
 

 

KORONAWIRUS: STANOWIMY JEDNĄ SPOŁECZNOŚĆ 

W czasie zagrożenia epidemicznego trzeba zachować wzmożone środki ostrożności. Burmistrz Małgorzata 

Zyśk opowiada, jak wygląda praca Urzędu Miasta Ząbki i jak chroni się pracowników. 

Choroba COVID-19 wywoływana przez koronawi-

rus rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Jakie 

środki ostrożności zostały podjęte w naszym mie-

ście? 

Choroba zagraża również Mieszkańcom Ząbek. W 

ostatnim czasie zamknięto szkoły, wiele miejsc uży-

teczności publicznej, a ponadto wprowadziliśmy 

również zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta. 

Od 13 marca przez dwa tygodnie, czyli do 25 marca 

uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie 

i załatwianie wyłącznie najpilniejszych i koniecz-

nych spraw, które będą weryfikowane. 

Jak będzie wyglądało działanie urzędu? 

Nie zmieniają się dni ani godziny pracy, jednak ob-

sługa najpilniejszych spraw odbywać się będzie jed-

noosobowo, wyłącznie na parterze. Urząd będzie 

zamknięty dla Mieszkańców w tym sensie, że nie 

będzie możliwości wejścia na wyższe piętra budyn-

ku. Także liczba dostępnych wejść zostanie ograni-

czona. Wejścia do budynku od strony parkingu bę-

dą zamknięte, można wchodzić jedynie od strony 

ul. Wojska Polskiego. Przy drzwiach znajduje się 

dozownik z płynem do dezynfekcji. Należy z niego 

obowiązkowo korzystać! 

W dobie powszechnego dostępu do internetu 

wiele spraw można załatwiać bez wychodzenia  

z domu. 

To prawda, sprawy można załatwiać telefonicznie, 

za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej lub mailowo. Zachęcamy 

do tej formy kontaktu z Urzędem. Na naszej stro-

nie internetowej można znaleźć książkę telefo-

niczną urzędu czy link do Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej (e-PUAP). Dokończenie na str. 2 
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 Dokończenie ze str. 1 

Co mają zrobić osoby, które mają wnieść opłaty? 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że nieczynna 

jest kasa Urzędu. Należności z podatków i opłat lo-

kalnych można uiścić przelewem na rachunki indy-

widualne, jeśli są przydzielone lub na rachunek 

Urzędu Bank Handlowy – opłaty za nieruchomości, 

opłaty lokalne i opłaty skarbowe 26 1030 1016 0000 

0000 9290 1009. Opłata za gospodarowanie odpa-

dami – opata za śmieci powinna być wpłacona na 

rachunek: 79 1030 1016 0000 0000 9290 1025. 

Co poniedziałek mieszkańcy naszego miasta mogli 

się osobiście spotkać z Panią Burmistrz. Jak teraz? 

Wszystkie zaplanowane spotkania Mieszkańców  

z Burmistrzem zostają odwołane. Poinformujemy 

Państwa o ich przywróceniu, jak tylko to będzie 

możliwe. Jeszcze raz proszę o odwiedzanie budynku 

Urzędu jedynie celem załatwienia spraw najbardziej 

pilnych i nagłych. Wspólnie chrońmy swoje zdrowie 

i dbajmy o bezpieczeństwo.  

To niełatwy czas. 

Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i przeprasza-

my za utrudnienia. Jako kierownik Urzędu czuję się 

zobowiązana dbać o bezpieczeństwo pracowników  

i ich rodzin, a w konsekwencji Mieszkańców Ząbek – 

wszyscy stanowimy jedną społeczność. 

WALKA Z KORONAWIRUSEM:  

ZMIANY W DZIAŁANIU ZĄBKOWSKICH INSTYTUCJI 
W całej Polsce podejmowane są działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawiru-

sem. Włączyły się w takie działania również instytucje publiczne z Ząbek, które odwołały zaplanowane 

wcześniej działania. 

