich sortowaniu. Osoby chętne do pomocy 
proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ząbkach.
Z pomocy mogą skorzystać zarówno osoby korzystające 
z gościny, jak i te, które gościny udzielają. Prosimy wcześniej 
o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Ząbkach w celu podania listy potrzebnych rzeczy. Umówimy 
konkretną godzinę odbioru przygotowanych darów.
 
W naszych ząbkowskich szkołach jest już obecnie ponad 250 
dzieci uchodźców, którym miasto zapewnia bezpłatne obiady. 

Bezpłatna komunikacja.
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską od 
24 lutego, są zwolnieni z opłat za przejazdy środkami 
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez 
Miasto Ząbki na liniach autobusowych Ząbki-1, Ząbki-2 i Ząbki-
3 Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej. Takie uprawnienie 
można poświadczyć za pomocą: posiadanych dokumentów, 
w szczególności paszportu ze stemplem odprawy granicznej, 
zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną lub innego 
dokumentu potwierdzającego status uchodźcy.

Praca, oświata.
Ważnym zadaniem, przed którym stają wszystkie, polskie 

samorządy, jest zorganizowanie uchodźcom normalnego 
życia na tyle, na ile jest to możliwe. Do Polski przybyło wiele 
dzieci,  dla których sama ucieczka przed wojną jest 
traumatycznym przeżyciem. Dla ich dobra trzeba włączyć je 
w system edukacji. 
Każde dziecko będzie miało możliwość uczestnictwa 
w zajęciach szkolnych. Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 
obowiązku szkolnego i  obowiązku nauk i  (6-18)  są 
przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką 
i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. 
W celu zapisania dziecka do szkoły należy zgłosić się do 
dyrektora szkoły, w rejonie której dziecko mieszka. Dobrze by 
było, gdyby ząbkowianie służyli w tym przypadku pomocą.

Wykaz szkół w Ząbkach:
• Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Piłsudskiego 35, tel. (22) 781 61 93;
• Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Batorego 11, tel. (22) 781 60 66;
• Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kościelna 2, tel. 883 356 192;
• Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Harcerska 9, tel. (22) 777 62 21;
• Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Batorego 37, tel. (22) 799 74 92;
• Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Dzika 36, tel. 603 047 505.

Szkoły rejonowe mają obowiązek przyjęcia dzieci – pozostałe 
przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeżeli 
w wybranej szkole nie ma miejsc w odpowiedniej klasie, to 
gmina będzie miała za zadanie wskazać inną placówkę.

Część uchodźców będzie na pewno chciała podjąć w Polsce 
pracę. Obywatele Ukrainy przekraczający granicę RP z Ukrainą 
w związku z kon�iktem zbrojnym, mogą skorzystać 
z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy, czyli 
wsparcia w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez 
pośrednictwo pracy oraz przez pośrednictwo zawodowe:
• infolinia: 19524,
• najbliższy Powiatowy Urząd Pracy znajduje się w Wołominie, 

przy ul. Warszawskiej 5A,
• o pracę można pytać pod numerem tel. (22) 763 73 37.

Jeśli ktoś gości u siebie przybyszów z Ukrainy lub jest 
w kontakcie z takimi osobami, to warto, żeby śledził strony 
i pro�le facebookowe ząbkowskich instytucji. Są już pierwsze 
oferty pracy. 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. oferuje 
pomoc dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy chroniących się 
przed wojną na terytorium RP. Każdy lekarz i pielęgniarka, 

Dary od Kupców ze Stowarzyszenia Bazarek Ząbki



chcący podjąć pracę w szpitalu, dostanie bezpłatną pomoc 
prawną i możliwość zatrudnienia. Szpital pomoże w zakresie  
nostry�kacji dyplomów i w procedurze uznania kwali�kacji do 
wykonywania zawodu lekarza w Polsce.

Co jeszcze?
W pomoc włączają się też inne ząbkowskie instytucje 
i organizacje. Chęć wsparcia jest powszechna. Kiedy tylko 
pojawia się potrzeba, natychmiast jest odpowiednia reakcja 
ząbkowian. Pracownicy spółki PWiK w Ząbkach wspólnie 
z Urzędem Miasta, Strzelcami z Jednostki Strzeleckiej 1533 im. 
por. Ludwika Tulińskiego Ząbki i innymi ludźmi dobrej woli 
przygotowali 23 miejsca dla uchodźców z Ukrainy, na terenie 
biurowca po dawnym Gazomontażu. Dodatkowo w lokalu 
należącym do miasta znalazła schronienie 6 osobowa rodzina 
Ukraińców. Zarząd spółki wraz Burmistrzem podjęli decyzję, że 
włączą się w akcję pomocy, bo taka jest potrzeba chwili. Odzew 
był natychmiastowy – w ciągu kilkunastu minut nasz 
tymczasowy obiekt został zapełniony w 100 proc. uchodźcami 
z Charkowa i Żytomierza. Pomogli też "zwykli" ząbkowianie, 
którzy niemal natychmiast przekazali mebelki dla dzieci.

