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O cyberedukacji w Pałacu
– konferencja w Chrzęsnem

Ta

konferencja z cyklu „Cyberedukacja – szanse i zagrożenia” była ósmą
już edycją corocznej imprezy organizowanej przez Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła w Ząbkach. Tym razem miała miejsce w nobliwym
entourage’u Pałacu w Chrzęsnem. Elektroniczna rzeczywistość w edukacji
bardzo intrygująco zaprezentowała się w zabytkowych wnętrzach.
Po króciutkim filmie promującym szkołę
jej dyrektor Karol Małolepszy poprosił burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego o wygłoszenie słowa inauguracyjnego. - Dynamika
postępu technologicznego jest akceleratorem coraz szybszych zmian w życiu człowieka
i społeczeństw, co nieuchronnie wymusza
zmianę sposobu nauczania i uczenia się –
stwierdził burmistrz Perkowski. Profesor Antoni Jeżowski z Instytutu Badań w Oświacie
mówił o uczeniu się w kontekście lawinowego przyrostu wiedzy i, w związku z tym,
o konieczności przystosowania metod na-

uczenia do gwałtownych zmian cywilizacyjnych i technologicznych.
Po wykładzie Karol Małolepszy wraz ze
swoją zastępczynią w Gimnazjum, panią Anną
Saar-Auerbach wręczyli profesorowi grawerowaną pamiątkę - świadectwo honorowego
absolwenta Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
Jana Pawła II w Ząbkach. Znakomity programista czeski Bohumír Soukup stworzył bardzo
interesujący
program
Baltie do
nauczania

uczniów programowania, nawet tych najmłodszych – system graficzny pobudzający
kreatywność dzieci i uczący myślenia logicznego oraz dyscypliny pracy nad własnymi
projektami. Nowoczesnemu nauczaniu
w wirtualnej przestrzeni sprzyja przeniesienie kursów na rozmaite platformy edukacyjne, np: nieodpłatną – Moodle, komercyjną
It’sLearning oraz wykorzystywanie bardzo
szerokich możliwości, jakie
daje wirtualny system Office
365. Technologie te zaprezentowali prelegenci: Marcin
Pawlik (OEIiZK), Ewa Kacprzak
(SP3 w Ząbkach), zapraszając
do udziału w prowadzonych
równocześnie warsztatach tematycznych.

Dokończenie na str. 7
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
OSÓB DOROSŁYCH, TERAPIA PAR

PIERWSZA WIZYTA 50% TANIEJ
Pomoc w depresji, nerwicy, lęku,
niskiej samoocenie, poczuciu pustki
i osamotnienia, problemach w relacjach
Jeśli chcesz poprawić jakość swojego
życia zapisz się na spotkanie
Ząbki, ul. Narutowicza 4

tel. 530 146 353

www.annaszablowska-psychoterapia.pl

ZARZĄDZANIE

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
50 nieruchomości w Ząbkach

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
2 kroki od Twojego domu

tel: 783-298-248

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami
1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł

WYWÓZ
ODPADÓW STAŁYCH
gruzu, śmieci, itp.

BULI

Usługi porządkowe

tel. 509-136-967

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15

www.buli.com.pl
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OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.
191 z późniejszymi zmianami) informuję się, że w dniach od
14.02.2017 r. do 15.03.2017 r. wyłożony jest do publicznego
wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość zajętą pod drogę gminną
– część ul. Wrzosowej, oznaczoną jako działka nr 1/13 o pow.
0,0135 ha, z obrębu 0031, 03-07, objęta księgą wieczystą
nr WA1W/00004332/6.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia
2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.
Wywieszono dnia: 14.02.2017 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki

CO SŁYCHAĆ

PIT-y
w Urzędzie Miasta Ząbki

I

nformujemy, że w Urzędzie Miasta Ząbki są do pobrania druki PIT-ów, na korytarzu na I piętrze.

Ponadto w dniach 30 marca i 19 kwietnia br., w godzinach 9.00
– 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu, będą udzielane wyjaśnienia
i przyjmowane zeznania podatkowe przez oddelegowanego
pracownika Urzędu Skarbowego w Wołominie.
Zapraszamy!
UM Ząbki

Zmiany godzin pracy
Starostwa
Powiatowego
w Wołominie
Starostwo Powiatowe w Wołominie informuje,
że od 1 marca 2017r. ulega zmianie rozkład czasu
pracy urzędu.
Urząd będzie czynny:
– poniedziałki 10.00 - 18.00
– wtorek-piątek 8.00 - 16.00

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 codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl
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Zaproszenie
do konkursu
na budowę
pasażerskiego
pojazdu mobilnego
zasilanego elektrycznie

B

urmistrz Miasta Ząbki zaprasza do udziału w konkursie na budowę pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie, pn. „Zbuduj pasażerski pojazd mobilny”. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe i kategoria open (osoby pełnoletnie, szkoły
podstawowe, gimnazjalne, inne podmioty). W ramach konkursu uczestnik przedstawi samodzielnie zbudowany pojazd lub projekt pojazdu lub samochód przerobiony na zasilanie elektryczne. Dodatkowo może zaprezentować swój pojazd
w przejeździe pokazowym.

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań
współczesną techniką oraz promowanie ekologicznych źródeł energii
wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Ząbki.
Organizatorem konkursu jest Miasto Ząbki, a patronem merytorycznym jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.
Udział w konkursie jest nieodpłatny oraz dobrowolny. Warunkiem
udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa do 30
kwietnia 2017 r. (decyduje chwila przesłania deklaracji uczestnictwa)
na adres promocja@zabki.pl
Deklaracja uczestnictwa powinna zostać wypełniona w języku
polskim. Do deklaracji uczestnictwa należy załączyć opis projektu
pojazdu mobilnego wraz z rysunkiem technicznym lub dokumentację
projektową, jeżeli uczestnik taką posiada, w formie elektronicznej,
otwieranej przez ogólnodostępne przeglądarki. Opis lub dokumentacja projektowa powinny być opracowane w języku polskim
Konkurs składa się z 3 etapów:
– kwalifikacji wstępnych;
– prezentacji modelu pojazdu lub przedstawienia dokumentacji
(w przypadku konceptu);
– przejazdu pojazdem mobilnym – punkt nieobowiązkowy.
Etap I – Kwalifikacje wstępne
W ramach kwalifikacji wstępnych Kapituła Konkursu dokona oceny
przesłanej dokumentacji projektowanego lub opisu projektu pojazdu
mobilnego.
Pełna lista uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zabki.pl do dnia 15 maja 2017 roku. Organizator prześle

Dofinansowanie
do usunięcia azbestu

M

ając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz
zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje,
iż w 2017 r. Miasto Ząbki będzie się ubiegać o uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

