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Już dziś zamelduj się w Ząbkach

W ciągu ostatnich lat w mieście Ząbki nastąpiły ogromne zmiany na lepsze. 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe 

możliwości fi nansowania naszych inwestycji. Dzięki temu powstał w Ząbkach basen, 

tunel drogowy, rozbudowano szkoły i przedszkola oraz wybudowano nowe drogi.

Obecnie miasto Ząbki jest dogodnym miejscem do osiedlania się. Świadczy o tym wciąż 

wzrastająca liczba mieszkańców, która obecnie wynosi ponad 65 tys., z czego zameldowanych jest 

33 tys. osób. Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy Ząbek są tu zameldowani i nie wszyscy odprowa-

dzają podatki na rzecz miasta Ząbki, budżet miasta jest niewystarczający w stosunku do potrzeb 

lokalnej społeczności. Szacuje się, że gdyby wszyscy mieszkańcy byli zameldowani lub odprowa-

dzali podatek na rzecz Ząbek, budżet miasta byłby wyższy o 30 mln zł. Taka kwota byłaby wystar-

czająca, aby wybudować nowe szkoły, przedszkola, żłobki czy drogi. Dlatego apeluję do wszystkich 

Mieszkańców Ząbek o meldowanie się w naszym mieście lub odprowadzanie podatku na rzecz 

miasta Ząbki. Aby w naszym mieście żyło się lepiej, warto rozliczyć się z podatku dochodowego od 

osób fi zycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazać ząbkowski adres, jako miejsce 

zamieszkania. Wpro-

wadziliśmy dodatko-

we ułatwienie – możliwość zameldowania się przez Internet. To prosta 

procedura, dzięki której nasze Miasto mogłoby zyskać dodatkowe środki 

na kolejne inwestycje.

Korzystając z okazji, chciałbym również Państwa prosić, aby w swoim 

rocznym zeznaniu podatkowym przeznaczyć 1% dla ząbkowskich orga-

nizacji pożytku publicznego lub dla mieszkańców Ząbek, potrzebujących 

pomocy. Ta czynność również nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami 

z Państwa strony, a może przynieść wiele korzyści. 

Burmistrz Miasta Ząbki – Robert Perkowski

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”

Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł

tel. 509-136-967
www.buli.com.pl
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– 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)

Zatrudnię 
asystentkę dietetyka

tel. 605-697-405

Konkurs na budowę pasażer-

skiego pojazdu mobilnego
Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza do udziału w Konkursie na bu-

dowę pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie, pn. 

„Zbuduj pasażerski pojazd mobilny”. Zgłoszenia przyjmowane są do 

15.04.2018 r. na promocja@zabki.pl
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ZŁÓŻ PIT W URZĘDZIE MIASTA ZĄBKI

Dyżur pracownika 
Urzędu Skarbowego 
w Urzędzie Miasta Ząbki

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku w Urzędzie 

Miasta Ząbki uruchomiony zostanie punkt przyjmo-

wania zeznań podatkowych za 2017 rok.

Dzięki uprzejmości Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołomi-
nie, w dniach 29 marca i 19 kwietnia w godz. od 9:00 do 15.00 w sali 
konferencyjnej im. Fryderyka Antoniego Haydera Urzędu Miasta, 
oddelegowany pracownik będzie udzielał wyjaśnień i przyjmował 
zeznania podatkowe za 2017 rok.

Podatek PIT jest odprowadzany do urzędu skarbowego właści-
wego dla miejsca zamieszkania. Nie każdy wie, że większość podat-
ku trafi a do budżetu państwa, natomiast jedna trzecia, z tego co 
odprowadzamy urzędowi skarbowemu, wraca do miejsca naszego 
zamieszkania.

Wypełniając zeznanie podatkowe za 2017 rok na pierwszej stronie, 
w części B wystarczy wpisać aktualne miejsce zamieszkania, nie chodzi 
tu o miejsce zameldowania, a o miejsce, w którym obecnie mieszkamy. 

Twoja złotówka przekaza-
na do budżetu miasta wpły-
nie na poprawę jakości życia 
wszystkich mieszkańców Zą-
bek.

Zapraszamy mieszkańców 
do skorzystania z możliwości 

złożenia deklaracji PIT 
w Urzędzie Miasta w Ząbkach.

1% dla 

Towarzystwa 

Przyjaciół Ząbek!

Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy do 

przekazania 1% podatku na podejmowane przez 

nas ząbkowskie inicjatywy. Przekazując nam 1% po-

datku 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 zrealizow ać 

wiele projektów, między innymi zdołaliśmy:

 rozpocząć Program Stypendialny dla zdolnej młodzieży (w roku 

akademickim 2017/2018 dzięki wsparciu z 1% udało nam się 

przyznać dwa dodatkowe stypendia), 

uruchomić Klub Świadomych Rodziców (bezpłatną ząbkowską 

szkołę rodzenia),

 zorganizować pierwszą ząbkowską potańcówkę na dechach 

w miejskim parku.

Kolejne środki dadzą nam moż-

liwość przygotowania następnych 

ciekawych projektów dla mieszkań-

ców Ząbek.

Pozdrawiamy

Zarząd TPZ
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Biuro rachunkowe
• książka przychodów 

i rozchodów,
• ryczałt,
• stowarzyszenia i fundacje,
• wyprowadzanie zaległości,
• rozliczenia roczne.

tel. 531-62-01-31
e-mail: 

biurorachunkowe@agafin.pl

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

Ząbkowskie Orlęta 

złożyły przyrzeczenie

7 marca w Rzeszowie, 14-cioro dzieci z ząbkowskiego 
Oddziału STRZELCA w wieku od 7 do 12 lat, złożyło 

Przyrzeczenie Orlęce na wierność Rzeczypospolitej.