Pomoc jest prowadzona w ząbkowskich kościołach. Strzelcy 
z Jednostki 1533 zbierają dary na terenie Para�i p.w. św. Trójcy. 
W  Para�i Miłosierdzia Bożego mieszkają matki z dziećmi, 
którym udało się przekroczyć polsko-ukraińską granicę. 
Funkcjonuje wolontariat, który swoimi działaniami wspiera 
zarówno uchodźców jak i rodziny przyjmujące. Około 60 osób. 
Urząd Miasta oraz Fundacja Empatia szukają wolontariuszy 
chętnych do współpracy, najlepiej takich, którzy znają język 
ukraiński. W tym trudnym czasie chodzi nie tylko o pomoc 
materialną, ale też o dodanie otuchy, towarzyszenie gościom 
z Ukrainy, pomoc w porozumieniu się. Więcej informacji w tej 
sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 510 97 42 
(Empatia) – doświadczenie psychologiczne mile widziane.

Jak wpłacić pieniądze?
Można już wpłacać pieniądze na pomoc dla Ukrainy. Specjalne 
konto na ten cel uruchomił Bank Gospodarstwa Krajowego 
w imieniu Narodowego Banku Ukrainy. Zgromadzone środki 
będą przeznaczone na konkretne działania i  tra�ą 
bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy. Wpłat na konto 
należy dokonywać w polskich złotych. 

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 
91 1130 0007 0080 2394 3520 0002.
Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy.
Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy.

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN 
i dokonywania rozliczeń bezgotówkowych. Narodowy Bank 
Ukrainy opublikował numer rachunku na swojej stronie 
internetowej.’
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ZAPRASZAMY NA WYKŁADY
Zarząd Stowarzyszenia Powiatowego Uniwersytetu 
Otwartego w Wołominie i Ząbkach, po złagodzeniach 
pandemicznych, serdecznie zaprasza wszystkich 
członków oraz osoby niezrzeszone na wznowione,  
bardzo ciekawe spotkania i wykłady. 

Prelekcje odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 4 
w Ząbkach, przy ul. Harcerskiej 9, w każdy wtorek (zgodnie 
z harmonogramem zajęć) w godzinach od 16.45 do 18.30. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 marca br. Spotkania, 
wykłady i wyjazdy wycieczkowe czy wczasowe, odbywać się 
będą przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności 
pandemicznych. Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 510-236-436.

- Jadwiga Suk, SPUO Wołomin i Ząbki.



REALIZUJEMY WAŻNE INWESTYCJE DLA MIESZKAŃCÓW ZĄBEK
Od wielu lat Ząbki przypominają plac budowy. Nowe 
drogi i parkingi, hale sportowe przy ząbkowskich 
szkołach, kolejne miejsca rekreacji, to wszystko 
powstaje w iście ekspresowym tempie. O tym co 
ob ecnie  dzieje  s ię  w Z ąbk ach rozmawiamy 
z Burmistrz Małgorzatą Zyśk.