Zatem informujemy, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej, zamierzające usunąć wyroby zawierające azbest w 2017 r.,
mogą składać w Urzędzie Miasta Ząbki wnioski wraz z załącznikami o udzielenie dotacji na dofinansowanie demontażu, odbioru i utylizacji odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest do dnia 28 lutego 2017 roku.
Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki i na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce Gospodarka odpadami.
Ponadto informujemy, że koszty ewentualnych prac remontowych
przygotowujących do położenia nowego pokrycia dachowego oraz zakup
i położenie nowego pokrycia dachowego nie będą dofinansowywane.
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informację na adres e-mail wskazany w deklaracji uczestnictwa o zakwalifikowaniu danego uczestnika do etapu II konkursu.
Etap II – Prezentacja modelu pojazdu lub przedstawienie
dokumentacji/projektu.
Prezentacja modelu pojazdu lub przedstawienie dokumentacji/
projektu odbędzie się w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach w dniu
28 maja 2017 roku. Modele pojazdów projektu oceniane będą przez
Kapitułę Konkursu. Jeżeli zgłoszony model nie będzie odpowiadał
warunkom technicznym wskazanym w regulaminie, Kapituła Konkursu
wykluczy jego udział w przejeździe.
Etap III – Przejazd pasażerskim pojazdem mobilnym
Przejazd będzie odbywał się na terenie zamkniętym dla ogólnodostępnego ruchu drogowego, udostępnionym przez Organizatora.
Do przejazdu będą dopuszczone jedynie pojazdy bezpieczne,
sprawdzone przez konstruktora, na jego odpowiedzialność.
Dla laureatów konkursu oczywiście przewidziane są nagrody. Za
zajęcie trzech pierwszych miejsc (w trzech kategoriach) organizator
przewiduje nagrodę pieniężną oraz nagrody dodatkowe i dyplomy.
Regulamin oraz załączniki do niego w postaci:
- wzoru deklaracji uczestnictwa w konkursie pn.„Zbuduj pasażerski
pojazd mobilny
- wymagań technicznych
- wzoru deklaracji uczestnictwa w przejeździe
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl)

1% dla Towarzystwa
Przyjaciół Ząbek!

P

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

Nasz numer KRS: 0000364692 należy wpisać w odpowiednią
rubrykę w formularzu PIT.
Dzięki Państwa wsparciu udało się w Ząbkach zrealizować wiele
projektów, między innymi zdołaliśmy:
• rozpocząć Program Stypendialny dla zdolnej młodzieży,
• uruchomić Klub Świadomych Rodziców (bezpłatną ząbkowską
szkołę rodzenia).
Kolejne środki dadzą nam możliwość przygotowania następnych
ciekawych projektów dla mieszkańców Ząbek.
Pozdrawiamy Zarząd TPZ

Samorząd

www.zabki.pl
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Informacja Urzędu Skarbowego w Wołominie
dla Mieszkańców Ząbek w sprawie składania
przedszkoli, większy komfort życia (więcej
zeznania rocznego PIT za 2016 r.
inwestycji drogowych, oświatowych, sporPłać podatki tu gdzie mieszkasz!
Zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 1a ustawy
z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz.2032.) podatnicy są obowiązani składać
urzędom skarbowym zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
w roku podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,
PIT-38, PIT-39) w terminie do dnia 30 kwietnia
roku następującego po roku podatkowym
i w tym samym terminie wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu
wynikającego z zeznania a sumą należnych
za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników, lub wpłacić
podatek należny wynikający z zeznania (PIT-

36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

Termin rozliczenia za 2016 rok upływa
z dniem 02.05.2017r.
Każdemu mieszkańcowi Ząbek, odprowadzającemu podatki na rzecz swojego miasta,
przysługują różne uprawnienia, takie jak:
bezpłatna komunikacja miejska (linie Z1, Z2
i Z3), bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania, zniżka na basen, rabaty na
produkty i usługi w firmach biorących udział
w akcji „Zniżka za dowód”, możliwość skorzystania z Powiatowej Karty Rodziny (zniżki
za pobyt dziecka w przedszkolu, za zajęcia
w MOK i MOSiR, 50% ulgi na posiłki w szkołach
podstawowych i gimnazjach), dodatkowe
punkty w procesie rekrutacji do publicznych

XXXVIII sesja Rady Miasta Ząbki
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lutego odbyła się 38. sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której
podjęto następujące uchwały:

– w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki
– w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
– w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
– w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej
– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
– zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto
Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
– w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na
terenie Miasta Ząbki”
– w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2017 r.
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Ząbki na lata 2017-2024
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu
Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe

towo-rekreacyjnych).
Aby w Twoim Mieście żyło się lepiej, warto
rozliczyć się z podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie i wskazać w zeznaniu podatkowym swój ząbkowski adres zamieszkania, a nie adres zameldowania.
• nie musisz zawiadamiać o zmianach
poprzedniego urzędu skarbowego –
urzędy same wymienią między sobą
informacje i zaktualizują Twoje dane,
• jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji twoich danych np. zmiany
rachunku bankowego wskazanego
do zwrotu nadpłaconego podatku,
w składanym w urzędzie skarbowym
formularzu ZAP 3 w pozycji B2 wpisz
twój ząbkowski adres zamieszkania,
• jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podlegasz wpisowi do CEIDG
i dokonujesz zmian w zakresie miejsca
zamieszkania, złóż wniosek CEIDG-1
w dowolnym urzędzie gminy,
• nie musisz składać formularzy 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.
Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, za których rocznego
obliczenia podatku dokonał płatnik.
• zeznania podatkowe można przesyłać
również za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
potwierdzania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Można to
zrobić korzystając np. z darmowego
i bardzo wygodnego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej: www.e-deklaracje.
gov.pl.Na stronie znajduje się również
szczegółowa instrukcja składania zeznań przez internet.
Jeżeli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień i pomocy przy wypełnianiu swojego zeznania podatkowego PIT, zapraszamy do Urzędu Miasta Ząbki w dniach
30 marca i 19 kwietnia br., gdzie pracownicy Urzędu Skarbowego w Wołominie
będą pełnić dyżury w godzinach 9.0015.00.

WARSZTAT
DEKARSKI
• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

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

Społeczne wsparcie
dla ząbkowskich
świetlic środowiskowych

P

odczas I edycji Balu Charytatywnego zebrano 16 250 złotych. Na tę kwotę
składały się: 8050 zł z licytacji, 6900 zł z biletów oraz 1300 zł z cegiełek.

Zebrane środki zostały podzielone na
dwie świetlice środowiskowe, z których każda
otrzymała czek na kwotę 8125 zł. Wręczenie

czeków kierownikom świetlic: Elżbiecie Klimkiewicz
(ŚŚ „Harcówka”) i Justynie
Fijałkowskiej (ŚŚ”Schowek”)
odbyło się 10 lutego br.
w Miejskim Centrum Sportu
w Ząbkach. Wręczyli je mecenasi wydarzenia: prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach
Janusz Czarnogórski i prezes
Miejskiego Centrum Sportu
Mariusz Ryciak w towarzystwie zastępcy burmistrza
Artura Murawskiego, który
serdecznie podziękował

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Koła PZW nr 61 Ząbki

C

zwartego lutego 2017 roku,w sali MOK w Ząbkach odbyło się
spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Koła PZW nr 61 Ząbki.

Po wybraniu prowadzącego zebrania,
którym został kol. Maciej Mierzejewski i zaproszeniu do prezydium pozostałych osób, głos
zabrał Prezes koła Robert Fabisiak.
Serdecznie przywitał zaproszonych gości,
Pana Zbigniewa Bedyńskiego – Prezesa Okręgu Mazowieckiego PZW, Panią Małgorzatę
Zyśk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach
oraz koleżanki i kolegów wędkarzy przybyłych na to spotkanie.
Po krótkim wprowadzeniu przez Prezesa
Koła zostało wręczone podziękowanie dla
Pani Małgorzaty Zyśk, za pomoc przy organizacji rzutowych zawodów okręgowych na
hali oraz innych imprez realizowanych przez
koło. Następnie ogłoszono wyniki zawodów
Grand Prix za 2016 r. w trzech kategoriach:
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spławikowych, spinningowych i spławikowych (junior).

