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NARESZCIE MOŻNA SIĘ RUSZAĆ: MCS I MOSIR 
ZAPRASZAJĄ!
Kolejny etap odmrażania życia gospodarczego 
w Polsce oznacza, że obiekty sportowe mogą 
zapraszać chętnych do uprawiania sportu. Znów 
działają base-ny i sale �tness. W Ząbkach też można 
ćwiczyć.
Miejskie Centrum Sportu i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mogą 
znów zapraszać klientów dzięki
nowym przepisom, zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 29.5.2020r. (Dz.U. z 2020 r., poz.964). Na tę wiadomość czekało wiele 
osób, tęskniących za tym, by wreszcie móc przyjść na ulubione zajęcia: 
popływać, pograć w squasha, poruszać się w rytm muzyki na zajęciach 
z zumby czy po to, by potrenować sztuki walki.
Basen, kręglwe, squash,
Sport to zdrowie, przyjemność i doskonała rozrywka po męczącym 
dniu w pracy, dlatego w MCS można już rezerwować tory do gry 
w kręgle, korty do squasha lub przyjść na basen. Oczywiście, tak jak na 
co dzień w trakcie zakupów w sklepie, wizyty u lekarza czy podróży 
Warszawskim Transportem Publicznym, również na zajęciach 
sportowych trzeba pamiętać o wciąż obowiązujących środkach 
ostrożności, które mają zmniejszać ryzyko zarażenia koronawirusem, 
wywołującym chorobę COVID-19.
Ograniczenia dotyczą m.in. liczby osób, które będą mogły się 
znajdować w obiekcie sportowym. Z wytycznych, zawartych 
w Rozporządzeniu wynika, że jednocześnie na teren MCS będzie 
mogło wejść 150 osób. Z kolei na jednym torze na basenie będą mogły 
jednocześnie pływać nie więcej niż cztery osoby. 
Dlatego zorganizowane zajęcia nauki pływania w sezonie 2019/2020 
zostały zakończone, a klasy�kacja potrzebna do zapisu na kolejny 
sezon została przeprowadzona zdalnie. Informację do jakiej grupy 
należy zapisać dziecko można uzyskać kontaktując się z Biurem 
Obsługi Klienta (tel. 504-090-014) teraz lub przy zapisach na kolejny 
sezon.
Podobnie jest w przypadku zajęć z aqua aerobiku, aqua zumby
i zabiegów rehabilitacyjnych – te usługi zostały wstrzymane do 
odwołania. Dla osób lubiących saunę ważna jest informacja, że 
dostępna jest jedynie sauna sucha, gdzie panuje najwyższa 
temperatura. Sauna parowa i infrared pozostają narazie nieczynne.

                                                         Dokończenie str. 2

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM
DLA BURMISTRZA ZĄBEK 

Rada Miasta jednogłośnie udzieliła wotum zaufania 
i absolutorium burmistrza Małgorzacie Zyśk. Sesja 
odbyła się 18 czerwca w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. 
Podczas obrad skarbnik Elżbieta Żmijewska przedstawiła 
sprawozdanie z wykonania budżetu, a wcześniej odbyła 
się debata nad raportem o stanie miasta. 

Dokończenie na str. 13



Informacje o wznowieniu zajęć oraz zapisach na kolejny sezon będą 
dostępne na stronie internetowej www.mcszabki.pl oraz na pro�lu 
MCS na Facebooku.     
Wykupione karnety będzie można wykorzystać na dowolnie wybraną 
usługę dostępną w tym czasie np. na: masaż, basen, grę w squasha, 
lekcje indywidualne lub zajęcia w przyszłym sezonie.

Ćwiczmy odpowiedzialnie
Wszystkich chętnych zaprasza także MOSiR w Ząbkach, który wznowił 
zajęcia �tness, jogi i sztuk walki. Jeśli ktoś chce uczestniczyć w tych 
treningach, musi  zapoznać się i  przestrzegać procedur y 
bezpieczeństwa. Osoby wchodzące na obiekty MOSiR powinny 
dezynfekować dłonie płynem, który znajduje się przy wejściu i na 
powitanie nie podawać ręki. Nie należy również dotykać: nosa, oczu 
i ust, a do momentu rozpoczęcia zajęć - zakrywać usta i nos maseczką 
lub przyłbicą (w czasie zajęć ten wymóg nie obowiązuje). Na teren 
obiektu nie będą wpuszczane osoby, u których zostanie zmierzona 
temperatura wyższa niż 37oC, a przed zajęciami będzie wery�kowana 
lista uczestników.

Procedura bezpieczeństwa opisuje szczegółowo sposób zachowania 
się w szatni. Instrukcja przypomina o tym, by dokładnie myć ręce, 
a w pomieszczeniu zajmować co drugie miejsce. Najlepiej, jeśli 
uczestnik zajęć przyjdzie już przebrany w strój sportowy i  będzie miał 
ze sobą własny sprzęt od ćwiczeń, czyli matę, koc i ręcznik. MOSiR 
przypomina też kategorycznie, że przed wejściem na salę zajęć trzeba 
zmienić obuwie.

Trzeba zwracać uwagę na liczbę osób, biorących udział w zajęciach, 
bo to jest bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa. W salach, 
nie licząc instruktora, może jednocześnie przebywać:

- 20 osób (�ntess),
- 15 osób (sztuki walki),
- 24 osoby (sala konferencyjna pomieszczenie jest podzielone do 
użytku dla dwóch grup po 12 osób ćwiczących razem z instruktorem).