Tak jak w całym kraju, również w Ząbkach podej-

mowane są działania mające zapobiegać rozprze-

strzenianiu się zakażenia koronawirusem. Włączyły 

się w te działania również miejskie instytucje pu-

bliczne, które odwołały zaplanowane wcześniej 

imprezy i działania. 

W związku z działaniami prewencyjnymi dotyczą-

cymi ryzyka zarażenia się koronawirusem oraz 

ostatnimi zaleceniami Premiera Mateusza Mora-

wieckiego, a także Zarządzeniem Nr 92 Wojewody 

Mazowieckiego, Miejskie Centrum Sportu w Ząb-

kach Sp. z o.o. czasowo zamknęło pływalnię miej-

ską, w tym kręgielnię oraz korty do squasha od 13 

do 25 marca 2020 roku. Nie ma zajęć grupowych. 

Odwołane zostały w tym czasie również wszystkie 

inne zajęcia zorganizowane, sekcje pływackie, aqua-

aerobik, indywidualna nauka pływania, zajęcia dla 

seniorów, zajęcia rehabilitacyjne, a także masaże. 

To nie są jedyne działania na obiektach sportowych  
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w Ząbkach. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

(MOSiR) informuje, że od 12.03.2020 r. do odwoła-

nia zostały zamknięte wszystkie obiekty, odwołane 

wszystkie zajęcia, a Miejski Ośrodek Kultury w Ząb-

kach informuje o czasowym odwołaniu wszystkich 

zajęć do 25 marca 2020 r. 

Nie wypożyczymy książek 

Od 12 marca, do odwołania, zamknięta jest także 

Biblioteka Publiczna. W czasie zamknięcia biblioteki 

nie będą honorowane internetowe rezerwacje oraz 

zamówienia. Nie będą również pobierane kary za 

nieterminowy zwrot książek. 

Zmiana organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Ząbkach 

Od 13 marca przez dwa tygodnie (do 25 marca) dy-

rektor oraz pracownicy OPS proszą o ograniczenie 

wizyt w ośrodku i załatwianie wyłącznie najpilniej-

szych i koniecznych spraw. Ośrodek będzie praco-

wał w takich samych, jak dotychczas dniach i godzi-

nach, ale obsługa najpilniejszych spraw będzie się 

odbywać jednoosobowo - będzie to możliwe wy-

łącznie na parterze, bez możliwości wejścia na wyż-

sze piętra budynku.  

Sprawy będzie można załatwiać telefonicznie, za 

pośrednictwem ePUAPu, platformy Emp@tia lub 

mailowo. W OPS zostały odwołane wszystkie zapla-

nowane spotkania grup roboczych, grup wsparcia, 

konsultacji psychologicznych. Zainteresowani zosta-

ną poinformowani o ich przywróceniu, jak tylko to 

będzie możliwe.  

Możliwości osobistego kontaktu z pracownikami 

także zostały ograniczone. Wejście do budynku jest 

zamknięte, a w przypadku potrzeby pilnego, osobi-

stego kontaktu z pracownikami należy skorzystać  

z domofonu znajdującego się przy drzwiach wejścio-

wych. 

KIEROWCY NIE SPRZEDAJĄ BILETÓW,  

WYZNACZONE STREFY BUFOROWE W ZĄBKOBUSACH 

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 13 marca zawieszona została 

sprzedaż biletów przez kierowców oraz weryfikacja uprawnień przewozowych pasażerów na liniach 

Ząbki-1, Ząbki-2 oraz Ząbki-3. Do czasu unormowania sytuacji epidemiologicznej przejazdy będą bez-

płatne dla wszystkich, kasowniki są wyłączone, zablokowane lub zdemontowane. 

 Wzorem innych miast i organizatorów transportu 

takich jak Kraków, Wrocław czy Warszawa wokół 

kierowców ząbkobusów również zostały stworzone 

strefy buforowe niedostępne dla pasażerów.  

Nie ma jednocześnie możliwości wsiadania i wysia-

dania przednimi drzwiami, które zostały zablokowa-

ne. Brak jest możliwości korzystania z pierwszych 

rzędów siedzeń. Prosimy, by nie zbliżać się do kie-

rowcy, nie rozmawiać z nim w czasie jazdy i postoju, 

i nie próbować okazywać kart mieszkańca lub kupo-

wać biletu.  