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:

• Kategoria spławikowa:
1. Lech Tomaszewski
2. Maciej Mierzejewski
3. Roman Rak
• Kategoria spinningowa:
1. Piotr Skowroński
2. Robert Fabisiak
3. Lech Tomaszewski
• Kategoria spławikowa (junior):
1. Radosław Fabisiak
2. Katarzyna Dzięcioł
3. Grzegorz Wójcik

www.zabki.pl
sponsorom za okazane wsparcie finansowe
i wielkie serce, przekazując na ich ręce uroczyste
certyfikaty.
Dzieci ze świetlic
otrzymały dodatkowo
od Grupy DSF, upominki. Przypomnijmy, że prezes grupy Pan Sławomir
Duba niejednokrotnie
służył wsparciem najbardziej potrzebującym.
Trzeba przyznać niewątpliwie, że pomysł organizacji balu był szlachetny
i godny kontynuowania
w przyszłości, bo największą wartością dla naszego
miasta jest to, co wniosą
mieszkańcy, a także instytucje i osoby prywatne, które
się z nim utożsamiają.
Joanna Wysocka
Fot. Bogdan Śladowski

Nagrody i puchary wręczył Prezes OM
Zbigniew Bedyński oraz Prezes Koła Robert
Fabisiak.
Po przedstawieniu sprawozdań przez poszczególne komisje i udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi, nastąpił wybór
nowego Prezesa, Zarządu i poszczególnych
Komisji.
Wybrano również dwóch delegatów na
Zjazd Okręgów:
1. kol. Robert Fabisiak
2. kol. Sławomir Pisarczyk
Nowym Prezesem koła został ponownie
prezes Robert Fabisiak. Następnie koledzy
wędkarze zgłosili kilka nowych wniosków do
Zarządu Okręgu i Koła.
Dyskusja była bardzo owocna i dotyczyła
wielu spraw dotyczących łowisk, kłusownictwa, odłowów sieciowych i innych spraw
dręczących wędkarzy.

www.zabki.pl

Dokończenie ze str. 1

Natomiast Janusz Wierzbicki (OEIiZK) pokazał możliwości nowoczesnych tabletów
z odpowiednimi aplikacjami umożliwiającymi
wykorzystanie ich zamiast tradycyjnych tablic
szkolnych, a nawet równocześnie z wielką
tablicą… tyle, że elektroniczną – obrazem rzutowanym z tabletu nauczyciela jednocześnie
na duży ekran. Dyrektor Centrum Cyfrowego
dr Alek Tarkowski omówił problematykę praw
autorskich, czasami nadmiernie restrykcyjnych, do materiałów pobranych
przez internet, wykorzystanych do
tworzenia przez nauczycieli materiałów edukacyjnych, a przeznaczonych do opublikowania na platformach edukacyjnych. Natomiast
dr Kajetan Wojsyk z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony
Zdrowia przeszedł do tematu elektronicznego obiegu dokumentów.
Takich materiałów: dokumentów,
załączników itd. przybywa w lawinowym tempie. Przetwarzanie ich
metodami tradycyjnymi stało się
niewydolne i tylko przejście na elektroniczny ich obieg, z elektronicznymi podpisami i odpowiednimi
zabezpieczeniami, umożliwi ich sprawny
obieg oraz przyspieszy działania różnych
instytucji i urzędów.

Wydarzenia

CO SŁYCHAĆ

O cyberedukacji w Pałacu
– konferencja w Chrzęsnem
Równolegle do prelekcji w sali głównej
Pałacu odbywały się,
w zabytkowych pomieszczeniach budynku tzw.
„spichlerza”, warsztaty
tematyczne, przykładowe lekcje, prowadzone
przez nauczycielki z ząbkowskiego Gimnazjum
nr 1: Monikę Kalinowską, Mirosławę Klimasarę i Joannę Miller.
W sąsiednim pomieszczeniu można było
osobiście zapoznać się z „czarodziejem”
Baltie na zajęciach z udziałem najmłodszych
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach,
przyprowadzonych przez panią dyrektor
Agnieszkę Piskorek. W kolejnych salach były
pokazy technologii Microsoftu – Office 365,
można też było „pogłaskać” tablety Apple dostarczone przez firmę Cortland oraz zapoznać

się z nowinkami technologicznymi: drukarka
3D, ekrany i stoły interaktywne, elektroniczna
gazetka szkolna i najnowocześniejsze projek-

tory obrazu z wbudowanymi kamerami do
pracy interaktywnej. Wydawca Wolters Kluwer przedstawił swoje publikacje książkowe.
W przerwie prelekcyjnej Magdalena Tunkiewicz zaśpiewała międzywojenne „kawałki”,
a w foyer nastrojowo przygrywał jaazband. Na
zakończenie konferencji wśród uczestników
rozlosowano kilka nagród, z których
najcenniejszą była drukarka Epson,
ufundowana wspólnie przez dwie firmy: Avmax oraz Multitablica. Wszystkie
wystąpienia i prelekcje transmitowane
były na żywo na kanale youtube za
sprawą nauczyciela informatyki Marcina Pawlika, który konferencję obsłużył
medialnie własnym sprzętem TV. W obsługę konferencji zaangażowana była
kilkunastoosobowa grupa uczniów
ubranych w eleganckie, szkolne mundurki ząbkowskiego Gimnazjum nr 1.
Przeniesienie tej edycji konferencji z murów szkolnych do Pałacu
w Chrzęsnem oraz nadanie jej bogatszej oprawy artystycznej, okazało się
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę – wielkim sukcesem. Na zakończenie organizator
Karol Małolepszy z nutką nostalgii w głosie
zapowiedział, że w związku z likwidacją
gimnazjów była to ostatnia już konferencja
zorganizowana przez ząbkowskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II.
Tekst i foto: Jacek Pływaczewski
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W 45 minut dookoła świata!?

T

ak, to możliwe, ale tylko w ząbkowskiej „Dwójce”! Nauczyciele, wychodząc naprzeciw ciekawym świata uczniom, zabrali ich w niezwykłą podróż
do najodleglejszych zakątków naszego globu. A wszystko w ramach Koncertu Charytatywnego. Jak co roku przyświecał im szczytny cel – tym razem było
to wsparcie jednego z uczniów SP2 – Natana.

Występy niezawodnej kadry, koordynowane przez p. Annę Kozioł z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach i p. Jagodę Żaboklicką,
wzbudziły wśród dzieci wiele pozytywnych
emocji. Milusińscy mieli bowiem okazję zobaczyć swoich nauczycieli w zupełnie nowym„wydaniu”. Niektórzy byli wprost nie do poznania!
Dwaj globtroterzy, przemierzając świat na
hulajnogach, wraz z publicznością poznawali
zwyczaje i kulturę mieszkańców różnych kontynentów. Oprócz wymiaru edukacyjnego, za-

serwowano oczywiście dużą dawkę dobrego
humoru, muzyki i tańca.
Pierwszym miejscem na mapie podróży była Azja. Goście podziwiali prawdziwy
pokaz azjatyckiej sztuki walk i zasmakowali
tamtejszej kuchni. Oprócz uczty dla ciała,
było też coś dla ducha - piękne orientalne
pieśni i taniec.
Po chwili podróżnicy przenieśli się na równie egzotyczny Madagaskar, gdzie ugościli ich
podwładni króla Juliana. Choć początkowo
mieli oni wobec przybyszów niecne zamiary,
szybko zmienili swe nastawienie. W rytmach
znanej melodii śmiało wyginali ciała ze zwierzęcymi przyjaciółmi.
Podczas swej wyprawy globtroterzy odwiedzili także Stary Kontynent, a dokładniej
Włochy. Tu również nie zabrakło akcentów
kulinarnych oraz muzycznych. Goście nie
tylko skosztowali tamtejszych smakołyków,
ale też wysłuchali koncertu samego Pavarottiego. Podbił on zarówno serca podróżników,
jak i pięknej Julii.
Stamtąd przenieśli się do Indii, gdzie poznali historię pięknej Sary i jej zazdrosnej sio-

Konkurs plastyczny
„Bądź Ekologiczny” !