Kiedy większość z czytających te słowa jeszcze smacznie spała, 
w środę 7 marca o godzinie czwartej rano, do Ząbek wjechał autokar 
podstawiony przez MON. Przyjechał po dzieci, które od wakacji w murach 
ząbkowskiej „jedynki” szkoliły się z musztry 
wojskowej i udzielania pierwszej pomocy. 
Dzieci, które postanowiły swój wolny czas 
spędzać na rozwijaniu postaw patriotycz-
nych. Dziewczęta i chłopców, którzy pomi-
mo młodego wieku regularnie pracowali 
nad sobą doskonaląc się z bezpieczeństwa 
i posłuszeństwa. Przyjechał, by zabrać je do 
Rzeszowa, gdzie znajduje się Komenda Głów-
na Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa 
Piłsudskiego, aby wspólnie ze Strzelcami 
i Orlętami z całego kraju, mogły wziąć udział 
w uroczystościach poświęconych pamięci 
pułkownika Lisa-Kuli.

Te centralne, największe od II Wojny 
Światowej, święto strzeleckie w Polsce, zorganizowane w 99 rocznicę 
śmierci pułkownika, oprócz upamiętnienia bohatera, było okazją do 
złożenia przyrzeczenia przez 450 Strzelców i blisko setkę Orląt z całego 
kraju. Strzelcy składali przyrzeczenie około godziny 13:30 na rzeszowskim 
rynku przy pomniku płk. Lisa-Kuli. Orlęta wcześniej, bo około godziny 
12:30, w Kościele Świętego Krzyża, na ulicy 3-go Maja, podczas uroczystej 
Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa. Kazimierza 
Górnego – ordynariusza rzeszowskiego. Orlęta wmaszerowały do kościoła 
przez szpaler kilkudziesięciu wojskowych, strzeleckich i szkolnych sztan-
darów z całej Polski, by stojąc w nawie głównej, z uniesioną prawą ręką, 
wypowiedzieć Rotę przyrzeczenia, którą odczytał im Jan Józef Kasprzyk 
– szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po 
przyrzeczeniu zakończonym „Tak mi dopomóż Bóg”, Orlęta wymaszero-
wały z kościoła, gdzie wzdłuż ulicy 3-go Maja czekało na nich w szyku 
ponad 1 000 Strzelców! 

Później były uroczystości na rynku, hymn, salwy, przemówienia, 
kwiaty, pokazy dynamiczne, obiad etc., jednak najważniejszym mo-
mentem dla naszych ząbkowskich Orląt, było otrzymanie pod pomni-

kiem płk. Lisa-Kuli granatowych beretów orlęcych, 
sprezentowanych im przez inspektora ZS Henryka 
Klimka, z Komendy Głównej ZSSJP, odpowiedzial-
nego za Oddziały Orląt.

Wyjazd był ogromnym przeżyciem dla naszych 
dzieci. Ich udział zrobił również ogromne wrażenie 
na kadrze Komendy Głównej ZSSJP oraz uczest-
nikach uroczystości – wszyscy podziwiali nasze 
Orlęta, którym chciało się jechać tyle kilometrów 
do Rzeszowa, by właśnie tam złożyć przyrzeczenie.

Z dumą podajemy nazwiska dzieci, które 
w dniu 7 marca zostały Orlętami Jednostki Strzeleckiej 1533 z Ząbek, 
a są to: Gabrysia Chmielewska, Janek Chmielewski, Nadia Chełminiak, Ola 
Ciesielska, Wiktor Górecki, Zosia Jeż, Filip Kaczanowski, Ala Molenda, Ad-
rian Rosłon, Witek Skarżyński, Kuba Sobiecki, Łukasz Szewczyk, Karolina 
Szulęcka oraz Klaudia Trzpil. Większość to uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Ząbkach, a najmłodsza Ola jest uczennicą pierwszej klasy!

Kolejnych troje kandydatów, którzy nie mogli brać udziału w rzeszow-
skich uroczystościach, złoży przyrzecznie orlęce w kościele Św. Trójcy 
w Ząbkach po Świętach Wielkanocnych.

Teraz przed naszymi pociechami dalsza wytężona praca, a że nad-
chodzi wiosna, spora część zajęć będzie odbywać się w terenie, gdzie 
Orlęta będą poznawać tajniki pracy z mapą i kompasem, rozpalania ognia 
i generalnie radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Ze strzeleckim pozdrowieniem
Dumni z Orląt!

Strzelcy z Oddziału Ząbki

Moment przyrzeczenia

Pod pomnikiem pułkownika Lisa-KuliZ inspektorem ZS Markiem Strączkiem

Wywiad dla Radio Rzeszów
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LIV Sesja Rady Miasta Ząbki

22  lutego odbyła się 54. sesja Rady Miasta Ząbki, podczas 

której podjęto następujące uchwały:

– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu 
(x3)

–  dotycząca wyrażenia stanowiska w sprawie przyspieszenia realizacji ul. 
Nowo-Ziemowita – przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej - na terenie dziel-
nicy Targówek i miasta Ząbki wraz z budową linii tramwajowej od Dworca 
Wschodniego do Ząbek oraz zapewnienia dogodnego powiązania ul. 
Ziemowita z projektowaną Wschodnią Obwodnicą Śródmieścia Warszawy

–  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu 
przez Miasto Ząbki pomocy fi nansowej na realizację zadania pn. „Prze-

List Gratulacyjny Burmistrza Ząbek dla Bartłomieja Cieślara

Klasa 3a z SP1 Ząbki 
udziela pierwszej pomocy!

W środę, 28 lutego, w klasie pojawił się tajemniczy 
gość. Była to pani Wiktoria, studentka Ratownictwa 

Medycznego. Przyniosła ze sobą 2 manekiny i wyjaśniła, że 
nauczy nas jak udzielać pierwszej pomocy. 