Zasady bezpieczeństwa obejmują też składanie oświadczeń przez 
osoby ćwiczące. W recepcji M.O.S.iR. znajdują się oświadczenia o 
stanie zdrowia i ryzyku potencjalnego zagrożenia, których 
wypełnienie jest obowiązkowe: 

- oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych uczestników zajęć
w MOSiR w  Ząbkach informujące o zasadach bezpieczeństwa 
i higieny w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz o stanie zdrowia 
dziecka, 
- oświadczenie (pełnoletnich) uczestników zajęć w  MOSiR w Ząbkach 
informujące o zasadach  bezpieczeństwa i higieny w czasie trwania 
epidemii COVID-19 oraz o stanie zdrowia.

Oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.mosir-
zabki.pl i przynieść na zajęcia lub wypełnić w recepcji. Ze względów 
bezpieczeństwa oraz dla własnej wygody warto jednak mieć przy 
sobie już wypełnione druki – przy stanowisku recepcyjnym powinna 
znajdować się tylko jedna osoba, a w kolejce oczekujących należy 
zachować metr odstępu od innych klientów.

Dbanie o bezpieczeństwo to także dbanie o czystość obiektów, 
z których korzystają klienci. Dlatego sprzęt po zajęciach jest 
dezynfekowany, a toalety, podłogi i umywalki są sprzątane (z wyko-
rzystaniem środków dezynfekujących) nie rzadziej niż co dwie 
godziny. Powierzchnie, których się często dotyka, w tym biurka, lady, 
stoły, klamki, wyłączniki światła są regularnie wycierane środkiem 
dezynfekującym lub wodą z detergentem (podobnie wszystkie 
przestrzenie wspólne). 

Życzymy przyjemnych i bezpiecznych treningów!
Łukasz Majchrzyk



GŁOSOWANIE CORAZ BLIŻEJ - MOŻNA SIĘ DOPISAĆ DO SPISU WYBORCÓW
Wybory prezydenckie są zaplanowane na 28 czerwca. Jeśli ktoś chciałby się dopisać do spisu wyborców w 
wybranym przez siebie obwodzie do głosowania, może to zrobić do 23 czerwca 2020 roku.

Każdy wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje lub w której 
będzie czasowo przebywał w dniu wyborów - w tym przypadku należy dopisać się do spisu wyborców. Takie uprawnienie mają też osoby bez 
stałego zameldowania.
Zgłoszenia należy składać osobiście, bądź za pośrednictwem usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji pod adresem 
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow. 
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może złożyć każdy, kto może głosować, czyli spełnia poniższe warunki:

• ma skończone 18 lat,
• posiada prawa wyborcze,
• chce głosować w innym obwodzie głosowania w gminie, w której mieszka na stałe,
• chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,
• nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

Należy również pamiętać, że wnioski o dopisanie do spisy wyborców, złożone do wyborów zaplanowanych na 10 maja 2020 r., są nieaktualne.

FILIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIAŁA
W poniedziałek 1 czerwca została uroczyście otwarta 
�lia Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej 
z Zielonki z siedzibą w Ząbkach przy Batorego 62a.

W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli m.in.: starosta 
wołomiński Adam Lubiak, poseł na Sejm RP Piotr Uściński, burmistrz 
miasta Ząbki Małgorzata Zyśk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Wołomińskiego Cezary Wnuk, wicestarosta wołomiński Robert 
Szydlik, członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, radni powiatowi: 
Adam Łossan i Sławomir Pisarczyk oraz dyrektor poradni Małgorzata 
Zawadyl.

Poradnia będzie oferować wsparcie psychologiczne, logopedyczne 
oraz pedagogiczne. Jest o kogo się troszczyć, bo w Ząbkach jest około 
10 tysięcy dzieci i młodzieży. Z oferty Poradni w Ząbkach mogą 
korzystać dzieci i uczniowie, uczęszczający do szkół i przedszkoli na 
terenie miasta Ząbki oraz dzieci mieszkające z Ząbkach, a nieuczę-
szczające do przedszkola.

Otwarcie nowej poradni było możliwe, dzięki podpisanemu w maju 
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przez Starostę Adama Lubiaka i członka Zarządu Powiatu Grzegorza 
Siwka porozumienia z Burmistrz Ząbek Małgorzatą Zyśk w sprawie 
współ�nansowania działalności nowej placówki.

Kontakt z �lią poradni w Ząbkach: 
tel. 22 308 85 55
e-mail: �lia@pppzielonka.pl



Różne grupy społeczne są w czasie epidemii narażone na zwiększony poziom stresu. Wśród nich są osoby 
pracujące w obsłudze klienta, personel medyczny, kierowcy transportu miejskiego, osoby starsze 
i przewlekle chore, a także ich bliscy. „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin” chce działać na rzecz 
normalizowania samopoczucia psychicznego.

PORADNICTWO RODZINNE W ZĄBKACH

Terminy spotkań ze specjalistami są umawiane telefonicznie lub za 
pośrednictwem e-maila. W czasie dyżuru dyspozytora można też 
uzyskać wsparcie psychologiczne lub poradę w sytuacji braku miejsca 
na konsultację u specjalisty. W związku z sytuacją epidemiczną 
pracownicy Stowarzyszenia zachęcają do korzystania z telefonicznej, 
doraźnej pomocy psychologicznej w czasie dyżuru dyspozytora 
i konsultacji u specjalistów w formie on-line. 