- Nasze miasto nieustannie się rozwija… 

- To prawda, staramy się, aby było jak najbardziej przyjazne dla 
mieszkańców.  To dlatego nie ustajemy w wysiłkach i składamy 
kolejne wnioski na ważne dla nas wszystkich inwestycje. 
Niedawno Miasto Ząbki otrzymało ponad 2 mln złotych dotacji 
z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na budowę ulicy 
Wyszyńskiego. To kolejne do�nansowanie, które udało się mi 
pozyskać dla naszego miasta. Obecnie jesteśmy na etapie 
przygotowywania zamówienia publicznego na realizację tej 
długo oczekiwanej inwestycji drogowej. Przed nami budowa 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Został 
już wyłoniony wykonawca i 14 marca podpisałam umowę na 
budowę. Koszt realizacji to ponad 9 mln złotych. Jesteśmy 
uwzględnieni w planie wieloletnim (najbliższe trzy lata) na 
do�nansowanie w wysokości 50% wartości zadania z wniosku 
złożonego do Ministerstwa Sportu, Rekreacji i Turystyki. 
Jeszcze w tym miesiącu złożę wniosek, aby do�nansowanie 
zostało uwzględnione w planie �nansowym ministerstwa 
w roku bieżącym. Również w marcu zostanie złożony drugi 
wniosek o umieszczenie Miasta Ząbki w trzyletnim planie 
�nansowym ministerstwa. Będzie on dotyczył kolejnej hali 
sportowej w Ząbkach, tym razem przy Szkole Podstawowej 
nr 1. Mamy możliwość uzyskania 50% do�nansowania 
poniesionych kosztów z uwagi na fakt, że to obiekt 
pełnowymiarowy. Przetarg na budowę hali sportowej przy 
najstarszej szkole w Ząbkach ogłosimy w maju bieżącego roku. 
D o  te g o  c z a s u  z a k o ń c z y my  p ra ce  n a d  p ro j e k te m 
i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Otrzymaliśmy już środki  
z Funduszu Inwestycji Strategicznych na kwotę blisko 5 mln 
złotych z przeznaczeniem na powyższą inwestycję. 

- Pomimo tego, że nasze miasto ma  stosunkowo niewielką 
powierzchnię, mieszkańcy oczekują, że przejazd przez 
Ząbki będzie szybki i bardziej komfortowy.

- Ogłosiłam przetarg na budowę ulicy Kołłątaja na odcinku od 
ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego wraz z głównym kolektorem 
kanalizacji deszczowej. Otwarcie ofert nastąpi 18 marca 2022 
roku. Kolejną inwestycją jest budowa ul. Bartosza, na którą 
również zostało ogłoszone zamówienie publiczne, a otwarcie 
ofert nastąpiło 11 marca br.  Już wkrótce otworzymy oferty na 
budowę tężni w Parku Miejskim im. M. Szuberta. Procedowane 
jest także zamówienie publiczne na utrzymanie zieleni 
miejskiej, wyniki przetargu poznamy 25 marca br.

Uprzedzając pytania mieszkańców, chciałabym powiedzieć, że  
w marcu wprowadzimy zmiany rozkładów jazdy komunikacji 
ZTM (autobusy 199 i 245) oraz ząbkobusów Z1 i Z3, w związku 
ze zmianą organizacji ruchu związaną z budową wyniesionych 
skrzyżowań Maczka / Szwoleżerów oraz Maczka / Andersena. 

Trwają również prace projektowe nad wyniesionymi 
skrzyżowaniami w ulicach 11 Listopada / Wigury oraz 11 
Listopada / Budkiewicza. W pierwszym półroczu 2022 roku 
będziemy ogłaszać przetargi na realizację ulic: Skrajnej, 
Jagiellońskiej, Wspólnej, Bema, Niepodległości, Mickiewicza 
(odcinek od Batorego do Bema) i Słonecznej. Jesteśmy również 
na etapie realizacji budowy budynku komunalnego przy 
ul. Kaszubskiej, który obecnie jest już w stanie surowym 
zamkniętym.

- Nie mniej istotne jest poczucie bezpieczeństwa.

- Opracowaliśmy już pełną dokumentację konieczną do 
realizacji na terenie naszego miasta monitoringu wizyjnego. 
Uzyskaliśmy też zgłoszenie na realizację tej tak potrzebnej 
mieszkańcom inwestycji, a w kwietniu ogłosimy przetarg na 
b u d o w ę  m o n i t o r i n g u  m i e j s k i e g o.  M i a s t o  b ę d z i e 
monitorowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Kamery 
rozmieścimy w ponad 50 punktach miasta – w pasach 
drogowych i na ulicach wylotowych. Wszystkie punkty będą 
wyposażone albo w kamerę panoramiczną, albo w zestaw 
kamer monitorujący różne obszary. Część z nich będzie miała 
możliwość monitorowania samochodów wraz z tablicami 
rejestracyjnymi oraz gabarytami pojazdów, co pozwoli 
wyeliminować wykroczenia polegające na przekroczeniu 
ciężaru całkowitego samochodów ciężarowych.



NA INHALACJE DO… PARKU SZUBERTA
Już niebawem w parku miejskim im. M. Szuberta 
b ę d z i e my  m o g l i  ko r z ys t a ć  z  zew n ę t r z n e g o 
inhalatorium. 23 lutego br. burmistrz Małgorzata 
Zyśk ogłosiła przetarg na budowę tężni solankowej 
wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury 
technicznej. Obiekt powstanie w ramach realizacji 
p r o j e k t u  p t .  Z i e l o n a  P r z e s t r z e ń  –  r o z w ó j 
i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki – 
część III – w ramach Działania 2.5 Priorytet II 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020.