Jeśli znajdziemy się w sytuacji, że będziemy musieli komuś pomóc, 
w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy osoba poszkodowana oddy-
cha i zadzwonić po karetkę. Następnie należy zrobić tyle uciśnięć klatki 
piersiowej, ile mamy na to sił. Kiedy się zmęczysz powinno się poprosić 
drugą osobę o pomoc i czekać na przyjazd karetki. Po części teoretycznej 
przyszła pora na część praktyczną. Chętni uczniowie ćwiczyli kolejne 
kroki udzielania pierwszej pomocy na manekinach. Ta lekcja była dla nas 
wyjątkowa, bo teraz wiemy jak się zachować kiedy ktoś będzie potrzebo-

wał pomocy. Dzięku-
j emy Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 1 
w Ząbkach, naszej 
w y c h o w a w c z y n i 
p. Ewie Szymczak 
oraz Towarzystwu 
Przyjaciół Ząbek za 
zorganizowanie tak 
interesujących zajęć. 

Aleksandra Predi 
klasa 3a 

Sp1 Ząbki

Zainteresowanie Klubem 
Świadomych Rodziców 
przerasta wszelkie oczekiwania!

Po ostatniej publikacji w czasopiśmie „Co Słychać?” 
otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od rodziców ocze-

kujących potomstwa. Grupa na zajęcia marcowe mo-
mentalnie się zapełniła. W odpowiedzi na duże zapo-
trzebowanie postanowiliśmy uruchomić dodatkową, nie 
planowaną wcześniej grupę na kwiecień. Ponadto, pro-
wadzimy zapisy na zajęcia zaplanowane na maj. 

Klub Świadomych Rodziców to prowadzona przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ząbek, przy wsparciu fi nansowym Miasta Ząbki szkoła ro-
dzenia. W ramach każdego cyklu uczestnicy uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez profesjonalistów: położną, fi zjoterapeutę oraz 
ratowników medycznych. Mogą dowiedzieć się m.in. kwestii związa-
nych z porodem, laktacją czy pielęgnacją dziecka. Zajęcia obejmują 
12 godzin zajęć, odbywają się w czwartki w godz. 17.30-20.30 w Przed-
szkolu nr 3 w Ząbkach „Skrzat”. Przypominamy, że w zajęciach mogą 
wziąć udział kobiety (również z partnerami), które są w co najmniej 
28 tygodniu ciąży na początku danego cyklu zajęć. Dla osób posia-
dających Kartę Mieszkańca „Jestem z Ząbek” zajęcia są bezpłatne.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.tpz.org.pl.
W ubiegłym roku Klub Świadomych Rodziców był największym 

benefi cjentem pozyskanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek 
wpłat z tytułu 1% podatku. Popierasz takie inicjatywy? Zostaw swój 
1% w Ząbkach!

W zeznaniu podatkowym wpisz nr KRS 0000364692 i nazwę 
organizacji – Towarzystwo Przyjaciół Ząbek.

Na zaproszenie burmistrza Ząbek w dniu 1 marca 
2018  r. w gabinecie burmistrza gościł Bartłomiej 

Cieślar, laureat wielu Olimpiad Matematycznych i Informa-
tycznych Gimnazjalistów. Uzdolniony mieszkaniec Ząbek 
odebrał z rąk burmistrza Roberta Perkowskiego nagrody 
rzeczowe oraz list gratulacyjny za szczególne osiągnięcia.

Bartłomiej obecnie jest uczniem XIV Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Staszica w Warszawie. Śmiało można powiedzieć, choć 
skromność Bartłomieja nie pozwala mu samemu tak o sobie myśleć, że 
jest jej wzorowym uczniem.

Szczególne osiągnięcia zdobył jako gimnazjalista Gimnazjum im. Wła-
dysława IV w Warszawie, był laureatem wielu olimpiad, zdobył zaszczytny 
tytuł „kaon” w Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2017”, 
uzyskał bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 
Matematyczny” oraz innych nagród i wyróżnień zdobytych na ogólno-
polskich konkursach.

Osiągnięte sukcesy motywują Bartłomieja do dalszego rozwoju 
oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności, a uzyskane wyróżnienia są 
impulsem do jeszcze większej pracy w dążeniu do realizacji własnych 
marzeń i aspiracji.

Życzymy, aby pasja Bartłomieja była dla niego nie tylko formą speł-
nienia ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele 
zadowolenia i wyznaczającą cel.

Joanna Wysocka

budowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”
–  w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Województwu Mazowiec-

kiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: 
od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą woje-
wódzką nr 631”

–  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego 
oraz szkół

–  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na 
lata 2018-2026

–  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe 
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Rekrutacja elektroniczna 

do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych 

na rok szkolny 2018/2019
Szanowni Państwo

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz od-

działów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie 

od 19 marca do 6 kwietnia 2018 r. i będzie odbywała się w systemie 

elektronicznym.

19 marca 2018 roku, o godz. 13.00 pod adresem: zabki.formico.pl 

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i do-

konać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej. 

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć 

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami 

oraz harmonogramem rekrutacji.

Szanowni Państwo przypominamy, że na terenie Miasta Ząbki 

działają:

• trzy publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Ząbki:

– Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek", 

– Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek",

– Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat", 

• trzy publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Ząbki

– Szkoła Podstawowej Nr 1,

– Szkole Podstawowej Nr 2,

– Szkole Podstawowej Nr 3, 

 w których to szkołach w roku szkolnym 2018/2019 będą funkcjo-

nowały oddziały przedszkolne,

• siedem publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby 

prawne lub fi zyczne, które działają na podstawie wydanego przez 

Burmistrza Miasta Ząbki zezwolenia na prowadzenie publicznego 

przedszkola:

– Publiczne Przedszkole „Jagódka ABC”, 

– Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej 

Kosieradzki, 

– Publiczne Przedszkole „ZOZOLAND”, 

– Publiczne Przedszkole „Marzenia do spełnienia”,

– Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”,

– Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów”,

– Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód”.