Działania te mają na celu ograniczenie ryzyka roz-

przestrzeniania się koronawirusa, zmniejszenie 

możliwości zarażenia się kierowców, związanego z 
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bliskością pasażerów oraz obrotem gotówką, a tak-

że eliminację ewentualnych, wtórnych zarażeń pa-

sażerów od kierowcy.  

Ma to również na celu zachowanie zdolności kadro-

wych przewoźnika do utrzymania świadczenia usłu-

gi przewozu w najbliższym okresie. 

Jednocześnie informujemy, że ząbkowskie autobu-

sy przechodzą codziennie taką samą ścieżkę obsługi 

codziennej jak autobusy Warszawskiego Transportu 

Publicznego (ZTM). Codziennie wszystkie poręcze  

i przyciski są myte oraz dezynfekowane. Okresowo 

przeprowadzana jest dezynfekcja całych pojazdów. 

CZY PRZEZ ŻYWNOŚĆ MOŻNA SIĘ ZARAZIĆ? 
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące żywności  

i możliwości ewentualnego zarażenia się koronawirusem. 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeń-

stwa Żywności (EFSA) opubliko-

wał 9.03.2020 stanowisko, że 

zgodnie z aktualną wiedzą nie ma 

dowodów na to, że żywność może 

być źródłem lub pośrednim ogni-

wem transmisji wirusa SARS COV- 

Informacja EFSA:  

https://www.efsa.europa.eu/en/

news/coronavirus-no-evidence-food-

source-or-transmission-route 

EFSA podkreśla, że na podstawie 

doświadczeń z wirusami SARS  

i MERS można sądzić, że nie do-

chodzi do infekcji człowieka po-

przez żywność zakażoną wirusem 

SARS COV-2. Nie ma dotychczas 

dowodów aby miało to miejsce. 

Obróbka termiczna   

Koronawirusy potrzebują do 

namnażania gospodarza, którym 

jest człowiek. Dokładna obróbka 

termiczna niszczy wirusa, ponie-

waż koronawirus ulega zniszcze-

niu gdy zastosuje się odpowied-

nią kombinację czasu i tempera-

tury np. 60 st C przez 30 min.  

Jak przenosi się SARS COV-2? 

Bezpośrednio – poprzez kontakt z 

wydzielinami zainfekowanej oso-

by (droga kropelkowa, ale rów-

nież kał i mocz). Pośrednio – po-

przez kontakt z powierzchniami, 

na których znajdują się wydzieliny 

osoby zainfekowanej poprzez ki-

chanie i kaszel. 

Aktualnie dostępne dane wskazu-

ją na to,  że wirus może przetrwać 

kilka godzin na powierzchniach. 

Wirusa można pozbyć się ze śro-

dowiska, podobnie jak w przypad-

ku większości mikroorganizmów, 

za pomocą zwykłych środków de-

zynfekcyjnych stosowanych w go-

spodarstwie domowym. 

Jakie działania powinien podjąć 

świadomy klient-konsument? 

W sklepach, w miarę możliwości 

należy unikać przebywania w 

miejscach zatłoczonych, utrzymy-

wać odstępy w kolejkach. Należy 

pamiętać o higienie rąk oraz hi-

gienie kichania i kasłania, w szcze-

gólności przy pakowaniu żywności 

luzem, nieopakowanej, tj. pieczy-

wo, produkty cukiernicze. Więcej 

informacji na: www.gis.gov.pl 
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SKŁADANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU  

OBYWATELSKIEGO— REALIZACJA PLANOWANA W 2021 R. 

Projekty można składać na podstawie Uchwały Nr 

XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki w sprawie konsul-

tacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w 

formie budżetu obywatelskiego. Propozycje, przed-

stawiane przez mieszkańców, muszą jednak speł-

niać kilka warunków. 

Kto może zgłosić propozycję projektu?  

Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszka-

niec miasta Ząbki, ale projekt może zostać zgłoszo-

ny przez nie więcej niż trzech mieszkańców. Do kon-

taktu należy wskazać jednak pełnoletnią osobę, a 

jeżeli propozycję zgłasza niepełnoletni mieszkaniec, 

musi być ona poparta zgodą rodzica (opiekuna). Co 

ważne zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie - 

wyrażone podpisami - co najmniej 20 mieszkańców 

miasta Ząbki, nie licząc autorów projektu. 

Jak należy zgłosić projekt?  

Propozycję można zgłosić logując się na specjalnie 

do tego celu przygotowanej platformie (POBO): 

https://zabki.budzet-obywatelski.org/ Dla ułatwie-

nia mieszkańcom złożenia projektu program popro-

wadzi krok po kroku przez kolejne czynności. 

Można również przynieść projekt lub przysłać go do 

Urzędu Miasta Ząbki do 31 marca 2020 r. O zacho-

waniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia 

projektu do urzędu. 

Należy koniecznie pamiętać, że projekt musi zawie-

rać dane, o których mowa w §12 uchwały, czyli: 

1) nazwę projektu sformułowaną w sposób infor-

mujący o jego treści;  

2) opis projektu zawierający elementy, o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 i 7;  

3) lokalizację projektu;  

4) uzasadnienie realizacji projektu;  

5) wskazanie puli, w ramach której projekt będzie 

realizowany;  

Urząd Miasta zaprasza do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki. Ich 

realizacja jest planowana w 2021 roku. 
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6) szacunkowy koszt realizacji projektu, w tym wska-

zanie kosztów jego wykonania, eksploatacji w roku 

wykonania oraz kosztów graficznego oznakowania 

dedykowanego budżetowi obywatelskiemu Miasta 

Ząbki;  

7) dane projektodawców, tj. imię i nazwisko oraz ad-

res zamieszkania, a w przypadku projektodawcy 

wskazanego do kontaktu również numer telefonu lub 

adres e-mail;  

8) podpisy wszystkich projektodawców.  

Aby ułatwić złożenie projektu, można skorzystać  

z przykładowego wzoru zgłoszenia projektu, który 

zawiera niezbędne do zgłoszenia projektu elementy. 

Ile projektów można zgłosić i jakich? 

Mieszkaniec miasta Ząbki może zgłosić dowolną licz-

bę projektów. Mogą one dotyczyć: budowy, moder-

nizacji lub remontu infrastruktury miejskiej (z puli 

infrastrukturalnej). Mogą także dotyczyć działań o 

charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświato-

wym lub sportowym (z puli społecznej). 

Wysokość środków na realizację projektów 

Wysokość środków na realizację projektów z budżetu 

obywatelskiego będzie stanowić 0,8% dochodów 

Miasta Ząbki uzyskanych z tytułu podatku dochodo-

wego od osób fizycznych, co będzie wynikało z ostat-

niego przedłożonego sprawozdania z wykonania bu-

dżetu, nie mniej jednak niż 500 tys. zł, z czego na pu-

lę infrastrukturalną będzie przeznaczone 70%, a na 

pulę społeczną 30 %. 

Propozycje projektów należy zgłaszać w terminie od 

1 do 31 marca 2020 r. Do każdego zgłoszenia projek-

tu należy dołączyć obowiązkowo listę poparcia pod-

pisaną przez 20 mieszkańców Ząbek. 

Zmiana terminu ogłoszenia wyników głosowania 

BUDŻETU MIESZKAŃCÓW 2020 

Urząd Miasta informuje, że wstępnie planowane na 

18 marca (środa) ogłoszenie wyników głosowania 

BUDŻETU MIESZKAŃCÓW 2020 zostało przesunięte 

na 31 marca (wtorek). 
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III SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZĄBKI  

W poniedziałek 2 marca odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Jednym z poruszanych przez 

nas tematów było rosnące zanieczyszczenie powietrza w Ząbkach.  