Z a p r a s z a m y  d o  k o n t a k t u  t e l e f o n i c z n e g o  i  m a i l o w e g o
 z dyspozytorem: 

• poniedziałek 12.00 – 16.00,
• środa 9.00 – 13.00,
• piątek 9.00 – 13.00.

Terminy mogą ulec zmianie. 

Specjaliści Stowarzyszenia oferują usługi w rozmaitym zakresie: 

• psychoterapię indywidualną i par, 
• pomoc psychologiczną w tym lekarza psychiatry, 

• konsultacje wychowawcze pedagoga, 
• poradnictwo socjalne. 

Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia lub zna osobę szczególnie narażoną na 
stres, może dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się (także za 
pośrednictwem maila) na rozmowę w innym terminie.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 
18.00, a w czasie zagrożenia epidemicznego w formie on-line.

Projekt jest do�nansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego
w ramach umowy nr 39.2020 z dnia 31.01.2020 r. na kwotę 60 000 
złotych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA TAKŻE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej poszerzyła zakres udzielanego 
wsparcia o sprawy związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Od 16 maja 2020 r., dzięki zmianie prawa, zakres nieodpłatnej pomocy 
prawnej obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej przez osoby �zyczne (jednoosobowa 
działalność gospodarcza) niezatrudniające innych osób w ciągu 
ostatniego roku.

Bene�cjent, przed uzyskaniem pomocy prawników, składa pisemne 
oświadczenia o tym, że:

ź nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz 
ź o tym, że nie zatrudniał innych osób w ciągu ostatniego roku.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze 
powiatu wołomińskiego należy umawiać telefonicznie. Zgłoszeń 
można dokonywać  wyłącznie na numer telefonu: 735-736-797 
w następujących dniach i godzinach:

ź poniedziałki 12.00 – 17.00,
ź środy 11.00 – 15.00,
ź piątki 8.00 – 12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca 
prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach może to zrobić, 
z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej, które zostały powierzone do prowadzenia organizacji 
pozarządowej, może udzielać także:

1) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, 
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej;
2) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub 
zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b)posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu 
wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 
związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do 
czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2 osoba uprawniona przed 
uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma 
uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej 
adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

Nieodpłatna pomoc prawna cieszy się dużą popularnością wśród 
obywateli. Według danych, przedstawionych przez Powiat 
Wołomiński, w 2020 roku (stan na 30 kwietnia) punkt działający 
w Ząbkach udzielił 31 porad.

Szczegółowe informacje w BIP Powiatu Wołomińskiego 
www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA – ROK 2020.







Mural to interpretacja historii
Rafał Roskowiński, Piotr Karsznia, Roman Zawacki i Mirosław Sobiecki na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach stworzyli 
dzieło, przedstawiające ks. Ignacego Skorupkę. Mural powstał dla uczczenia 100. rocznicy zwycięstwa polskiej armii w Bitwie 
Warszawskiej. Pasjonaci historii i specjaliści od malowideł ściennych działają w ramach Stowarzyszenia Wizna 1939.

Skąd pomysł namalowania muralu przedstawiającego ks. 
Ignacego Skorupkę?
Rafał Roskowiński, malarz: To jest jeden z serii murali, mających 
upamiętnić 100. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 roku. 
Mural, który namalowaliśmy w Ząbkach to tak naprawdę gra�ka 
Tadeusza Gronowskiego. Warto przypomnieć jego nazwisko, bo to był 
przed wojną znakomity plakacista i gra�k. Postać ks. Ignacego 
Skorupki jest bardzo mocno wpisana w sztukę lat 30. Jedynym 
elementem, który dodaliśmy do jego dzieła jest data. Może jeszcze 
tylko powiem, że w oryginale ksiądz Skorupka jest zwrócony w drugą 
stronę. Na muralu trzeba było „przerzucić” gra�kę, żeby ksiądz patrzył 
w stronę nacierającej Armii Czerwonej. Tego wymagała prawda 
historyczna. Zajmuję się malarstwem historycznym. Dzięki temu 
staram się realizować marzenia z dzieciństwa. Dla mnie bitwa 
warszawska jest bardzo ważna.

Wyzwanie stanowiła też technika?
Malowanie na ścianach ma swoją technologię, sięgającą jeszcze 
wczesnego średniowiecza. W przypadku muralu z księdzem Skorupką 
dodatkowym wyzwaniem było też przeniesienie oryginału 
w odpowiedniej skali, zadbanie o odpowiednie kolory, oddanie 
kompozycji. Można to nazwać kolorowanką. 

Są ściany trudniejsze i łatwiejsze?
Ta ściana była dosyć łatwa. Trzeba było dobrze wyliczyć proporcje. 
Staraliśmy się, żeby obraz zgodny z kreską Gronowskiego. 
Utrudnieniem było też to, że nie mamy oryginału tej gra�ki. 
Opieraliśmy się na jej reprodukcjach w książkach, a kolory tam 
pokazane mogły spłowieć.

Jak rozumiem w Ząbkach kolory szybko nie spłowieją?
Do tworzenia murali używa się bardzo trwałych farb. My malujemy 
farbami nie krzemianowymi. Murale z lat 70. są wciąż w bardzo 
dobrym stanie, potrzebują tylko konserwacji. Ile czasu przetrwa ta 
sztuka? Murale charakteryzują się pewną tymczasowością. Cały Rzym 
był dawno temu wymalowany, a teraz ciężko w to uwierzyć. Rzeźby 
antyczne były pomalowane, a teraz widzimy marmurowe posągi.