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Ząbki

Przyjmowanie zgłoszeń 

do klas pierwszych 

szkół podstawowych 

na rok szkolny 2018/2019
Szanowni Państwo
Informujemy, że w terminie od 19 marca 2018 r. do 6 kwiet-
nia 2018 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Pod-
stawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem 
szkoły określonym w Uchwale Nr XL/370/2017 Rady Miasta Ząb-
ki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i zło-
żyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej) 
w sekretariacie szkoły.

GABINET 
INTERNISTYCZNO-PULMONOLOGICZNY

– konsultacje internistyczne 
(choroby wewnętrzne)

– konsultacje pulmonologiczne 
(choroby płuc)

UL. NARUTOWICZA 4, 05-091 ZĄBKI

LEK. ANNA RUTOWSKAANNA RUTOWSKA

tel. 665-191-517

ZAPISY NA TELEFONZAPISY NA TELEFON

B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I

O G Ł A S Z A  K O N K U R S Y  N A  K A N D Y D AT Ó W

N A  S TA N O W I S K A  D Y R E K T O R Ó W  P U B L I C Z N YC H  S Z K Ó Ł :

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga           
w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 35

2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego                          
w Ząbkach, ul. Batorego 11  

Ogłoszenie zawierające wymagania, które musi spełnić osoba 
przystępująca do konkursu znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I

o g ł a s z a  n a b ó r  k a n d y d a t ó w 
n a  s t a n o w i s k o

IN S P E K TO R W RE F E R AC I E IN W E S T YC J I

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko 
znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki 
www.bip.zabki.pl  – „oferty pracy”.

B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I

i n f o r m u j e ,

iż dnia 21 lutego 2018r. zostało wywieszone do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy 
ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do pu-
blicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia i najmu – Zarządzenie nr 0050.14.2018 Burmi-
strza Miasta Ząbki z dnia 21 lutego 2018r. 

Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie inter-
netowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia). 

B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I

i n f o r m u j e ,

iż dnia 28 lutego 2018 r. zostało wywieszone do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy 
ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do pu-
blicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia i najmu – Zarządzenie nr 0050.18.2018 Burmi-
strza Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2018r. 

Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie inter-
netowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia). 

WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20

tel. 502 073 760
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Walne zebranie Koła PZW 61 Ząbki

18  lutego, o godzinie 16 w MOK Ząbki spotkali się członkowie PZW nr 61 

Ząbki, na corocznym zebraniu koła.

Projekt „Wirtualne zeszyty historyczne”

 Pierwszy etap realizacji projektu „Wirtual-

ne Zeszyty Historyczne” został podsumowany 

podczas debaty historycznej w Publicznym 

Gimnazjum nr 2 w Ząbkach. Była to debata 

z udziałem senatora Jana Żaryna i innych za-

proszonych gości, dotycząca Bitwy Warszaw-

skiej 1920r. Podczas debaty prezentowaliśmy 

prace zespołów uczniowskich umieszczone 

w „Wirtualnych Zeszytach Historycznych”, 

przeprowadziliśmy konkursy wiedzy histo-

rycznej dla szkół podstawowych i gimnazjal-

nych z powiatu wołomińskiego oraz nagro-

dziliśmy zarówno zwycięskie drużyny, jak 

i poszczególnych uczestników.

Drugim etapem realizacji projektu chce-

my objąć młodzież szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich z województwa 

mazowieckiego. Projekt „Wirtualne Zeszyty 

Historyczne” objęty jest honorowym patrona-

tem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwa Cyfryzacji, profesora Jana Ża-

ryna - Senatora RP, Kazimierza Rakowskiego 

– Starosty Powiatu Wołomińskiego, Roberta 

Perkowskiego – Burmistrza Miasta Ząbki.

Dnia 21 lutego br., w Szkole Podstawowej 

nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, od-

było się spotkanie nauczycieli historii i języka 

polskiego ze wszystkich ząbkowskich szkół 

dotyczące realizacji projektu. W spotkaniu 

uczestniczyła Pani dyrektor Irena Małyszczuk 

oraz Pan Paweł Poboży - Prezes Stowarzysze-

nia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-

-Wychowawczych Miasta Ząbki. Szkoły do 9 

marca miały zgłosić uczniów biorących udział 

w konkursie, a do 6 kwietnia nadesłać wirtual-

ne prace uczestników projektu. Komisja kon-

kursowa do 16 kwietnia wyłoni zwycięzców, 

którzy pod koniec kwietnia wezmą udział 

w debacie historycznej z udziałem prof. Jana 

Żaryna - senatora RP oraz zaproszonych gości. 

Po debacie młodzież ze szkół podstawowych, 

oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich 

zmierzy się w konkursie wiedzy historycznej.

Zapraszamy na stronę: www.wirtualna-

-historia.pl/oraz stronę SP 2, na której umiesz-

czony jest regulamin konkursu: www.sp2zab-

ki.pl

Małgorzata Zyśk

Radna Powiatu Wołomińskiego

wicedyrektor SP 2

Wznowiliśmy działania związane z projektem „Wirtualne zeszyty histo-

ryczne”. Chcemy oddać honor i cześć bohaterom w setną rocznicę od-

zyskania niepodległości oraz zbliżającą się za dwa lata setną rocznicę Bitwy 

Warszawskiej 1920r. Tegorocznym tematem przewodnim są „Miejsca pamię-

ci narodowej na Mazowszu”, ze szczególnym uwzględnieniem odzyskania 

niepodległości, walk o granice II Rzeczypospolitej Polskiej i Bitwy Warszaw-

skiej 1920r.

Spotkaniu przewodniczył Marcin Kacza-

nowski, wśród zaproszonych gości był wice-

burmistrz Ząbek Artur Murawski oraz Woj-

ciech Szubierajski z Okręgu Mazowieckiego.

Po złożeniu sprawozdań poszczególnych 

komisji nastąpił moment wręczenia 

odznaczeń.

Złotą odznakę z wieńcami wręczo-

no kolegom Stanisławowi Ołowskiemu 

i Zygmuntowi Adamczykowi. Złotą od-

znakę otrzymał kolega Robert Fabisiak.