Oprócz budowy tężni przewidziano powstanie pergoli (jako 
konstrukcji dla pnączy) i schodów terenowych oraz instalację 
elementów małej architektury, a także podniesienie poziomu 
naszego bezpieczeństwa,  poprzez montaż k amer y 
monitoringu wizyjnego. Utwardzony zostanie również 
fragment nawierzchni wokół urządzenia, a dojście do parku 
z chodnika ul. Batorego będzie wyłożone kostką brukową. 

- Tężnia nie tylko pozwoli na korzystanie przez mieszkańców 
z inhalacji solankowych, ale również podniesie walory estetyczne 
centralnej części miasta. Park imienia Michała Szuberta, 
wybitnego biologa i botanika, urodzonego w Ząbkach, jest 
jednym z elementów założenia urbanistycznego miasta 
projektowanego przez Tadeusza Tołwińskiego w 1912 roku. To 
serce naszego miasta i zarazem miejsce spotkań mieszkańców. 
Budowa tężni sprawi, że odpoczynek w parku będzie jeszcze 
przyjemniejszy, ale również pozwoli nam lepiej zadbać o swoje 
zdrowie. Staramy się zmieniać nasze otoczenie, nasadzamy liczne 
drzewa, krzewy, byliny i kwiaty, żeby zmieniać przestrzeń 
publiczną i czynić ją bardziej przyjazną dla wszystkich 
mieszkańców Ząbek - mówi Burmistrz Małgorzata Zyśk.

Budowa tężni w parku im. M. Szuberta  oraz związane z jej 
realizacją prace, a także korzystanie przez mieszkańców 
z inhalacji nie zaburzą równowagi przyrodniczej najbliższego 
otoczenia. Inwestycja, co nie mniej ważne, nie przewiduje 
również wycinki drzew ani pogorszenia warunków bytowania 
ptaków. Wprost przeciwnie, nowe nasadzenia zieleni będą dla 
zamieszkujących park ptaków źródłem pokarmu. Wzdłuż 
pergoli przy tężni posadzone zostaną dwa gatunki odpornych 
na zasolenie pnączy - dławisza okrągłolistnego „Diana” 
i dławisza okrągłolistnego „Hercules” - o wijących się pędach, 
efektownych, licznych żółtoczerwonych owocach i ładnych 
liściach. 

Wykonana z drewna liściastego, pokryta gałązkami tarniny 
i pięknie oświetlona ząbkowska tężnia będzie zasilana solanką 
ze zbiornika. Z myślą o wygodzie mieszkańców, na trawniku 
w stre�e rekreacyjnej w sąsiedztwie tężni przewidziano 
instalację szezlongów. Z kolei pomiędzy tężnią a aleją 
zamontowane zostaną szerokie siedziska z drewnianych 
szczeblin, wypro�lowane w sposób, który umożliwia 
korzystanie z nich z obu stron – od strony alei i od strony tężni. 
Szerokość i kształt będą również pozwalały na wykorzystanie 
siedzisk  w sezonie letnim np. jako przewijaków dla niemowląt. 
Ustawione zostaną nowe kosze na śmieci i stojaki na rowery. 

Zarówno tężnię, jak i pergolę zaprojektowano w sposób 
umożliwiający korzystanie z niej także osobom z niepełno-
sprawnością. Wszystkie nawierzchnie piesze są dostosowane 
do poruszania się wózków inwalidzkich, przewidziano też 
ewentualny dojazd dla pojazdów ratownictwa medycznego. 

Inhalacja dla każdego.
Tężnie solankowe, są znaną i cenioną od dawna formą 
haloterapii. Pierwsze tężnie produkcyjne powstały już w XVII 
wieku, początkowo służyły do uzyskiwania soli kuchennej.  Od 
XIX wieku te drewniane budowle pokryte gałązkami tarniny 
pełnią rolę inhalatoriów w kurortach. Największe w Europie 
i najstarsze polskie tężnie znajdują się w Ciechocinku (woj. 
kujawsko-pomorsk ie) .  Już niebawem tak ie właśnie 
zewnętrzne  inhalatorium będziemy mieć w naszym mieście. 