J

ak co roku w ferie zimowe Koło PZW 61 Ząbki oraz MOK
Ząbki, zorganizowały proekologiczny konkurs plastyczny. W konkursie wzięło udział 46 dzieci w wieku 6-14 lat.
Wszystkie prace były bardzo interesujące
i komisji trudno było wyłonić te najlepsze.
Wybrano 6 najlepszych prac w dwóch grupach wiekowych. Nagrody w postaci książek
i innych drobnych upominków dla wszystkich
dzieci, wręczył Vice Prezes Koła Sławomir
Pisarczyk. Konkurs upłynął w bardzo miłej
atmosferze. Po wręczeniu nagród, uczestnicy
zostali poczęstowani słodyczami i zaproszeni
na następny konkurs
organizowany przez
Koło PZW 61 Ząbki.
red.

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.romika.com.pl
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stry Asary. Walka o rękę wspaniałej księżniczki
Sary, jaka rozgrywała się na oczach widzów,
wywołała nie lada emocje.
Egzotyczną podróż zamknęła wizyta
w afrykańskiej wiosce. Goście z Polski tam
również niezwykle szybko zjednali sobie serca mieszkańców Czarnego Lądu i w rytmach
bębnów zatańczyli taniec z tubylcami.
Po tak intensywnej podróży przyszedł
wreszcie czas na odpoczynek. A jak wiadomo, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej!
Zmęczonych wędrowców na stacji w Ząbkach
powitała Pani Dyrektor Irena Małyszczuk.
Jak co roku swoją wspaniałą postawą
nasza społeczność pokazała, że chce i potrafi
bezinteresownie pomagać innym. Podczas
koncertu, jak i na zebraniach z rodzicami
udało się zebrać naprawdę imponującą
kwotę – około 14 000 zł. Wszystkim, którzy
włączyli się do tej niezwykłej akcji, serdecznie
dziękujemy!!!
Justyna Wujek

Fryderyk Antoni HAYDER
herbu własnego HAYDER

www.zabki.pl

Edukacja

CO SŁYCHAĆ

Turniej Taneczny o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki
Pierwsze miejsce w występie grupowym
za nami
tańcząc Disco i Sambę zdobyły dzieci ze Szko-

29

stycznia 2017 r w Ząbkach w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Piłsudskiego odbył się Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza
Miasta Ząbki, który objął zawody patronatem i udzielił wsparcia w postaci
pucharów i medali. Organizatorem turnieju była Szkoła Tańca Creative Dance
- Joanna i Igor Udowyk.

W zawodach tanecznych brały udział
dzieci ze wszystkich ząbkowskich publicznych szkół podstawowych oraz ze szkoły
prywatnej im. Ks. Jerzego Popiełuszki, a także
dzieci z Kobyłki, Marek, Wołomina, Zielonki,
Józefowa, Słupna, Izabelina i Warszawy.
Zawodnicy prezentowali swoje umiejętności w formacjach (taniec towarzyski,
nowoczesny), w parach (taniec towarzyski),

a także solo (disco solo). Zawodnicy otrzymywali medale oraz puchary.
Formacje taneczne, za pokazy disco
i grupowe tańce towarzyskie zdobyły puchar, który następnego dnia w swojej szkole
przekazały na ręce Pani Dyrektor. Medale
i statuetki, które zdobyły tańcząc w parach
lub solo, oczywiście
zatrzymywały na pamiątkę dla siebie.

ły Podstawowej nr 2 z Ząbek oraz Szkoły
Podstawowej nr 3 – Filia także z Ząbek.
Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyły dzieci z Ząbek: Kacper
Mielcarz, Lena Jaczewska, Liliana Turkiewicz,
Julia Dymińska, Kacper Kołodziejski, Michalina Stosio, Bartosz Dragon, Wiktoria Mężyńska,
Jan Pikur, Lena Pietrak, Kuba Szulc, Natalia
Osmoła, Pola Jendra, Nikola Oniśk.
Turniej Tańca składał się z czterech bloków. Występy dzieci dostarczały widzom wiele pozytywnych wrażeń i emocji.
CREATIVE DANCE

Imponująca wystawa płyt winylowych
Bogdana Śladowskiego

11

-go lutego o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach odbyła się niecodzienna wystawa pn. „Polish Jazz”. Na
ścianach, zamiast obrazów oprawione w ramy wisiały najprawdziwsze „białe kruki” – wysoko cenione i poszukiwane przez kolekcjonerów płyty winylowe z polską muzyką jazzową wydawane w Polsce w seriach limitowanych
w latach sześćdziesiątych.
Bohaterem i prowadzącym
spotkanie z historią muzyki
był pasjonat, znany i lubiany
w Ząbkach fotografik Bogdan Śladowski, który zaprosił do MOK-u znakomitych
gości: Mieczysława Stocha
i Dymitra Markiewicza.

Sala pękała w szwach. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością zastępca burmistrza
Artur Murawski. Przy stolikach kawiarnianych, w atmosferze prawdziwej cyganerii,
potoczyła się opowieść o początkach zapisów fonograficznych sięgających roku 1900.
To była swoista lekcja niezwykłej historii,
podczas której wolno było tańczyć, dyskutować, zajadać ciasteczka, zadawać pytania.

Wiązanki największych światowych
przebojów na pianinie prezentował
znakomity Krzysztof Zajkowski.
Ponad godzinę po zakończeniu wieczoru
publiczność podziwiała tytuły ponad 70 pozycji dźwiękowych przygotowanych przez
Bogdana Śladowskiego nucąc melodie prezentowane przez pianistę.
To oryginalne i niezapomniane spotkanie
na długo pozostanie w pamięci wiernej ząbkowskiej publiczności.

Joanna Wysocka
fot. M. Wojciechowski
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Zimowa Olimpiada Sportowa
w Przedszkolu SMYK

Od

kilku dni w Przedszkolu Smyk mali sportowcy przygotowywali się do
wielkiej zimowej olimpiady. Sala gimnastyczna była ciągle zajęta, bo
młodzi sportowcy doskonalili formę.
Kibice przygotowywali transparenty, aby
godnie dopingować swoich kolegów. Kiedy
nadeszła uroczysta chwila rozpoczęcia olimpiady – zapłonął znicz olimpijski – ucichły
wszelkie spory. Ruszyliśmy do lasu. Tam właśnie na polanie odbyła się zimowa olimpiada
przedszkolaków ze Smyka. Dzieci brały udział
w wielu konkurencjach: hokej na śniegu, wyścigi saneczkarskie, skoki w dal bez nart, zjazdy z górki na jabłuszkach, slalom między brzozami, sztafeta drużynowa, rzuty śnieżkami do
celu. Po sportowym wysiłku przyszła pora na
najbardziej oczekiwaną chwilę – wręczenia
medali i nagród. Sportowa zabawa sprawiła
dzieciom dużo radości – wszyscy zgodnie
orzekli, że sport to zdrowie.
Wychowawcy z Przedszkola SMYK

Victor Grand Prix Ząbek w badmintonie

W

sobotę 4 lutego 2017 w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
odbył się 5 z 8 planowanych turniejów badmintona z cyklu Grand
Prix o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Turniej był szczególny, ponieważ
mieliśmy prawdziwe oblężenie w turnieju dziecięcym. Rekordowa liczba
40 dzieci przystąpiła do turniej punktualnie o godzinie 9:30.