Puchar i nagrodę za najlepszego 

Wędkarza Roku 2017 w kategorii senior 

dostał Rafał Wójcik, a w kategorii junior 

Jakub Kalinowski. Za zajęcie 1 miejsca 

i tytuł Mistrza Okręgu Mazowieckiego 

w spinningu z łodzi w kategorii junior 

nagrodę otrzymał Bartek Zakrzewski.

Następnie odbyła się dyskusja,w 

której poruszono wiele spraw nurtują-

cych kolegów wędkarzy. Na zakończe-

nie zebrania prowadzący podziękował 

wszystkim za przybycie.

Vice Prezes Koła Sławomir Pisarczyk
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Gości przywitała Ire-

na Małyszczuk – Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2. 

Zgromadzona w hali spor-

towej młodzież gimnazjalna 

mogła wysłuchać wspania-

łego wykładu prof. Jana 

Żaryna o Żołnierzach Wy-

klętych. Ta niezwykle cie-

kawa prelekcja wygłoszona 

przez Pana Senatora została 

przez uczestników spotka-

nia nagrodzona gromkimi 

brawami. Na zakończenie 

spotkania Pani Dyrektor 

wraz z delegacją uczniów 

Zagrzebali Nas, ale nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanow-

skiego w Ząbkach 9 marca 2018 roku odbyła 

się niezwykła lekcja historii. Naszym gościem i prele-

gentem był prof. Jan Żaryn – Senator Rzeczypospo-

litej Polskiej. Wśród zaproszonych i przybyłych na 

uroczystość gości byli: Piotr Uściński – Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Roberta Per-

kowskiego – Burmistrza Miasta Ząbki, Sekretarz Pa-

trycja Żołnierzak, Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisar-

czyk – Radni Powiatu Wołomińskiego, Paweł Poboży 

– Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki oraz Dy-

rektorzy, Wicedyrektorzy i Nauczyciele wszystkich 

ząbkowskich szkół. 

w imieniu własnym, nauczy-

cieli, młodzieży i zgroma-

dzonych gości złożyła go-

rące podziękowania Panu 

prof. Janowi Żarynowi – 

Senatorowi Rzeczypospo-

litej Polskiej, za wspaniały 

wykład o Żołnierzach Wy-

klętych, których męstwo, 

odwaga i niezłomność oraz 

bohaterska postawa, są dla 

młodego pokolenia wzo-

rem godnego życia i umiło-

wania ojczyzny. Podkreśliła, 

że była to niezwykła lekcja 

patriotyzmu, która zapad-

nie Nam głęboko w pa-

mięci, a zdobytą wiedzę 

będziemy przekazywać 

potomnym. Walka, de-

terminacja, poświęcenie 

i ofiara życia Żołnierzy 

Niezłomnych, nie była 

daremna i nie może 

być nigdy zapomniana. 

Twórcy zbrodniczego 

systemu komunistycz-

nego chcieli zagrzebać 

pamięć o bohaterach 

i ich męczeństwie, ale 

nie wiedzieli, że są ziar-

nem i wydadzą plon stu-

krotny.

Małgorzata Zyśk

Radna Powiatu 

Wołomińskiego

Wicedyrektor SP  2
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Pomagamy

W tym roku naszym celem była Syria i Liban. A dokład-

niej nasi rówieśnicy w tych krajach. Dla nich podjęli-

śmy trud kolędowania misyjnego. 

Zaczęliśmy od błogosławieństwa, którego udzielił nam ks. Dawid 
w kościele Miłosierdzia Bożego. Oczywiście wcześniej były przygotowa-
nia w szkole przy Batorego 11. Potem ruszyliśmy na ulice naszej parafi i. 
To nic, że zmoczył nas deszcz, to nic, że trochę zmarzliśmy. Dziękujemy 
wszystkim, którzy okazali dobre serce i życzliwie otwierali przed nami 
drzwi wspierając naszą akcję. Zebraliśmy 2000 zł, które powędrowały za 
pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych do Syrii i Libanu. Dziękujemy za 
niezwykłe przyjęcie, które zgotowała nam pani Maria Chudzik, inicjatorka 

ząbkowskiego misyjnego kolędowania. Dziękujemy za współpracę, 
otwarcie i życzliwość wszystkim rodzicom kolędników misyjnych. 
Dziękujemy s. Ewelinie, która wraz z uczniami Szkoły Katolickiej 
również wsparła naszą inicjatywę. W nagrodę oglądaliśmy szopki 
i dekoracje świąteczne w praskiej katedrze i cerkwi.

Szkolne Koło Misyjne przy SP2 
pod opie ką p .Katarzyny Węgrzynek

14 lutego 2018r. Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkach odwiedziła pani 
Krystyna Kosmahl (z domu Bajtner), była więźniarka niemieckich 

obozów w Ravensbrück i Buchenwaldzie oraz osoby jej towarzyszące – 
pani Jadwiga Krypajtis – Hajt i pani Joanna Zaniewska – Janusz. W spotka-
niu ze świadkiem tragicznych wydarzeń II wojny światowej wzięli udział 
uczniowie klas 3eg, 2ag, 2fg, 7d oraz panie dyrektor – Irena Małyszczuk 
i Małgorzata Woźnica. Wprowadzenie i kontekst historyczny przybliżyły 
nauczycielki historii – Elżbieta Gaworek i Dorota Bisialska.