Dyskutowaliśmy jak walczyć ze smogiem. Młodzie-

żowa Rada Miasta została poproszona przez Prze-

wodniczącego Rady Miasta o wyrażenie swojej opi-

nii na temat samoopodatkowania się mieszkańców 

na rzecz pokrycia kosztów wymiany pieców w Ząb-

kach. Wszyscy zebrani na sesji jednogłośnie wyrazili 

swój sprzeciw.  

Kolejnym punktem sesji było zaplanowanie wdroże-

nia Ząbkowskiej Ligi Debatanckiej (ZLD) wzorowa-

nej na warszawskiej (WLD). Głów-

nym celem tej inicjatywy jest na-

bycie umiejętności prowadzenia 

debaty publicznej przez uczniów 

wszystkich ząbkowskich szkół.   

Ponadto przedstawialiśmy swoje 

pomysły do Budżetu Obywatel-

skiego, a także pracowaliśmy nad  

programem zazieleniania ząbkow-

skich szkół. 

Jesteśmy głosem młodzieży w Ząbkach. Naszym 

zadaniem jest dbanie o interes młodzieży, aby na-

sza opinia miała realne znaczenie.  

Zgłaszajcie się do nas (podejdźcie na przerwach do 

swoich przedstawicieli w MRM czy napiszcie na na-

szego maila czy facebooka). 

KONTAKT: 

mrm.zabki@wp.pl 

Młodzieżowa Rada Miasta  

MIESZKAŃCY MIASTA ZĄBKI 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, mocno ape-

lujemy aby nie wychodzić z domu bez potrzeby.  

W szczególności prosimy o niekorzystanie i nieprzebywanie na 

wszelkich placach zabaw, skateparkach oraz innych miejscach 

użyteczności publicznej, w których zachodzi ryzyko większych 

skupisk ludzi. Pamiętajmy o zdrowym rozsądku oraz odpowie-

dzialności również za innych!  

Urząd Miasta Ząbki 

https://poczta.o2.pl/d/#
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PIERWSZA DAMA ODWIEDZIŁA  

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 

Pierwsza Dama przybyła do nas z rewizytą, na zaproszenie klasy 2h, która w styczniu odwiedziła Pałac 

Prezydencki. Drugoklasiści spotkali się z niezwykle miłym przyjęciem dostojnej Gospodyni, a przed od-

jazdem uzyskali obietnicę ponownego spotkania, tym razem w murach naszej placówki. Pierwsza Da-

ma spełniła obietnicę w lutym, a jej odwiedziny stały się ważnym wydarzeniem dla całej szkoły. 

Pani Prezydentowa przybyła oko-

ło godziny 12:00. Wyjątkowego 

gościa powitali w progach szkoły 

przedstawiciele całej naszej spo-

łeczności: dyrekcja, nauczyciele, 

uczniowie i pracownicy szkoły. 

Następnie Pierwsza Dama została 

zaproszona do sali gimnastycznej, 

gdzie czekali na nią podekscyto-

wani uczniowie - delegaci klas 

oraz młodzi aktorzy. Uroczyste 

spotkanie rozpoczęło się krótkim 

programem artystycznym, w ra-

mach którego dzieci zaprezento-

wały znane polskie piosenki i tań-

ce. Barwne spódnice, korale poły-

skujące czerwienią na białych ko-

szulach, wianki na głowach 

dziewcząt sprawiły, że atmosfera 

stała się na wskroś polska. Pani 

Prezydentowa podziękowała za 

„podtrzymywanie pięknej polskiej 

tradycji”, doceniła też sukcesy 

edukacyjne uczniów oraz osią-

gnięcia szkoły – odznaczenia, 

udział w konkursach, projektach 

unijnych, przedsięwzięciach o 

charakterze patriotycznym i oby-

watelskim. Podkreśliła także zna-

czenie akcji promujących czytel-

nictwo, takich jak obecnie realizo-

wany w naszej szkole projekt 

edukacyjny „Czytam z klasą – lek-

turki spod chmurki”, w którym 

Małżonka Prezydenta zgodziła się 

wziąć udział.  