Gościliśmy dzieci z: Warszawy, Garwolina,
Zielonki, Marek, Starych Babic, Wołomina,
a nawet z oddalonego o prawie 100 km Jednorożca koło Przasnysza. Taka ilość młodych
badmintonistów sprawia, że warto pracować
i organizować takie turnieje. Ale do wyników.
W kategorii klasy 1-3 dziewczęta wygrała Lena Winek przed debiutującą w zawodach Oliwką Chalimoniuk. Wśród chłopców
wygrał Franek Goraj przed bratem Jankiem
i Franciszkiem Krzemińskim. We wspólnej dla
dzieci klas 1-3 klasyfikacji prowadzi Franek
Goraj przed Jankiem i Zosią Krawczyk, która
tym razem przegrała z chorobą. Jeszcze raz
wspomnę, że tak liczna reprezentacja w tej
kategorii wiekowej, świadczy o coraz większej
popularności tej olimpijskiej bądź, co bądź
dyscypliny.
U dziewcząt w kategorii klas 4-6 wygrała
Ania Kotlarska z Garwolina przed Basią Seweryn ze Starej Miłosnej i Tosią Skorek z Zielonki.
Nasza klubowiczka Maja Stępniewska zajęła
w swoim debiucie szóste miejsce. W klasyfikacji prowadzi Ania Kotlarska przed Tosią Skorek
i Basią Seweryn.
Wśród chłopców w tej samej kategorii
wiekowej wygrał Tomek Kotlarski z Garwolina
przed Michałem Szemplińskim ze Starych
Babic i Michałem Wiśniewskim z Klubu MUKS
Victor Warszawa. W generalce prowadzi Tomek przed Borysem Zielińskim z klubu Aka-
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demia Badmintona i Bartoszem Skowrońskim
z UKS Dwójka Wesoła.
W gimnazjum dziewcząt wygrała Magda
De Makay z Akademii Badmintona przed Anią
Rosa z WWL Badminton Club Marki. W całym
cyklu prowadzi Ania Rosa przed Magdą i Marysią Rosa.
W gimnazjum chłopców finał był wewnętrzną sprawa zawodników MKS Ząbki.
Wygrał tym razem Błażej Krawczyk przed
Kubą Walocha. Na najniższym stopniu podium stanął Kacper Winek z MKS Garwolin.
W klasyfikacji ogólnej prowadzi Kuba Walocha przed Kacprem Winkiem i Błażejem
Krawczykiem.
Na deser tradycyjnie gry podwójne. Wygrali Błażej Krawczyk i Ania Rosa ( MKS Ząbki
/ WWL Badminton Club) przed Basią Seweryn i Michałem Wiśniewskim oraz Magdą
De Makay i Borysem Zielińskim z Akademii
Badmintona. W klasyfikacji cyklu prowadzi
Ania Rosa przed Tomkiem i Anią Kotlarskimi.
Po zakończeniu gier odbyło się losowanie
upominków badmintonowych firmy Victor
oraz Encyklopedii Geografii. Dziękuję młodzieży za turniej i zapraszam 4 marca.
Dorośli tym razem musieli na swoją kolej
poczekać ponad półtorej godziny. Wytrzymali i rozegrali swoje pojedynki, w jak zwykle panującej na naszym turnieju, rodzinnej
atmosferze.

Wśród Pań wygrała Jola Parafiańczuk
przed Kasią Domagałą i Alicja Drężek. W cyklu prowadzi Jola przed Kasią i Asią Mądry.
W kategorii singlowej Panów jeszcze raz
powtórzę Panów wygrała Jolą Parafiańczuk
przed Kasią Domagała i Wiesławem Krukowskim. Postulat męskiej części zawodników
był taki, aby skoro jest równouprawnienie to
faceci powinni też grać w singlu Kobiet. Przemyślimy taką zmianę. W generalnej prowadzi
Jola przed Kubą Walocha i Kasią.
Kategorii bardziej zaawansowanych Panów wygrał Dawid Maron przed Adamem
Juszczykiem i Jackiem Kutlą, a w całym cyklu
prowadzi Adam przed Dawidem, natomiast
trzeci jest Irek Wróblewski.
Na koniec jak zwykle emocjonujące gry
podwójne, w których zwyciężyli Dawid Maron
i Artur Tomczak przed Tomkiem Łepkowskim
i Alicją Drężek oraz Adamem Juszczykiem
i Jolą Parafiańczuk.
W klasyfikacji generalnej prowadzi Adam
Juszczyk ex aequo z Jolą Parafiańczuk. Trzeci
jest Bartek Orłowski.
Dziękujemy zawodnikom za przybycie
i zapraszamy na kolejny turniej, który odbędzie się 4 marca 2017 roku.
Przypominam także, że w Ząbkach prowadzimy zajęcia badmintona:
• Dzieci – Wtorek i Czwartek w godzinach
18:30-20:00
• Dorośli – Środa 20:30-22:00 i Piątek 20:0021:30.
• Miesięczny koszt zajęć to 50 złotych dla
dzieci i 100 złotych dla dorosłych.
• Zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 1
przy ulicy Harcerskiej 9.
Serdecznie Zapraszamy
Marek Krawczyk

Samorząd

www.zabki.pl
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Kilka słów
o projekcie ustawy
metropolitarnej

P

rojekt ustawy o metropolii warszawskiej zakłada powstanie jednostki samorządu terytorialnego, która będzie realizować zadania powiatu i funkcje
metropolitarne związane z transportem, ładem przestrzennym oraz koordynacją zadań publicznych zleconych gminom. Warszawa razem z 33 przyległymi gminami będzie tworzyła związek gmin, w którym każda zachowa swoją
suwerenność. Ząbki nie staną się dzielnicą Warszawy, nasi mieszkańcy nadal będą wybierać swojego burmistrza i radnych gminnych. Rada miasta będzie jak dotychczas uchwalać prawo miejscowe, decydować o inwestycjach,
ustalać wysokość podatków i uchwalać budżet miasta. Gmina będzie nadal
prowadzić przedszkola, gminne szkoły i ośrodek zdrowia, dom kultury i bibliotekę miejską. Zakład komunalny będzie jak dotychczas dostarczał wodę
i odprowadzał ścieki. Co zatem się zmieni?

Miasto stołeczne Warszawa będzie mogło
zawierać porozumienia z gminami i administracją rządową odnośnie realizacji zadań
publicznych oraz będzie koordynować ich
wykonanie w gminach z obszaru metropolii. Wymierną korzyścią będzie przejęcie od
gmin transportu a więc zlikwidowanie stref
biletowych I i II. Obniży to koszt dojazdów,
poprawi komunikację (więcej autobusów
miejskich, a w przyszłości może komunikacja
tramwajowa i metro). Metropolia przejmie
zarówno drogi powiatowe, jak i wojewódzkie.
Marszałek przestanie być zarządcą drogi nr
634 (ul. Skorupki w Ząbkach), której mimo

usilnych starań samorządowców od kilkunastu lat nie modernizuje. Mieszkańcy Ząbek od
wielu lat są bardziej związani z Warszawą niż
z powiatem. W Warszawie pracujemy, uczymy
się, chodzimy do kina, teatru, filharmonii. Nic
dziwnego, bliskość stolicy powoduje, że wielu
ząbkowian większość swojego czasu spędza
w Warszawie.
Czy metropolia jest dla nas szansą, czy
zagrożeniem? Nasze obawy podsyca opozycja rządowa, siejąc zamęt, dezinformując
społeczeństwo i kierując zarzuty o braku konsultacji. Owszem, projekty ustaw poselskich
mogą być przedmiotem debaty, ale dopiero

Co słychać w powiecie?