Pani Krystyna podzieliła się z młodzieżą swo-
imi wspomnieniami z lat 1944 – 1945. Opowiadała 
o tym, jak w sierpniu 1944r. jako dwunastoletnia 
dziewczynka trafi ła razem z matką do obozu w Ra-
vensbrück. W obozie tym, przeznaczonym dla 
kobiet, w latach 1942 – 1944 Niemcy przeprowa-
dzali zbrodnicze doświadczenia pseudomedyczne 
na więźniarkach, głównie młodych Polkach. Pani 
Krystyna również zostałaby poddana takim ekspe-
rymentom, gdyby nie pomoc polskiej kapo, która 
ryzykując własnym życiem, ułatwiła pani Krystynie 

Spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 Spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 

ze świadkiem historiize świadkiem historii

i jej matce opuszczenie Ravensbrück. Z obozu 
w Ravensbruck panie trafiły do Buchenwaldu, 
który opuściły w maju 1945r. uczestnicząc w tzw. 
marszu śmierci. Marsze stanowiły dramatyczne 
chwile w życiu więźniów niemieckich obozów. 
Dziennie pokonywano około 20 – 30 km, nie mając 
żadnego dostępu do jedzenia. Podczas spotkania 
pani Krystyna relacjonowała, że w marszu, w któ-
rym szła ona i jej mama, jedynym pożywieniem 
była trawa i kora z drzew. Musiały je jeść po kry-
jomu, bo groziło za to rozstrzelanie. Marsze od-
znaczały się wysoka śmiertelnością. Obóz 
w Buchenwaldzie opuściło około 1000 
kobiet, a do celu dotarło tylko 86, wśród 
nich pani Krystyna i jej mama. Jeszcze 
dziś pani Krystyna zastanawia się, jak to 
się stało, że ocalała? Być może również po 
to, aby świadczyć o bestialstwach II wojny 
światowej.

Uczestnicy tego niecodziennego spo-
tkania byli poruszeni relacją pani Kosmahl. 
Młodzież miała wyjątkową okazję usłyszeć 
od naocznego świadka, jak wyglądało ży-

cie Polaków i przedstawicieli innych narodów 
w niemieckich obozach koncentracyjnych. Dzięki 
takim wydarzeniom pamięć o tym, czym była II 
wojna światowa przetrwa w pamięci kolejnych 
pokoleń.

Spotkanie społeczności szkolnej z pa-
nią Krystyną Kosmahl zostało przygotowane 
i zorganizowane przez panią Danutę Jurkow-
ską – nauczycielkę języka angielskiego, której 
serdecznie dziękujemy.

Dorota Bisialska 
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Dzień Bezpiecznego Internetu  (DBI) obchodzony jest 

od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma 

na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bez-

piecznego dostępu do zasobów internetowych przez 

dzieci i młodzież. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu 

organizowany jest od 2005 roku przez  Polskie Centrum 

Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akade-

micka Sieć Komputerowa  (NASK) oraz  Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

Publiczne Przedszkole Nr 3 „SKRZAT” stojąc na straży bezpieczeń-

stwa, a jednocześnie będąc otwartym na nowoczesne technologie 

włączyło się w akcję „Dzień Bezpiecznego Internetu 2018”. W ramach 

projektu 6 lutego 2018 roku zostały przeprowadzone zajęcia eduka-

cyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat 

korzystania z internetu. Zajęcia miały różnorodny charakter, a ich celem 

było przede wszystkim uwrażliwienie przedszkolaków na zagrożenia 

i niebezpieczeństwo, z jakim mogą się spotkać w sieci. Jednocześnie 

podejmowane przez nas działania mają na celu kształtować młode 

pokolenie, które będzie w rozsądny i rozważny sposób potrafiło 

korzystać z treści wrzucanych do sieci. W ramach realizacji projektu 

„Dzień bezpiecznego Internetu 2018 na tablicach informacyjnych 

pojawiły się również materiały dla rodziców, które mogą być dla nich 

cenną wskazówką. 

Katarzyna Biniszewska – nauczyciel PP3

w przypadku krwawienia, złamania, 

omdlenia oraz oparzenia.

Odwiedził nas również ratow-

nik medyczny, który wykonał pokaz 

czynności z zakresu resuscytacji. Po 

prezentacji, pod jego czujnym okiem, 

dzieci mogły samodzielnie wykazać 

się praktyczną znajomością udzielania pierw-

szej pomocy, które regularnie ćwiczą podczas 

codziennych zajęć.

Działania podejmowane w Leśnym Za-

kątku służą kształtowaniu bezpiecznych po-

staw młodych pokoleń. Zabawa połączona 

z przekazywaniem wiedzy pozwala dzieciom 

Bezpieczny przedszkolak w Leśnym Zakątku

W Leśnym Zakątku podejmuje się wiele działań dotyczących szero-

ko rozumianego bezpieczeństwa i zdrowia przedszkolaków. W ra-

mach tej tematyki realizowanych jest cykl spotkań, warsztatów i przed-

sięwzięć, które polegają na przekazywaniu dzieciom wiedzy w zakresie 

przewidywania zagrożeń oraz umiejętności ich pokonywania.

Kadra pedagogiczna w trosce o poczu-

cie bezpieczeństwa dzieci aranżuje zajęcia 

i zabawy w oparciu o metody aktywizujące, 

które uczą przedszkolaków samodzielności 

i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. 

Dotyczą one w szczególności zasad udziele-

nia pierwszej pomocy oraz elementarnych 

umiejętności ratowania ludzkiego życia.

 W ramach tej problematyki odbyło się 

spotkanie ,,Zanim przyjedzie lekarz” pod-

czas, którego dzieci mogły się wcielić w rolę 

ratowników. Każda z poszczególnych grup 

przedszkolnych – Szafi rki, Maczki, Kryształki, 

Groszki – przedstawiła czynności ratownicze 

radzić sobie w przypadku nieobecności osób 

dorosłych, co może przynieść nieoceniony 

efekt – ratowanie ludzkiego życia.

Małgorzata Burzyk

 Publiczne Przedszkole nr 2 

,,Leśny Zakątek”

Dzień Bezpiecznego Internetu 

w „SKRZACIE”
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Mateusz Matracki, który przez ostatni rok był 
związany z Mazovią Mińsk Mazowiecki. Uro-
dzony w 1994 roku golkiper w rundzie jesiennej 
zanotował w barwach naszego grupowego 
rywala dziewięć występów. W przeszłości Ma-
tracki był piłkarzem takich klubów jak Broń 
Radom, Zagłębie Sosnowiec, Unia Swarzędz 
oraz Legionovia Legionowo.