Korzyści z czytania 

Jednak zanim zasiadła w fotelu, 

by rozpocząć lekturę, postanowi-

ła zaktywizować młodych słucha-

czy ciekawą dyskusją na temat 

korzyści, jakie daje czytanie ksią-

żek. Uczniowie chętnie odpowia-

dali, tłumacząc, że czytanie wzbo-

gaca słownictwo, ćwiczy pamięć, 

rozwija wyobraźnię i poszerza 

wiedzę na temat minionych epok. 

A Pani Agata Kornhauser-Duda 

przekonywała, że książki warto 

czytać dla przyjemności, ponie-

waż nie mają sobie równych 

wśród czynników redukujących 

stres. Następnie, w ramach pro-

gramu „Czytam z klasą”, Pierwsza 

Dama przeczytała nam legendę 
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„O krakowskich psach  

i kleparskich kotach” Ma-

rii Niklewiczowej, w za-

bawny sposób tłumaczącą 

odwieczną wojnę między 

psami i kotami.  

Było można pytać 

Po lekturze tej legendy 

przyszedł czas na pytania 

do Małżonki Prezydenta. 

Tego ważnego zadania 

podjęło się Szkolne Koło 

Dziennikarskie.  

Młode dziennikarki pytały 

o obowiązki Pierwszej Da-

my, o najmilsze i najtrudniejsze 

aspekty tej reprezentatywnej 

funkcji, o sposoby spędzania wol-

nego czasu, o marzenia z dzieciń-

stwa, podróże i ulubione książki. 

Pani Agata Kornhauser-Duda 

chętnie udzielała odpowiedzi. 

Mówiła, że jako nauczycielka naj-

chętniej angażuje się w projekty 

związanie z edukacją, ale także z 

promowaniem czytelnictwa. 

Wspomniała, że jako córka pisa-

rza i polonistki dorastała w domu 

pełnym książek i od najmłodszych 

lat to właśnie książki stanowiły jej 

największą pasję. Wśród ulubio-

nych pisarzy wymieniła Carlosa 

Zafona, Isabelę Allende, Elżbietę 

Cherezińską, a także niemiecką 

autorkę kryminałów, Charlottę 

Link. Przyznała, że najtrudniejszą 

konsekwencją pełnionej funkcji 

jest dla niej utrata prywatności, 

zaś tym, co daje największą ra-

dość, są spotkania z ludźmi – ta-

kie jak to w naszej szkole.  

Czy Pierwsza Dama gra na  

komputerze? 

Pierwsza Dama zjednała sobie 

serca uczniów otwartością i ser-

decznością. Młodym ludziom spo-

dobała się zwłaszcza możliwość 

zadawania spontanicznych pytań. 

Odważyli się pytać o wszystko, co 

wydało im się interesujące w ży-

ciu Małżonki Prezydenta. Ciekawi-

ło ich, czy Prezydentowa może 

sobie pozwolić na domowe zwie-

rzątko, czy grała kiedyś w gry 

komputerowe, jaki kolor lubi naj-

bardziej. Z każdą odpowiedzą do-

stojny gość wydawał się nam bliż-

szy.   

Spotkanie zakończyło się obdaro-

waniem dostojnego gościa pa-

miątkowym tablo oraz wspólnym 

zdjęciem wszystkich zgromadzo-

nych. Po zakończeniu części ofi-

cjalnej uczniowie otrzymali od 

Pani Prezydentowej zgodę na wy-

konanie wspólnych selfie, co przy-

jęli z ogromnym entuzjazmem,. 

Wizyta Małżonki Prezydenta  

w szkole była dla nas wyjątkowym 

przeżyciem. Dziękujemy Pani Aga-

cie Kornhauser-Dudzie za to nie-

codzienne spotkanie, za uśmiech  

i serdeczne słowa, które pozwoliły 

nam odczuć, że my, młodzi ludzie, 

jesteśmy ważni.   