Powiedział pan, że mural w Ząbkach jest jednym z wielu, które 
powstaną na 100. rocznicę bitwy warszawskiej?
N a  o g ro d z e n i u  N a ro d o we g o  Ce n t r u m  B e z p i e c z e ń s t w a 
Cyberprzestrzeni w Legionowie namaluję apoteozę Bitwy 
Warszawskiej. To będzie ogromne malowidło, o powierzchni około 
400 metrów kwadratowych. Znajdą się tam detale Bitwy 
Warszawskiej, namaluję też dowódców. Pojawi się też mural w Łomży, 
poświęcony harcerstwu i jego udziałowi w wojnie 1920 roku. To dzieło 
zakończy cykl moich łomżyńskich obrazów. W tych dwóch miastach 
na pewno pojawią się jeszcze moje prace, ale jak znam życie, to w lipcu 
rozdzwonią się telefony, żeby jeszcze coś, gdzieś na 15 sierpnia 
namalować.

Prace nad muralem trwają bardzo długo?
Najtrudniejszy jest projekt, bo przy tworzeniu prac historycznych 
uczestniczą grupy pasjonatów, oceniające detale. Uwzględniamy ich 
głosy, zmieniamy ostrogi, czapki. Jeśli poruszmy tematy z XX wieku, to 
dysponujemy dużą liczbą zdjęć, ale co jeśli malujemy sceny dziejące 
się w czasach napoleońskich? Nikt nie wie, jak naprawdę wyglądały 
wtedy orczyki, jakie koła miały wozy. Poruszamy się w sferze 
domysłów, ale staramy się, żeby wszyscy byli zadowoleni. W obrazie 
Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki jest mnóstwo niezgodności 
z prawdą historyczną, ale on to robił z premedytacją. Z kolei Panorama 

Racławicka - tam układ wojsk jest odtworzony zgodnie z doktryną 
wojenną. Kościuszko jest jednak w sukmanie, której pewnie nie 
założył, bo był generałem, więc powinien występować w mundurze 
Kawalerii Narodowej. Pamiętajmy jednak, że mural nie uczy historii, 
jest raczej jej analizą. Jeśli już mamy projekt, to potem idzie szybko. 
Mam świetny zespół. Wykładam na uczelni i staram się studentów 
przygotować do życia, więc mogę dobrać ekipę, która jest 
odpowiedzialna i do tego zdolna. 
Skąd w ogóle wzięło się u pana zainteresowanie muralem?
Kiedy skończyłem studia w 1990 roku, to nie miałem szans na 
wystawienie swoich prac. W galeriach dominowała sztuka 
konceptualna. Dla mnie jedyną formą autokreacji stała się ulica. 
Doliczyłem się ostatnio około 160 autorskich murali, ale też trzeba 
dodać te, które malowałem razem ze studentami. Ukończyłem 
uczelnię w Gdańsku, a malarstwo ścienne ją wyróżniało. Czemu tak 
silny nurt właśnie tam powstał? W latach 50. starówkę gdańską 
odtwarzali pasjonaci, a do tego trzeba było stworzyć nową formę 
wyrazu. Gdańsk miał przeszłość hanzeatycką, a trzeba go było troszkę 
spolszczyć, sławianizować. Jako studenci mogliśmy tam sobie zarobić, 
bo każdy wolał pracować tam, niż malować obrazy na Długiej 
w Gdańsku, więc siedziałem z profesorami na rusztowaniach. To, co się 
robi w sztuce, jest poddane ocenie społecznej. Jedni się pytają, inni są 
zachwyceni, a jeszcze inni oburzeni. Jaka jest to wartość tego, co 
stworzyliśmy, pokaże czas. Zobaczymy, jak długo przetrwają murale. 

fot. archiwum Rafała Roskowińskiego
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UKS ZĄBKOVIA ZĄBKI
doceniony przez PZPN !!!

 fot. archiwum Stowarzyszenia Wizna 1939

 fot. archiwum Stowarzyszenia Wizna 1939

UKS ZĄBKOVIA ZĄBKI  otrzymał dotację w ramach  programu 
do�nansowania klubów kobiecych za udział zawodniczek w 
zgrupowaniach reprezentacji Polski.

Nasz klub uplasował się na 10 miejscu wśród 22 do�nansowanych 
klubów. Wart podkreślenia jest fakt, iż na pierwszych 6 miejscach 
znajdują się wyłącznie kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej 
(kobiecej Ekstraligi). Program przewidywał premiowanie klubów za 
udział ich zawodniczek w meczu reprezentacji Polski A (seniorki) oraz 
U-19 lub U-17 (kadry młodzieżowe).

UKS ZĄBKOVIA ZĄBKI wychował cztery młodzieżowe reprezentantki 
Polski (w sezonie 2019/2020 wszystkie grały w najmłodszej o�cjalnej 
kadrze naszego kraju, czyli w reprezentacji U-17).

To ogromne wyróżnienie dla UKS ZĄBKOVIA ZĄBKI !!! Jesteśmy dumni 
z naszych dziewcząt !!!

Docenienie nas przez PZPN pokazuje, iż nasz system szkolenia 
i �lozo�a klubu  przynoszą wymierne efekty .

Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie kolejne nasze wychowanki 
zasilą kadry reprezentacji Polski . Dla wszystkich naszych zawodniczek 
przykład reprezentantek kraju powinien być motorem napędowym 
do ciężkiej pracy na treningach.

 Beata Komosińska – Ferens



BĘDĄ LEPSZE DROGI
Podpisana umowa i ogłoszony przetarg - 
już niedługo w Ząbkach czekają nas 
poważne inwestycje w infrastrukturę 
drogową.

Osoby, które w tym roku będą odwiedzać 
groby swoich blisk ich na cmentarzu 
w naszym mieście, będą mogły tam dotrzeć 
wygodniej - 28 maja Burmistrz Małgorzata 
Zyśk podpisała umowę na przebudowę 
drogi dojazdowej do cmentarza w Ząbkach 
północnych. Droga ma mieć 704 metry 
długości i pięć metrów szerokości. Zgodnie 
z podpisaną umową inwestycja ma się 
zakończyć do 30 września.

To nie jedyna dobra wiadomość, bo Urząd 
Miasta ogłosił też przetarg na przebudowę 
ulicy Reymonta na 220-metrowym odcinku: 
ul. Powstańców - ul. Andersena. Droga 
będzie miała nawierzchnię asfaltobetonową, 
a wykonawca wybuduje też kanalizację 
deszczową, chodniki z kostki brukowej 
i miejsca postojowe. Wykonawca opracuje 
i uzgodni też projekty czasowej oraz stałej 
(wprowadzonej po zakończeniu inwestycji) 
organizacji ruchu.

Łukasz Majchrzyk

P o  k i l k u  t y g o d n i a c h  z m i a n , 
spowodowanych epidemią COVID-19, 
Urząd Miasta w Ząbkach wrócił do 
zwykłych, dobrze znanych mieszkańcom 
godzin funkcjonowania.

Urząd jest teraz czynny w następujących 
godzinach:

poniedziałki: 10:00 - 18:00, 
wtorki - czwartki: 8:00 – 16:00, 
piątki: 7:00 - 15:00. 

URZĄD MIASTA PRACUJE W NORMALNYCH PORACH

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DO WGLĄDU
W siedzibie Urzędu Miasta są do wglądu nowe zarządzenia z wykazem nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży oraz do wydzierżawienia i najmu. 
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że do publicznej wiadomości na 21 dni w siedzibie UM przy ul. Wojska Polskiego 10, zostały wywieszone trzy 
zarządzenia: 
• 29 maja zostało zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i 
najmu – Zarządzenie nr 0050.47.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z 29 maja 2020 r.;
• 4 czerwca zostało wywieszone zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia i najmu – Zarządzenie nr 0050.50.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z 3 czerwca 2020 r.; 
• natomiast 5 czerwca zostało wywieszone zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z 4 czerwca 2020 r.
Pełna treść obu zarządzeń jest dostępna także na: www.bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

POLICJANCI APELUJĄ DO MOTOCYKLISTÓW
O OSTROŻNOŚĆ I ROZWAGĘ

Policjanci apelują do motocyklistów o rozwagę i ostrożność. 
Ostatnie tygodnie były wyjątkowo tragiczne. Tylko do 15 czerwca 
na trenie powiatu wołomińskiego doszło do pięciu wypadków 
drogowych z udziałem motocyklistów, w których zginęło pięć 
osób. Wystarczy sekunda nieuwagi - konsekwencje są tragiczne.

Jak piszą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 
najczęściej o�arami wypadków motocyklowych są młodzi ludzie. 
„Gubi ich brawura, głupie popisywanie się przed kolegami, brak 
wyobraźni przekładający się na dużą prędkość. Kierowcy motocykli 
często zapominają, że w rzeczywistości w żaden sposób nie są 
chronieni. Nie mają poduszek powietrznych. Zderzenie przy 
prędkości kilkudziesięciu km/h kończy się dla nich zazwyczaj śmiercią 
albo kalectwem”, czytamy w komunikacie na stronie KPP 
w  Wołominie.

Policjanci podają przykłady pięciu wypadków z ostatnich dni na 
terenie powiatu wołomińskiego, w których motocykliści ponieśli 
śmierć. Aż trzy tragiczne zdarzenia miały miejsce w Zielonce (7 i 20 
maja oraz 12 czerwca), 18 maja doszło do wypadku w Łosiach, a 15 
czerwca w miejscowości Majdan. Przyczyny były różne: zderzenia z 
innymi pojazdami, wywrotki, utrata panowania nad pojazdem na łuku 
drogi, albo to, że kierujący motocyklem "na łuku drogi nie dostosował 
prędkości do warunków pogodowych". 

Postępowania we wszystkich przypadkach prowadzi KPP Wołomin. 
Policjanci apelują do motocyklistów o rozwagę: "To aż pięć 
przykładów najtragiczniejszych wypadków na terenie powiatu 
wołomińskiego, w których motocykliści ponieśli śmierć. Pamiętajmy, 
że w przypadku jazdy motocyklem wystarczy jedna sekunda 
nieuwagi, a konsekwencje mogą być tragiczne."

Źródło: KPP Wołomin



Nowa Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Odpowiadamy na pytania, 
które często pojawiają się przy jej 
wyrabianiu.