Na

nadzwyczajnej sesji Powiatu Wołomińskiego w dniu 13 lutego 2017 r.
radni mieli podjąć, bądź odrzucić uchwałę w kwestii zajęcia negatywnego stanowiska w sprawie projektu ustawy metropolitarnej. Trzynastu
radnych z koalicji rządzącej, na dwudziestu dziewięciu wszystkich radnych,
przygotowało projekt uchwały, a raczej powieliło pomysły radnych innych
powiatów, dystansujących się wobec działań zmierzających do utworzenia
metropolii warszawskiej.

Na nadzwyczajną sesję rady przybyli
mieszkańcy gmin powiatu, aby zaprotestować przeciwko podejmowaniu uchwały, która, ich zdaniem, była sprzeczna z interesem
mieszkańców i budziła wiele kontrowersji co
do intencji pomysłodawców.

Pomimo licznych apeli o nie głosowanie
uchwały przygotowanej w pośpiechu i bez
należytej staranności (błędy, brak podstawy
prawnej, nie wystarczająca argumentacja),
a co ważniejsze przygotowanej bez konsultacji i rozmów z mieszkańcami, wójtami,

gdy zostaną złożone w sejmie, bo wcześniej
nie ma o czym dyskutować. Konsultacje, prace
w komisjach sejmowych, dyskusje, składanie
propozycji zmian do złożonych projektów
ustaw, to najbliższa przyszłość. Konsultacje
z samorządami powiatowymi i gminnymi oraz
mieszkańcami przyszłej metropolii, będą bez
wątpienia również istotnym głosem w dyskusji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że
jest to temat ważny, bo ustrój metropolitarny
może wydatnie przyczynić się do rozwoju
miast i gmin, które znajdą się w aglomeracji
warszawskiej. Rozumieją to dobrze burmistrzowie i wójtowie samorządów, które nie
znalazły się w projekcie ustawy o metropolii.
Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Powiatu
Wołomińskiego, obecni włodarze Tłuszcza,
Jadowa i Strachówki ubolewali nad tym, że
złożony w sejmie projekt ustawy nie włącza
ich do metropolii warszawskiej.
Radni Powiatu Wołomińskiego
Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk
burmistrzami i samorządami gminnymi, koalicja rządząca i mająca większość, postanowiła uchwałę przepchnąć. Żadne argumenty
radnych Prawa i Sprawiedliwości, włodarzy
gmin i mieszkańców, nie trafiały do zdeterminowanych radnych trzymających władzę
w powiecie. Warto nadmienić, że w dniu 2
lutego 2016 r. starostwo zorganizowało spotkanie dla wójtów i burmistrzów oraz radnych
koalicji rządzącej, dotyczące projektu ustawy metropolitarnej, o którym radni Prawa
i Sprawiedliwości, dziwnym trafem, nie zostali
poinformowani.
Propozycja klubu radnych PiS, wzmocniona głosem burmistrza Kobyłki Roberta Roguskiego, aby skierować przedłożoną uchwałę
do prac komisji, przeprowadzić merytoryczną
dyskusję oraz konsultacje z samorządami
i mieszkańcami, a następnie wypracować
wspólne stanowisko i przedłożyć je posłom
oraz Pani premier, pozostała bez odpowiedzi.
Wobec powyższego radni PiS zgłosili wniosek
o odrzucenie uchwały w całości, który został
przez koalicję trzymającą władzę odrzucony,
a następnie strona rządząca przegłosowała
wadliwą uchwałę przy jednogłośnym sprzeciwie wszystkich radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Radni Powiatu Wołomińskiego
Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk
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Akcja społeczna

www.zabki.pl

Firmy, które udzieliły rabatów
mieszkańcom Ząbek

A

kcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz większym powodzeniem.
Przedsięwzięcie polega na promowaniu lokalnej przedsiębiorczości
oraz zachęcaniu mieszkańców do meldowania się w Naszym Mieście.
Każda firma, która zgłosi swój akces i zadeklaruje udzielenie zniżki dla
klientów, którzy są zameldowani w Ząbkach, będzie promowana przez
Miasto. Natomiast mieszkańcy otrzymają zniżki od 2 do 30% na świadczone produkty i usługi.

DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW ZĄBEK
ZNIŻKI OD

W PUNKTACH OZNACZONYCH NAKLEJKĄ

Warto nadmienić, że każda osoba meldująca się w Naszym Mieście, otrzyma
listę przedsiębiorstw udzielających „zniżki za dowód”.
Przedsiębiorców chętnych do włączenia się do akcji promocyjnej, prosimy
o składanie swojego akcesu elektronicznie na adres: promocja@zabki.pl. Sugerujemy udzielenie jednej z pięciu wysokości udzielanych zniżek: 5%, 7%,
10%, 15%, 20%.
Poniżej przedstawiamy aktualną listę firm udzielających rabaty na swe
towary/usługi zameldowanym mieszkańcom Ząbek.

CZĘŚĆ II
Lp.

2 DO 30 %

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

(dokończenie z poprzedniego numeru)

Nazwa Firmy

Zakres działalności

Zniżka
5%

68

Firma „Seipont” Sebastian Pogorzelski

montuje rolety materiałowe, zewnętrzne, dzień-noc, żaluzje drewniane, aluminiowe, verticale, moskitiery,
markizy, plisy, okna, parapety. Pomiar i wycena jest bezpłatna.
Kontakt: Ząbki, ul. Tetmajera 22a, tel. 22 374-74-76, 508-399-101

69

Firma „WOJADŻO”

oferuje szkolenia, naukę języków (niemiecki, angielski, arabski), kursy przygotowujące do egzaminów
(podstawówka, gimnazjum, liceum).
Kontakt: „WOJADŻO” Magdalena El Ghamari, ul. Wolności 22, Ząbki, tel. 733-557-107

5%

70

PHU MONIMEX NZOZ
Miejska Przychodnia Okulistyczna

oferuje badania okulistyczne, doradztwo i sprzedaż artykułów okulistycznych, okulary korekcyjne, okulary
Kontakt: Ząbki, ul. Orla 4 lok. 56, tel. 600-005-016

15%

71

Auto Centrum Ząbki Paweł Szachnowski

obsługa, naprawa, sprzedaż aut osobowych i dostawczych w tym m.in. obsługa klimatyzacji samochodowej
z serwisem oraz diagnostyka komputerowa. Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 4, tel. 511-026-093
www.mechanikazabki.com.pl , biuro@mechanikazabki.com.pl , www.facebook.com/MechanikaZabki

72

Kancelaria Radcy Prawnego
Mariusz Astasiewicz

działalność prawnicza. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 47, lok. 16, 05-09 Ząbki, tel. 694-315-734,
e-mail: astasiewicz.mariusz@gmail.com