Nasycone aerozolem z solanki powietrze jest bogate 
w mikroelementy i tworzy swoisty mikroklimat zbliżony do 
klimatu, którym możemy cieszyć się nad morzem. Korzystanie 
z tężni solankowych jest wykorzystywane w pro�laktyce 
i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia 
zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy 
wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Minerały 
obecne w powietrzu wokół tężni wspomagają odbudowę 
i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych. 
Działają także stymulująco na pracę układu odpornościowego.
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ZGŁOSZENIA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA 

ROK SZKOLNY 2022/2023
W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku 
szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, 
uro dzone w roku 2015.  Dzieci  zamieszk ałe 
w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej  
na podstawie zgłoszenia rodziców.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe -  rodzice dziecka podlegającego 
obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia 
czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

W terminie od 14 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. rodzice, 
których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej zgłaszają się do placówki, do której dziecko 
przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale 
nr XL/368/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r. 
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Ząbki i złożyć wypełnione 
zgłoszenie (dostępne w formie papierowej) w sekretariacie 
szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń 
dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 
zamieszczone są na stronie internetowej Miasta Ząbki 
https : / /w w w.zabk i .p l /oswiata/zgloszenia- do -k las-
pierwszych-szkol-podstawowych
 oraz na stronach internetowych szkół podstawowych: 
• Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Piłsudskiego 35,
https://sp1zabki.szkolnastrona.pl/
• Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Batorego 11, 
http://www.sp2zabki.pl/
• Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kościelna 2,  
http://sp3zabki.pl/
• Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Harcerska 9,
https://sp4zabki.szkolnastrona.pl/
• Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Batorego 37,
https://sp5zabki.szkolnastrona.pl/
• Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Dzika 36, 
https://sp6zabki.szkolnastrona.pl/

 POZBYWAMY SIĘ AZBESTU
Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego 
oraz zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki 
informuje o możliwości zgłaszania przez osoby 
�zyczne zamiaru usunięcia wyrobów zawierających 
azbest.

Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Miasta Ząbki 
do dnia 22 kwietnia 2022 roku. Druki wniosków są dostępne 
w  U r z ę d z i e  M i a s t a  Z ą b k i  ( I  p i ę t r o,  p o k .  2 0  i  2 1 )
oraz na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce 
Gospodarka odpadami, Azbest.

Demontaż azbestowego pokrycia dachowego i/lub odbiór 
oraz jego utylizacja zostanie wykonana przez uprawnionego 
przedsiębiorcę, z którym Miasto Ząbki zawrze stosowną 
umowę. Przedsięwzięcie nie będzie obciążało dodatkowymi 
kosztami właścicieli nieruchomości, którzy później będą 
o d p o w i e d z i a l n i  z a  e w e n t u a l n e  p r a c e  z w i ą z a n e
z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

https://www.zabki.pl/oswiata/zgloszenia-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych
https://www.zabki.pl/oswiata/zgloszenia-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych
https://sp1zabki.szkolnastrona.pl/
http://www.sp2zabki.pl/
http://sp3zabki.pl/
https://sp4zabki.szkolnastrona.pl/
https://sp5zabki.szkolnastrona.pl/
https://sp6zabki.szkolnastrona.pl/




ZĄBKI DZIECIOM UKRAINY

Wyjątkowym koncertem pt. „ Ząbki dzieciom 
Ukrainy” Szkoła Podstawowa nr 6 dołożyła kolejną 
cegiełkę na rzecz pomocy uciekającym przed 
wojennym terrorem najmłodszym uchodźcom 
z Ukrainy. W wydarzeniu, które  miało miejsce 4 
marca br, udział wzięli artyści The Voice of Poland 
i The Voice Senior, ukraińskie zespoły wokalne oraz 
uczniowie ząbkowskiej „Szóstki”. Patronat nad 
koncertem objęła burmistrz naszego miasta 
Małgorzata Zyśk. 

W przygotowania zaangażowali się zarówno pedagodzy, jak 
i rodzice najmłodszych wykonawców. Można było również 
kupić ciasta upieczone przez rodziców, dzieci i nauczycieli. To 
była znakomita „lekcja wychowawcza” dla uczniów, którzy 
pomagali przy organizacji koncertu, mając przypięte karteczki 
z napisem „wolontariusz”. 