Mieszkaniec, który chce wyrobić sobie kartę, 
musi przede wszystkim złożyć wypełniony 
wniosek. Ma do wyboru dwa sposoby: 
wniosek tradycyjny lub elektroniczny. Jeśli 
składany jest wniosek w formie papierowej, 
to do wniosku należy dołączyć aktualne 
kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45 mm 
(w Urzędzie nie wykonuje się fotogra�i), 
podpisane czytelnie na odwrocie. Zdjęcie 
zostanie zwrócone lub zniszczone.

Jakie dokumenty są potrzebne?
Przy składaniu wniosku w Urzędzie Miasta 
należy mieć ze sobą dowód tożsamości 
(dowód osobisty, kartę pobytu lub paszport), 
który trzeba okazać pracownikowi punktu 
obsługi karty. Koniecznie trzeba mieć też 
dokument potwierdzający rozliczenie 
podatku dochodowego za 2019 rok ze 
w s k a z a n i e m  m i e j s c a  z a m i e s z k a n i a 
w Ząbkach. Mogą to być:

a) pierwsza strona złożonego zeznania 
rocznego PIT-u (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, 
PIT-39, albo PIT-40A/11A) za rok ubiegły 
(2019) - ta strona, na której jest adres 
zamieszkania, z prezentatą (tj. ze stemplem 
wpływowym) wołomińskiego urzędu 
skarbowego poświadczającą złożenie 
rozliczenia podatku. W przypadku gdy 
rozliczono się wspólnie z małżonkiem, adres 
ząbkowski musi być w polu „Podatnik”,

b) urzędowe poświadczenie odbioru 
wydane przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą systemu teleinformatycznego 
administracji podatkowej (UPO) wraz 
z pierwszą stroną zeznania podatkowego, 
składanego drogą elektroniczną i wygene-
rowanym numerem dokumentu zgodnym 
z  identy�katorem dokumentu UPO, lub 

c) zaświadczenie z urzędu skarbowego nie 
starsze niż 30 dni, potwierdzające złożenie 
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 
(poniesionej straty) w 2019 roku i adresem 
zamieszkania.

Jeśli wniosek składany jest przez internet, 
przesłana powinna być tylko pierwsza strona 
formularza, zawierająca dane osobowe 
podatnika i oznaczenie urzędu skarbowego. 
Pozostałe strony zawierają dane o docho-
dach, które są poufne i nie są potrzebne do 
wyrobienia Karty Mieszkańca, dlatego nie 
należy ich przesyłać do UM. Jeśli ktoś pobrał 
całe zeznanie podatkowe w pliku pdf i nie 
wie jak wyodrębnić pierwszą stronę, 
powinien ją wydrukować, zeskanować lub 
wykonać czytelne zdjęcie. Nie wolno zapo-

mnieć o UPO. Pierwsza strona rocznego 
zeznania PIT i UPO mogą być przesłane 
w jednym pliku (pdf ) lub w oddzielnych 
plikach PDF lub plikach gra�cznych – formu-
larz wniosku na to pozwala.

Nie każde zdjęcie jest dobre.
Określone wymogi musi też spełniać 
fotogra�a, która będzie załączana do 
wniosku. Przede wszystkim zdjęcie musi być 
aktualne, a jeśli karta jest wyrabiana dziecku 
(mogą ją otrzymać dzieci między 6. a 18. 
rokiem życia), to powinno być wykonane w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tło musi być 
jasne i jednolite, a osoba na zdjęciu dobrze 
widoczna: ustawiona frontem, bez nakrycia 
głowy, patrząca na wprost, bez grzywki 
zasłaniającej oczy i okularów z ciemnymi 
szkłami - tak, żeby dobrze było widać źrenice. 
Kolor skóry nie może być na zdjęciu inny od 
naturalnego.

Zdjęcie można wykonać samodzielnie, 
niekoniecznie u profesjonalnego fotografa, 
j e d n a k  n a l e ż y  d o b r z e  s i ę  d o  t e g o 
przygotować tak, żeby być rozpoznawalnym, 
a karta wyglądała estetycznie. Ten nośnik 
będzie też wykorzystywany jako Warszawska 
Karta Miejska i będzie sprawdzany przez 
kontrolerów ZTM oraz konduktorów 
w pociągach. Źle wykonana fotogra�a może 
spowodować późniejsze problemy.

Jeśli chce się uniknąć wizyty w urzędzie 
należy przesłać skan lub wyraźne zdjęcie 
dokumentu tożsamości (zdjęcie lub skan 
awersu i rewersu z numerem PESEL). Jest to 
p o t r z e b n e  t y l k o  d o  p o t w i e r d z e n i a 
tożsamości wnioskodawcy, zgodności 
danych we wniosku oraz wizerunku na 
załączonej  fotogra�i  z  dokumentem 
tożsamości. Do realizacji tego celu część 
danych zawartych w dowodzie jest zbędna. 
Przed wysłaniem skanu lub zdjęcia awersu i 
rewersu dowodu najlepiej usunąć bądź 
zamazać: 
• numer dowodu, 

• datę wydania i datę ważności dowodu, 
• kody MRZ umieszczone na dole rewersu 
  dowodu lub w paszporcie oraz 
• imiona rodziców.  
• W przypadku nowych e-dowodów można 
również zamazać kod kresowy i numer 
CAN.