Nowym obrońcą będzie wypożyczony do 
końca rundy z Mazura Radzymin - Bartłomiej 
Balcer. Urodzony w 1994 roku piłkarz w przeszło-
ści był graczem Huraganu Wołomin. W rundzie 
jesiennej bieżącego sezonu Balcer zanotował 
w rozgrywkach A-klasy 11 występów, w których 
strzelił dwa gole. W pucharowej konfrontacji 
z naszą drużyną, która miała miejsce w dniu 
4.10.2017 (wynik 6:3 dla naszej drużyny) strzelił 
jedną z bramek dla radzyminian. 

Konkurencję w linii pomocy wzmocnił uro-
dzony w 1989 roku Przemysław Bella, który przez 
ostatnie półtora roku był związany z Pelikanem 
Łowicz. W rundzie jesiennej trwającego sezonu 
zanotował 14 występów w III lidze, w których 
strzelił dwa gole. W przeszłości był graczem 
takich klubów jak Odra Opole, Ruch Zdzieszo-
wice, Rozwój Katowice i Okocimski Brzesko. 
Ciekawostką jest fakt, że w dniu 25.08.2009 
reprezentując barwy Ruchu Zdzieszowice wy-
stąpił w spotkaniu 1/32 REMES Pucharu Polski 
przeciwko Dolcanowi. Ząbkowianie wygrali 
tamo spotkanie 3:0 po dwóch trafi eniach Ben-
jamina Imeha i golu samobójczym, a nowy 
nabytek naszej drużyny przebywał na boisku 
do 45 minuty. 

Nowym zawodnikiem naszej drużyny został 
także urodzony w 1999 roku Daniel Kozik, który 
dotychczas był związany z juniorskimi zespoła-
mi Polonii Warszawa. Jesienią na pozycji napast-
nika występował w Centralnej Lidze Juniorów. 

Red.

Przed startem rundy wiosennej

Rzut oka w kalendarz nie pozostawia żadnych złudzeń, 

już jutro start rundy rewanżowej IV-ligowych zma-

gań. Ponad czteromiesięczna przerwa w rozgrywkach 

dobiegła końca, postanowiliśmy zatem podjąć próbę 

podsumowania okresu przygotowawczego oraz przyj-

rzenia się „nowym twarzom” w naszej drużyny.

Za nami I Amatorski Turniej Tenisa

W miniony weekend na kortach tenisowych przy ul. Słowackiego 21 od-

był się I Amatorski Turniej Tenisa dla dorosłych z okazji Światowe-

go Dnia Tenisa. Do rywalizacji o podium stanęło 35 osób, z podziałem na 

kategorie mężczyzn oraz kobiet, a zacięta walka trwała do późnych godzin 

wieczornych. Atmosfera całego wydarzenia dostarczyła dużej dawki emocji 

i zabawy.

Zawodnicy Dolcanu przygotowania do run-
dy wiosennej rozpoczęli pod koniec stycznia. 
Pierwszym sparingiem był wyjazdowy test – 
mecz z grającym w III lidze Podlasiem Biała 
Podlaska, który nasza drużyna przegrała 0:2. 

W następnych tygodniach, kontynuując 
przygotowania na własnym obiekcie większość 
sparingów nasi zawodnicy rozgrywali na sztucz-
nym boisku w Ząbkach. W pierwszym z nich po 
golach Pawła Barzyca i Daniela Nawrockiego po-
konali IV-ligową 2:1 Spartę Jazgarzew. Tydzień 
później rywalem Dolcanu był grający w Lidze 
Okręgowej SEMP Ursynów, z którym po bramce 
Patryka Szeligi ząbkowianie wygrali 1:0. 

Na kolejną sobotę zaplanowany został trój-
mecz Dolcanu z zespołami III-ligowego Świtu 

Nowy Dwór oraz II-ligowej Legionovii. Spotka-
nie z każdym z tych zespołów trwało 45 minut 
i oba zakończyły się naszymi zwycięstwami. 
W starciu z nowodworzanami wynik na 2:1 usta-
lili zawodnicy testowani, natomiast z Legionovią 
strzelcem zwycięskiej bramki okazał się Szeliga. 

Rywalem Dolcanu w kolejnym sparingu, 
rozegranym w środku tygodnia w Sulejówku 
była tamtejsza III-ligowa Victoria, którą Dolcan 
pokonał 2:0, po golach Bartosza Wybrańca oraz 
Bartłomieja Balcera. 

W kolejną sobotę, 27 lutego nasza drużyna 
pokonała 3:0 Pogoń Grodzisk, po dwóch trafi eniach 
Piotra Augustyniaka oraz jednym Andrija Rohozina. 

W pierwszą sobotę marca Dolcan rozegrał 
sparing z III-ligowym Ursusem, który zakończył 
się wygraną 1:0, a jedynego gola strzelił Konrad 
Cichowski.

W ostatnim sparingu przed startem rundy 
wiosennej nasza drużyna grała z Mazurem Kar-
czew i przegrała 1:3, a jedynego gola dla naszej 
drużyny strzelił Szeliga.

Płynnie zmieniając temat przedstawimy te-
raz nowych zawodników, którzy reprezentować 
będą barwy ząbkowskiego klubu. Do składu 
dołączonych zostało czterech graczy, po jednym 
w każdej formacji. 

Konkurentem do miejsca w bramce dla 
Damiana Krzyżewskiego będzie tej wiosny 

Spośród uczestników wyłoniono 8 wy-

granych, w kategorii kobiet: I miejsce: Ka-

tarzyna Dawidczyk, II miejsce: Małgorzata 

Jędrzejczyk, III miejsca: Marta Leleniewska 

oraz Kamila Mieczkowska, oraz w kategorii 

mężczyzn: I miejsce: Maciej Sikora, II miejsce: 

Robert Wysocki, III miejsca: Tomasz Kizler oraz 

Olgierd Buczyński. 