15% na usługi oraz
10% na części zamienne w serwisie
dla firm ząbkowskich oraz
10% na usługi i części zakupione w serwisie
dla zameldowanych mieszkańców Ząbek
10%
4% rabatu na oferowane usługi wszystkim
zameldowanym mieszkańcom Ząbek
za okazaniem dowodu osobistego na: profesjonalne odkurzacze do sprzątania na sucho,
profesjonalne odkurzacze do
sprzątania na sucho i mokro, profesjonalne odkurzacze przemysłowe, przystawki kominkowe,
akcesoria, worki, filtry

73

USMIX Tomasza Szybki

Sprzedaż odkurzaczy i akcesoriów.
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Brygady 13/1, tel. 505-001-202 usmix@wp.pl, www.usmix.pl

74

„Technika Instalacyjna” Dariusz Laska

Specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie sieci i instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Doradztwo, projekty, realizacja, serwis.
Kontakt: Ząbki, ul. Zieleniecka 5, tel. 609-108-622, www.tidl.pl, e-mail:tidl@tidl.pl

75

DREW-PLAK Sławomir Wikieł,
ul. Mokry Ług 23a, 04-434 Warszawa

Kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz zakładaniu terenów zieleni.
Kontakt Magdalena Rybak tel. 669-969-192

20%

76

„Zmiana planów” Katarzyna Krasuska

usługi projektowania wnętrz. Firma działa on-line, dzięki czemu może zaproponować klientom atrakcyjne
ceny za usługi wysokiej jakości. Projektuje zarówno całe mieszkania lub domy, jak i pojedyncze pomieszczenia
(pokoje, łazienki, kuchnie). Kontakt: „Zmiana planów” Katarzyna Krasuska, ul. Andersena 44/24,
05-091 Ząbki, tel. 698 699 299, www.zmianaplanow.pl

10%

77

Gabinet Lux Light świadczy usługi z zakresu: kosmetyka pielęgnacyjna, zabiegi IPL: fotoodmładzanie, epilacja,
Lux Light Gabinet Fotozabiegów i Estetyki
mezoterapia mikroigłowa derma roller, wypełniacze, makijaż permanentny, modelowanie sylwetki, zwalczaPani Anety Piechocińskiej
nie cellulitu. Kontakt: Ząbki, ul. Batorego 1 (I piętro), tel. 505-217-806, www.luxlight.com.pl

78

Sklep Zielarsko-Medyczny HERBI

Sklep oferuje sprzedaż ziół, produktów ziołowych, suplementów diety, zdrowej żywności, olejów, soków, miodów, kosmetyków ziołowych. Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 32, www.herbiziola.pl, tel. 507-928-419

3%

79

PHU LEADER SPORT
Jakuba Lewandowskiego

Firma oferuje sprzedaż detaliczną sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach udzielając.
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 79A lok. 2/3, e-mail: leader.sport.zabki@gmail.com, tel. 509-598-487

5%

80

Firma SEBREM
Katarzyny Majewskiej

Sprzątanie mieszkań, domów, biur, hal magazynowych, osiedli mieszkaniowych, obsługa terenów zielonych,
sprzątanie po remoncie, pranie wykładzin, dywanów oraz tapicerki meblowej i samochodowej, sprzedaż profesjonalnej chemii renomowanych firm do sprzątania.
Kontakt: Ząbki; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13; e-mail:biuro@sebrem.pl; tel. 600-573-455; 696-531-540

10%

81

Fotografia LEN-ART
Beaty Lenart

Firma zajmuje się fotografią ślubną, fotografią chrztów i komunii. Wykonuje sesje rodzinne, ciążowe, indywidualne oraz zdjęcia dla firm.
Kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33F/35, tel. 602-432-110, e-mail:len-art@o2.pl, www.len-art.com.pl

15%

82

„Big City Restaurants”

Restauracja amerykańska, pizzeria, Kontakt: Ząbki, ul. Narutowicza 45, tel.511-192-489 lub 511-191-116,
e-mail: bigcityrestaurants@gmail.com. Godziny otwarcia Nd-Czw 11:00–23:00 oraz Pt-Sob 11:00–00:00

30%

83

„Bonsai Usługi Stolarskie”

Usługi stolarskie. Kompleksowe wyposażenie wnętrz, realizacja nietypowych zamówień.
Kontakt: e-mail: biuro@stolarstwogadomski.pl, strona www: www.stolarstwogadomski.pl,
facebook: www.facebook.com/stolarstwogadomski

5%

84

Centrum Psychologiczne „Via Vita” S.C.
Justyna Lewandowska
Renata Wawrzyn

Aktualnie w ofercie można znaleźć konsultacje psychologiczne, psychoterapię, badanie psychotechnicze kierowców, grupy terapeutyczne, grupy wsparcia oraz szkolenia. Wszystkie spotkania umawiane są telefonicznie.
Kontakt: Ząbki, ul. 11 Listopada 57 (wejście od ul. I Brygady), tel. (22) 781 70 28, kom. 504 15 25 45,
www.viavita.pl

14

10% rabatu na oferowane usługi,
oraz dodatkowo
5% na zakup materiału

7% na zabiegi IPL,
oraz modelowanie sylwetki

10%
(poza usługami o ustawowo określonej
płatności)

www.zabki.pl

akcja społeczna
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85

Rafał Godlewski UBEZPIECZENIA

Domy, mieszkania, wystawienie Cesji pod kredyt, komunikacja, ubezpieczenia zdrowotne oraz inwestycyjne.
Kontakt tel. 531 479 576, rafal.godlewski@op.pl

20%

86

Lucky Event
firma eventowa

Przyjęcia okolicznościowe, imprezy firmowe, konferencje.
Kontakt: tel. 504 928 930, strona: djlucky86@wp.pl

15%

87

Dolce Vita s.c.

Cukiernia z pyszną kawą, doskonałymi lodami i ciastami wypiekanymi tradycyjnie.
Kontakt: Ząbki, ul Wyspiańskiego 26, róg 11-go Listopada

88

LucRob s.c.

Profesjonalne usługi porządkowe: sprzątanie (bloków, osiedli, biur, hal), odśnieżanie (placów, parkingów, dachów, dróg dojazdowych), pielęgnacja zieleni (koszenie trawy, formowanie krzewów, przycinanie krzewów).
Kontakt: Warszawa, ul. Abrahama 11/32, tel. 506-199-276, www.lucrob.pl, e-mail: biuro@lucrob.pl

15%

89

Domowy Hotelik dla Zwierząt
Maria Waśkiewicz

Kontakt: Ząbki, ul. Graniczna 39A, tel. 602-282-888, e-mail:merylka1@wp.pl

5%

90

ACCEPT Kancelaria Księgowa
Patrycja Zep-Ćwik

Usługi księgowe dla osób fizycznych, spółek osobowych, spółek z o.o., fundacji i stowarzyszeń, spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych.
Kontakt: Ząbki, ul. Traugutta 1, tel. 500-107-913, 509-545-307, 22 810-16-42, 22 610-11-58, e-mail:accept@
accept.com.pl

10%

91

CrossFit Diversity

Pierwszy afilowany box crossfitowy w Ząbkach. Zajmuje się prowadzeniem treningów crossfitowych.
Kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33d lok. 59/60, tel. 695-830-710, 792-807-498,
www.crossfitdiversity.pl, e-mail:crossfitdiversity@gmail.com

5%

92

TAJEMNICZY OGRÓD.EDU

Logopedia, zajęcia wyrównawcze, nauka czytania, matematyka inaczej, terapia Si, reedukacja, zajęcia indywidualne i grupowe.
Kontakt: Ząbki, ul. Calineczki 2-6C m.4, tel. 722-324-222,
www.tajemniczyogrod.edu.pl, e-mail:tajemniczyogrod.edu@gmail.com

20%

93

Centrum Medyczne Fundamenti sp. z o.o.