Skan lub fotogra�a awersu i rewersu 
dokumentu tożsamości mogą być przesłane 
w pojedynczym pliku pdf, lub oddzielnych 
plikach pdf lub plikach gra�cznych w popu-
larnych formatach ( jpg, tiff, png). Skan 
dokumentu tożsamości podobnie jak inne 
dokumenty załączane do wglądu (pierwsza 
strona PIT i UPO) będzie kasowany po 
rozpatrzeniu wniosku. Docelowo nowa, 
spersonalizowana karta mieszkańca ma stać 
się miejsk im dokumentem, potwier-
dzającym tożsamość i  prz ysługujące 
uprawnienia we wszystkich obszarach, gdzie 
legitymowanie się dowodem osobistym nie 
jest konieczne. Dlatego przy wnioskowaniu 
o  pr z ystąpienie  do programu K ar t y 
Mieszkańca „Jestem z Ząbek” istotne jest 
zwery�kowanie tożsamości i wizerunku 
osoby.

Wydanie pierwszej karty w nowej edycji 
(wzór o białym tle) jest bezpłatne. Wydanie 
kolejnej karty w razie zgubienia, zniszczenia 
wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 15 zł 
płatne przelewem na rachunek podstawowy 
Miasta lub w kasie urzędu.

Dokończenie na str. 12

NOWA KARTA MIESZKAŃCA: CO JEST POTRZEBNE DO JEJ WYROBIENIA?



Kto może się ubiegać o Kartę?
Karta Mieszkańca wydawana jest osobom �zycznym, których 
miejscem zamieszkania jest Miasto Ząbki, rozliczającym podatek 
dochodowy od osób �zycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie 
(bez względu na to czy osiągają dochód) oraz dzieciom osób 
uprawnionych wspólnie z nimi zamieszkujących. Jeśli dziecko jest 
nieletnie, to o kartę wnioskuje rodzic. Dzieci powyżej 18. roku życia 
(do ukończenia 26 lat) muszą pozostawać uczniami szkół lub 
studentami, żeby móc dostać Kartę Mieszkańca. 

Można wnioskować o wydanie Karty dla innej pełnoletniej osoby na 
podstawie pełnomocnictwa do złożenia wniosku i odbioru karty. W 
przypadku członków najbliższej rodziny pełnomocnictwo nie 
podlega opłacie skarbowej.

W przypadku osoby niezameldowanej na pobyt stały, karta 
mieszkańca jest ważna przez 12 miesięcy od zaakceptowania wniosku 
o udział w programie Karty Mieszkańca. W przypadku osób są 
zameldowane na pobyt stały (i płacą podatki w Ząbkach), Karta jest 
ważna przez 24 miesiące.

Co z przedsiębiorcami?
Mieszkaniec i zarazem przedsiębiorca może zostać dołączony do 

programu Karty Mieszkańca, jeśli PIT-36L został złożony do US 
Wołomin (potwierdza to UPO lub pieczęć na wpływowa na kopi 
zeznania) oraz spełniony jest jeden z dodatkowych warunków:

1) taki podatnik jest zameldowany na pobyt stały w Ząbkach; 
2) adres głównego miejsca prowadzenia działalności oraz adres do 
korespondencji zgłoszone w CEIDG są w Ząbkach.

W pozostałych prz ypadk ach konieczne będzie ok azanie 
zaświadczenia z US zawierającego wskazanie miejsca zamieszkania 
podatnika podatku dochodowego w Ząbkach 

Karta odebrana w urzędzie jest od razu aktywna, natomiast karta 
przesłana listownie wymaga aktywacji. Można zrobić to przez portal 
www.jestemzzabek.pl. Po zalogowaniu się na swoje konto, w zakładce 
"Moje karty", należy wybrać opcję aktywacja i wpisać siedmiocyfrowy 
numer otrzymanej karty, widoczny pod kodem kreskowym. 
Aktywacja karty możliwa jest również telefonicznie - należy 
zadzwonić do biura obsługi karty (tel. 695 330 707; 22 510 97 31).

Łukasz Majchrzyk

#wspólnieprzeciwkoepidemii 
– LICYTACJA!

Inicjatywa utworzona wspólnie z lokalnymi przed-
siębiorcami zapoczątkowana przez Zastępcę Burmistrza 
Miasta Ząbki Kamila Kowaleczko.

Pod koniec kwietnia na swoim pro�lu facebookowym Pan 
Kamil zamieścił �lmik zachęcając swoich obserwatorów do 
„zarażenia się” pomaganiem w walce przeciwko COVID-19. 

Akcja polega na przekazywaniu drogocennych przedmiotów 
na licytację z której całkowity dochód przeznaczony jest dla 
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 
Organizacją aukcji zajmuje się Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach. Lista  przedmiotów dostępnych do licytacji 
znajduje się pod adresem: 

https://allegro.pl/uzytkownik/mcszabki

SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW Z POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Walka z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 to 
wielkie wyzwanie także dla strażaków. W czasie 
interwencji stykają się z wieloma osobami, dlatego 
bardzo ważne jest ich odpowiednie wyposażenie 
ochronne.

Strażacy z Wołomina dostali sprzęt ochrony osobistej 
z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Otrzyma go 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, a dzięki temu strażacy będą 
lepiej zabezpieczeni podczas codziennych interwencji 
i działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. Wśród sprzętu, który teraz będzie służył 
strażakom są m.in.: generator ozonu, przyłbice, okulary 
ochronne, maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe, 
maseczki FFP2 i FFPE 3, płyn do dezynfekcji rąk czy płyn do 

odkażania powierzchni.
Strażacy z Wołomina pomagali w odpowiedniej organizacji 
pracy służby zdrowia. Ich namioty pneumatyczne służyły przy 
przyjmowaniu przez szpitale osób z objawami związanymi 
z wirusem COVID-19. To tam lekarze mogli wery�kować 
objawy zgłaszane przez pacjentów. Namioty stanęły przy 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Wołominie i Szpitalu - Centrum 
Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.