Wszystkim wygranym serdecznie gra-

tulujemy!

 Ogromne zainteresowanie debiutanc-

kim Turniejem, zmotywowało Klub Tenisowy 

do dalszego rozwoju pod kątem organizacji 

imprez, już 24.03 rozpocznie się Turniej De-

blowy, od marca rusza również Rakietą Ząbki 

Challenge. Jednocześnie cały czas prowadzo-

ne są nabory do Akademii  Tenisa- szczególnie 

zachęcamy osoby, które dopiero chcą rozpo-

cząć swoją przygodę z tenisem.

Więcej informacji znajdziemy na face-

bookowym fanpage’u, w recepcji Klubu oraz 

pod nr 570-093-090.
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ORGANIZATOR AKCJI:

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

DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW ZĄBEK

ZNIŻKI OD 2 DO 30 % 
W PUNKTACH OZNACZONYCH NAKLEJKĄ

Firmy, które udzieliły rabatów 
mieszkańcom Ząbek 

Akcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz większym powodzeniem. Przedsię-
wzięcie polega na promowaniu lokalnej przedsiębiorczości oraz zachęcaniu 

mieszkańców do meldowania się w Naszym Mieście. Każda fi rma, 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.

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 fi rm udzielających rabaty na swe towary/usługi 
zameldowanym mieszkańcom Ząbek.

CZĘŚĆ IV (ostatnia)

93 Centrum Medyczne Fundamenti sp. z o.o.

Świadczenie usług medycznych na terenie miasta. Nowoczesna 6-cio gabinetowa placówka medyczna w któ-

rej 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%

94
Drukarnia Benedysiuk 

Firma działająca od 1988 roku. Oferuje druk off setowy (średnio i wysoko nakładowy), druk cyfrowy (nisko-

nakładowy) w tym: wizytówki, foldery, notesy, druki fi rmowe, teczki ofertowe, druki samokopiujące, druk na 

kopertach, akcydensy, etykiety papierowe i samoprzylepne, kalendarze trójdzielne, plakaty, broszury, zapro-

szenia, ulotki i inne druki oraz druk wieloformatowy: (banery, roll-up, druk na folii owu i magnetycznej, foto-

obrazy 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 off setowy i druk wielkoformatowy

10% druk cyfrowy, xero, wydruki z pliku 

oraz pieczątki

95
3.2.1.STUDIO 

Radosław Chmielewski

Usługi w zakresie fi lmowania. Filmy pamiątkowe ze ślubów, wesel, chrztów, studniówek, a także fi lmy promo-

cyjne 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.babyfi t-rehabilitacja.pl

10% na usługi

5% na produkty mimos

98 GRAVITAN HEALTH AND SPORT CLUBS

To więcej niż Klub Fitness, oferta dostosowana jest do potrzeb zarówno najmłodszych, jak i starszych Klubowi-

czów. 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.do-

bosz@gravitan.pl

15%

99 Pracownia Retro Concept

Zajmuje się odnawianiem, renowacją mebli dawnych, przerabianiem mebli użytkowych, malowaniem i sty-

lizacją 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 fi rmy „Troian Familia Sp. z o.o.”

5%

103
Centrum Via Vita” 

Justyna Lewandowska

Pomoc psychologiczna w rożnych sytuacjach życiowych, w Centrum przyjmują: psychiatra, psycholog, psy-

choterapeuta, 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

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

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.psychologannafl ak.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 naj-

nowszej 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

5% rabatu na usługi 

i 10% na ubranka do chrztu 

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

10%

111 Lift-Pol

Produkcja i serwis wind osobowych oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych i podnośników nożyco-

wych towarowych, projektowanie nietypowych uprzędzeń oraz wind w konstrukcjach.

Kontakt: Ząbki, ul. Rychlińskiego 26, tel. 501 063 579, www.liftpol.com

cena konserwacji do 185 zł

oraz 2% na remonty i konserwacje

Lp. Nazwa Firmy Zakres działalności Zniżka
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Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin  

w Ząbkach, Markach i Zielonce” dofinansowany jest  

ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy 

nr 559.2017 z dn. 30.12.2017 r. i Miasta Ząbki 

 

PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA DLA RODZIN 
 

Prowadzący Punkt:  Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości 

siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach  

przy ul. Słowackiego 21 

telefon: 660 907 563 

e-mail:  pro-pracownia@wp.pl  

strona www: www.stowarzyszeniepro.pl 

Zakres oferowanych usług: 

psychoterapia indywidualna 

psychoterapia par 

pomoc psychologiczna w tym lekarza psychiatry 

konsultacje wychowawcze pedagoga  

poradnictwo socjalne 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 

środy w godz.  9.00 -  13.00. 

piątki w godz. 9.00 – 13.00 

lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia 

wtorki w godz.  12.00 – 16.00 

Terminy mogą ulec zmianie! 

Zasady przyjęcia: 

Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu  

i wstępnej konsultacji będą odbywały się  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00. 
 

Ząbki, dnia 16.03.2018 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA ZĄBKI

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1073 ze zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze m.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ząbki wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 27 marca 2018 r. do 24 
kwietnia 2018 r., w Urzędzie Gminy Ząbki,  ul. Wojska Polskie-
go 10, 05-091 Ząbki, Referat Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy urzędu (pon. 1000-1800, 
wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500). Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami będzie miała miejsce 
w dniu 20 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Ząbki, ul. Wojska Pol-
skiego 10, 05-091 Ząbki, w sala konferencyjna na parterze budynku 
o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fi -
zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projek-
tu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie 
do Burmistrza Miasta Ząbki z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 
2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
każdy ma prawo składania uwag do projektu zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ząbki wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta 
Ząbki.

Uwagi należy wnosić do Burmistrza Miasta Ząbki 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
18  września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na 
adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 
05-091 Ząbki, z poddaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 23 maja 2018 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Mia-
sta Ząbki.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
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