Przy wejściu każdy dostawał kokardkę w barwach Ukrainy, 
a w zamian mógł wrzucić do puszki kwotę, jaką mu serce 
dyktowało. Po koncercie odbyła się  zbiórka datków dla dzieci 
z ukraińskich rodzin przebywających na terenie miasta Ząbki. 
Zebrane pieniądze SP6 przekaże na zakup plecaków szkolnych, 
zeszytów, kredek, obiadów, wycieczek dla dzieci z Ukrainy. 

- W obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie cała społeczność 
naszej szkoły pragnie przekazać wsparcie dla kraju, który walczy 
o swoją tożsamość i pomóc jego mieszkańcom w trudnym dla 
nich czasie. To, co robimy to mała kropelka w morzu potrzeb, ale 
w obecnej sytuacji ważny jest każdy, nawet najdrobniejszy, gest 
solidarności z narodem ukraińskim. Pamiętajmy, że wsparcie 
będzie  potrzebne nie tylko teraz, wojna cały czas trwa, musimy 
być przygotowani na długofalową pomoc uchodźcom z Ukrainy– 
mówiła Dorota Uścińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6.

Wydarzenie  rozpoczął przygotowany przez uczennice klasy 
3D układ choreogra�czny z ukraińską �agą. W dalszej części 
koncertu przed słuchaczami wystąpili uczestnicy The Voice 
of Poland, The Voice Senior i The Voice of Powiat - Przemysław 
Pajdak, Mieczysław Pernach, Patryk Krajewski, Krzysztof Jarosz 
oraz Klaudia Cituk . 

Ogromne wrażenie wywarły na zgromadzonych utwory 
muzyczne w wykonaniu gości z Ukrainy - Margarity 
Udovichenko,  zespołów Kuk awica  i  Kor innia  oraz 

występującego w tradycyjnych ukraińskich strojach zespołu 
muzyki ludowej Malwa Band. Muzyka porwała słuchaczy 
i pozwoliła, choć na chwilę, zapomnieć o tragicznych 
wydarzeniach rozgrywających się za naszą wschodnią granicą. 
Raz było rzewnie i sentymentalnie, innym razem skocznie 
i radośnie. Goście z Ukrainy łączyli ludowe rytmy z hip hopem 
albo wykonywali piękną muzykę chóralną na głosy. 

Wydawać by się mogło, że skromny, szkolny koncert, to tylko 
jedno z wielu wydarzeń, o których szybko zapomnimy. Nic 
bardziej  mylnego.  Wykonawc y zabral i  publiczność 
w niezwykłą podróż duchową. Nie zabrakło podniosłych chwil, 
ogromu wrażeń i gromkich oklasków od wzruszonych 
słuchaczy.  Piękne aranżacje, re�eksyjne, pełne zaangażowania 
wykonanie oraz doskonale dobrany repertuar sprawiały, że 
publiczność z prawdziwym żalem opuszczała gościnne progi 
ząbkowskiej  „Szóstki”. 

-  Gorąco i  z  całego serca dziękuję wykonawcom oraz 
organizatorom za te piękne i pełne wzruszeń, wypełnione muzyką 
chwile. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to olbrzymia 
tragedia dla mieszkańców Ukrainy. Jesteśmy solidarni z naszymi 
ukraińskimi przyjaciółmi. Zbieramy dary dla Ukrainy, a o�arność 
i hojność mieszkańców Ząbek jest ogromna. Niemalże każdego 
dnia z naszego miasta wyruszają na granice kolejne transporty 
z potrzebnymi artykułami, takimi jak żywność, koce, materace, 
środki higieniczne, leki, środki opatrunkowe, a nawet siatki 
maskujące potrzebne walczącym na Ukrainie. W drodze 
powrotnej autokarami, przybywają do Polski uchodźcy, kobiety 
i dzieci. Wielu z nich znalazło schronienie w naszym mieście. 
Ząbkowianie mają ogromne, gorące serca i oby one nadal biły 
w solidarności z walczącą Ukrainą – powiedziała Małgorzata 
Zyśk, Burmistrz Miasta Ząbki.

Podczas koncertu mieliśmy również wspaniałą okazję 
zaobserwować, jak ważna jest w codziennym życiu zwykła  
ludzka solidarność, ile znaczą drobne gesty i serdeczny 
uśmiech. Czasami wcale nie trzeba wiele, by komuś pomóc. 
Wystarczy przyjazna dłoń wyciągnięta przez znajomych 
i nieznajomych i słowa otuchy, bo jak mówiła Matka Teresa 
z Kalkuty: „Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do 
wymówienia, ale ich echa są naprawdę nieskończone”. 
Mieszkańcy Ząbek dobrze o tym wiedzą.
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