Źródło: KP PSP w Wołominie



DRZEWKA I KRZEWY ZA WODOMIERZE
Akcja „Wodociągowe STOP SMOG” skierowana jest do klientów 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach, którym �rma na 
własnym ujęciu wody zamontuje urządzenia pomiarowe.

W ramach akcji PWiK w Ząbkach przekazuje darmowe kupony na krzewy i drzewka, które 
poprawiają estetykę naszych ogrodów i balkonów oraz wpływają na obniżenie emisji smogu.

Aby uzyskać kupon należy umówić się z PWiK w Ząbkach na montaż wodomierza na własnym 
ujęciu wody oraz podpisać nową umowę ze zmienionym sposobem rozliczania z „ryczałtu” na 

To był  rok  pełen ważnych w ydar zeń 
i inwestycji. Wzrosła liczba osób, które 
zameldowały się w Ząbkach Raport przyniósł 
wiele ciekawych informacji, m.in. o tym, kto 
mieszka w Ząbkach. W naszym mieście na 
koniec zeszłego roku mieszkało 34 653 osoby. 
Ząbki to „miasto kobiet” - mieszka ich tutaj 18 
460 (mężczyzn jest 16 193). Co ważne, wiele 
osób s ię  w Ząbk ach melduje.  Tak ich 
wniosków rozpatrzono w zeszłym roku aż 
1594. Przybywa rodzin z dziećmi, liczba 
uczniów wzrasta i w poprzednim roku było 
ich 7 157. Dlatego powstaje nowa szkoła 
podstawowa - przy ul. Dzikiej.

Liczba osób zameldowanych w Ząbkach 
wzrasta, wzrastają też dochody z podatków 
PIT i CIT (wzrost o 7,3 mln zł do poziomu 
ponad 63 mln złotych). Program Karta 
Mieszkańca oferuje korzyści mieszkańcom, 
którzy płacą swoje podatki w Ząbkach i tylko 
w 2019 roku wydane zostały 2164 karty.

Nadal jednak są tutaj duże rezerwy, bo ciągle 
aż 40 proc. mieszkańców płaci swoje podatki 
gdzie indziej. Mimo tych trudności dochody 
przekroczyły poziom zapisany w budżecie 
i wyniosły ponad 248 mln złotych. Licząc rok 
do roku wzrosły o 40,6 mln złotych.

Skoro rośnie liczba uczniów, to nic dziwnego, 
że jedną z najważniejszych inwestycji 
miejskich jest budowa Szkoły Podstawowej nr 
4 przy ul. Dzikiej. Na budowę szkoły udało się 
pozyskać milion złotych dotacji od Wojewody 
Mazowieckiego, a budowa hali sportowej 
przy tej szkole została wsparta dotacją od 
Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 6,5 
mln złotych.

Miniony rok przyniósł także inwestycje w 
infrastrukturę, ułatwiającą poruszanie się po 
mieście. Powstały ścieżki rowerowe w ul. 
Sobieskiego i Skrajnej oraz w Parku Miejskim. 
Zaczęły się też budowy ulic Projektowanej, 
Herberta i Nowoprojektowanej. Wydatki na 
infrastrukturę drogową wyniosły niemal 14,5 
mln złotych. W zeszłym roku powstał też 
parking typu P+R przy ulicy Orlej, z miejscami 
do ładowania pojazdów elektrycznych.

Swój udział w projektowaniu wyglądu Ząbek 
miel i  też  mieszk ańc y.  Na  podstawie 
wniosków mieszkańców powstały Skatepark 
przy ul. Słowackiego i plac zabaw przy 
rondzie na skrzyżowaniu ulic Wolności i 
Batorego, a plac zabaw przy skrzyżowaniu 
ulic Szwoleżerów i Dzikiej zyskał nowy 
wygląd.

Więcej informacji w Raporcie o stanie 
miasta oraz Sprawozdaniu z wykonania 
budżetu na stronie www.zabki.pl.

Łukasz Majchrzyk

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM
DLA BURMISTRZA ZĄBEK 
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wodomierz. Kupony o wartości 50 
złotych można wykorzystać w 
sk lepie  ogrodnicz ym Zielony 
Przystanek na ul. Łodygowej 100 w 
Ząbkach. Regulamin realizacji 
kuponów podarunkowych w akcji 
„Wodociągowe STOP SMOG” dostę-
pny jest na stronie 
www.pwikzabki.pl.

PWiK



PRZEDSIĘBIORCY Z ZĄBEK
DOSTAJĄ WSPARCIE

Cały czas trwa wypłacanie środków w ramach Tarczy 
Antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Wołominie

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach wsparcia 
przysługującego �rmom z Tarczy Antykryzysowej wypłacił już 
ponad 36 mln złotych wsparcia. Bardzo duża pomoc tra�a do 
przedsiębiorców z Ząbek. Według stanu na 8 czerwca już 
ponad 1200 z nich otrzymało pomoc. Spośród gmin powiatu 
wołomińskiego więcej wsparcia otrzymali tylko przedsiębiorcy 
z Wołomina i Marek.