Świadczenie usług medycznych na terenie miasta. Nowoczesna 6-cio gabinetowa placówka medyczna w której można skonsultować się z lekarzem geriatrą, rehabilitantem, nefrologiem, alergologiem, dermatologiem
czy neurochirurgiem.
Kontakt: Ząbki, ul. Ks. Skorupki 37A, tel. 22 400-13-77, www.cmfundamenti.pl

5%

Firma działająca od 1988 roku. Oferuje druk offsetowy (średnio i wysoko nakładowy), druk cyfrowy (niskonakładowy) w tym: wizytówki, foldery, notesy, druki firmowe, teczki ofertowe, druki samokopiujące, druk na
kopertach, akcydensy, etykiety papierowe i samoprzylepne, kalendarze trójdzielne, plakaty, broszury, zaproszenia, ulotki i inne druki oraz druk wieloformatowy: (banery, roll-up, druk na folii owu i magnetycznej, fotoobrazy na papierze i płótnie, fototapety.
Kontakt: Ząbki, ul. Lisa Kuli 1, tel. 22 781-73-55,
www.drukarnia-benedysiuk.pl, e-mail:biuro@drukarnia-benedysiuk.pl

5% druk offsetowy i druk wielkoformatowy
10% druk cyfrowy, xero, wydruki z pliku
oraz pieczątki

94

Drukarnia Benedysiuk

5% na ciasta i torty

95

3.2.1.STUDIO
Radosław Chmielewski

Usługi w zakresie filmowania. Filmy pamiątkowe ze ślubów, wesel, chrztów, studniówek, a także filmy promocyjne i reklamowe.
Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 26E/19, tel. 792-688-189, e-mail:321studio@wp.pl

5%

96

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego, prawa odszkodawczego i ubezpieczeń majątkowych, prawa
rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz
zamówień publicznych.
Kontakt: Ząbki, ul. Słowiańska 10, tel. 501-433-645, www.kancelaria-kbo.pl, e-mail:biuro@kancelaria-kbo.pl

10%

97

Pro-Rozwój
Małgorzata Paczuska

Kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33C/7, tel. 600-888-303, www.babyfit-rehabilitacja.pl

98

GRAVITAN HEALTH AND SPORT CLUBS

To więcej niż Klub Fitness, oferta dostosowana jest do potrzeb zarówno najmłodszych, jak i starszych Klubowiczów. Oprócz siłowni, znajduje się strefa Juniora – w której animatorzy zajmą się dziećmi. W budynku znajdują
się sauny: sucha, parowa, infrared, grota solna z tężnią oraz jacuzzi.
Kontakt: Park Handlowy Targówek, Warszawa, ul. Malborska 39, tel. 22 761-57-20, 519-020-396, e-mail:a.dobosz@gravitan.pl

15%

99

Pracownia Retro Concept

Zajmuje się odnawianiem, renowacją mebli dawnych, przerabianiem mebli użytkowych, malowaniem i stylizacją mebli farbami kredowymi oraz wykonaniem niestandardowych pomysłów klientów na zamówienie.
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 2, tel. 519-000-777, e-mail:pracowniaretroconcept@gmail.com

10%

100

SPIDER INSTAL

Usługi: instalacje elektryczne, systemy P-POŻ, systemy inteligentnego domu, instalacje odgromowe, w tym
usługi konserwacyjne i pomiarowe.
Kontakt: tel. 608 882 747, biuro@spiderinstal.pl, www.spiderinstal.pl

10%

101

Firma „BHP – Sędek Jarosław Sędek”,

Pełen zakres usług BHP – nadzór, doradztwo oraz szkolenia z tej dziedziny.
Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 60, tel. 531-903-613, sedek.bhp@gmail.com, www.bhp-sedek.prv.pl

15%

102

Restauracja „Ciekawe Smaki”

Restauracja „Ciekawe Smaki” w Ząbkach przy ul. Sikorskiego 33A lok. 48, możliwość dowozu.
Kontakt: tel 503-022-342, seriktr@gmail.com, fb.com/CiekaweSmaki
Restauracja jest własnością firmy „Troian Familia Sp. z o.o.”

5%

103

Centrum Via Vita”
Justyna Lewandowska

Pomoc psychologiczna w rożnych sytuacjach życiowych, w Centrum przyjmują: psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, seksuolog, terapeuta par, psycholog transportu.
Kontakt: Ząbki, ul. 11 Listopada 57 (wejście od ul. I Brygady), tel. (22) 781-70-28, kom. 504 15 25 45,
www.viavita.pl

10%

104

WZ TAXI ZĄBKI

Tania 1,80 zł/km taksówka osobowa lub bus 8 osób.
Kontakt: tel. 720 456 789, www.wztaxi.pl

105

Gabinet psychologiczny
Anna Flak

Doradztwo psychologiczne, coaching, praca ze stresem, rozwój osobisty.
Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 43 lok. 17, 3 piętro, tel. 793 993 577,
e-mail: amdydo@gmail.com, www.psychologannaflak.pl

30%

106

Probitas Centrum Obsługi Prawnej
Sawomir Molsa

Kontakt: tel. 690-023-141, e-mail: biuro@probitas-cop.pl, www.probitas-cop.pl,
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 1 lok. 1.05.

10%

107

Zino Sp. z o.o.

Sprzedaż materiałów budowlanych i wykończeniowych. Fachowe doradztwo przy doborze materiałów z najnowszej generacji chemii budowlanej, glazury, kompleksowe zapatrzenie budów, transport, porady architekta.
Kontakt: Ząbki, ul. Wolności 3, tel. 668-135-585 – farby, 668-135-561 – glazura,
e-mail:farby@zino.com.pl, glazura@zino.com.pl

5%

108

Meble Black Red White Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz.
Kontakt: Salon Meblowy, Ząbki, ul. Radzymińska 328

7%

109

Pasmanteria Jola Jolanta Wojda

Artykuły pasmanteryjne, ubranka do chrztu i dodatki, haft komputerowy, nabijanie guzików i nap, oblekanie
guzików, aplikacje do odzieży, koraliki, czapki i chustki dla dzieci, szelki
Kontakt:Ząbki, ul. Wojska Polskiego 3

110

DREW-MET

Renowacja i produkcja mebli na zamówienie oraz inne wyroby z drewna.
Kontakt: DREW-MET Ryszard Kuropatwa, ul. Wolności 32, Ząbki,
tel. 603 272 527, 607-298-931 kossakowskiryszard@gmail.com

111

Lift-Pol

Produkcja i serwis wind osobowych oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych i podnośników nożycowych towarowych, projektowanie nietypowych uprzędzeń oraz wind w konstrukcjach.
Kontakt: Ząbki, ul. Rychlińskiego 26, tel. 501 063 579, www.liftpol.com

10% na usługi
5% na produkty mimos

10% rabatu na usługę przewozu osobowego
taksówką poza granicą i strefy przy zamówieniu
telefonicznym pod numerem tel. 720 456 789
lub na postoju Taxi w Ząbkach przy płatności
gotówką

5% rabatu na usługi
i 10% na ubranka do chrztu

10%

cena konserwacji do 185 zł
oraz 2% na remonty i konserwacje

15

CO SŁYCHAĆ

16

www.zabki.pl