Koło Dziennikarskie przy Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Ząbkach 

(redakcja i uzupełnienie: Monika Stani-

szewska, zdjęcia: Beata Matczuk) 
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ZNIŻKA ZA DOWÓD— II CZĘŚĆ LISTY FIRM 

Firma, która zgłosi akces i zadeklaruje udzielenie zniżki dla klientów, zameldowanych w Ząbkach, bę-

dzie promowana przez Miasto. Przedstawiamy drugą część instytucji, które włączyły się w akcję – ko-

lejne w następnych numerach. 

FIRMY, KTÓRE UDZIELIŁY RABATÓW MIESZKAŃCOM ZĄBEK 

26 Agent ubezpieczeniowy 
Firmy AVIVA Artur Or-
łowski 

ubezpieczenia majątkowe: domy, mieszkania, firmy, 
kom. 608 531 401,  orlowski.artur@aviva.com.pl 

10% na ubezpie-
czenia prywat-
nych mieszkań i 
domów,           
5% na ubezpie-
czenia majątku 
firmy 

27 MYJNIA RĘCZNA PA-
ROWA, WULKANIZA-
CJA EKOWASCH MA-
STER 

auto datailing (proces kompleksowego czyszczenia, 
renowacji i konserwacji auta/motocykla lub jego ele-
mentów), pranie dywanów, wulkanizacja, przechowy-
wanie opon, ul. Szwoleżerów 79A, 
kom. 507 115 599, 664 629 537 

10% na mycie 
parowe, auto de-
tailing,              5 
% na wulkaniza-
cję 

28 Firma "FACHOWIEC 
RÓWNY I SYN S.C." 

sprzedaż części i akcesoriów do sprzętów AGD, na-
prawą sprzętu AGD, 
ul. Targowa 6 paw. 44, www.fachowiec.sklep.pl , 

5% 
  

29 Firma "EMBRAM" Prze-
mysława Kamińskiego 

sprzedaż, montaż, automatyka i serwis bram garażo-
wych, przeróbki, poprawki bram, furtek oraz ogro-
dzeń itp. www.embram.ngb.pl ,                       kom. 507
-105-354, e-mail: embram@wp.pl 

5% 
  

30 BHP DLA BIZNESU Nie-
publiczna Placówka 
Oświatowa Kształcenia 
Ustawicznego 

świadczenie usług z zakresu BHP oraz PPOŻ, szkole-
nia, sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego i zna-
ków ochrony przeciwpożarowej, 
ul. Powstańców 24 i lok. 2, www.bhpdlabiznesu.pl               
tel. 695-185-853,                                                         e-

15% 
  

31 FLORMA Malwina Mi-
cherdzińska 

dekoracje okolicznościowe, wystrój i aranżowanie sal 
weselnych, kościołów dekorowania aut ślubnych oraz 
florystyka ślubna, 
ul. Piłsudskiego 113F/3, e-mail:dekoracje@florma.pl 

5% 
  

32 Centrum Medyczne LE-
CZYMED 

lekarze rodzinni, pediatrzy i lekarze specjaliści, 
ul. Krasickiego 14 lok. 2, tel. (22) 428-06-50,         
(22) 428-06-51, kom. 504-040-561                                    
e-mail:leczymed@leczymed.pl 

10%  na oferowa-
ne usługi za oka-
zaniem dowodu 
osobistego 
  

33 Firma "Żuczek" Paweł Do-
browolski 

profesjonalne pranie dywanów, wykładzin oraz tapi-
cerki, dojazd do klienta gratis, 
tel. (22) 224-43-44,  kom. 519-626-202                              
e-mail: paweldobrowolski@wp.pl 

10% 
  

mailto:orlowski.artur@aviva.com.pl
http://www.fachowiec.sklep.pl/
http://www.embram.ngb.pl/
mailto:embram@wp.pl
http://www.bhpdlabiznesu.pl/
mailto:dekoracje@florma.pl
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34 P.H.U. "ADAMO" dekoracje i zabezpieczenia okien, m.in. rolety, żalu-
zje, moskitiery, plisy, markizy oraz drobne naprawy 
domowe, ul. Kochanowskiego 1A, 
www.adamo.waw.pl , tel. (22) 619-22-78,              
kom. 602-402-425, e-mail: a.rolety@wp.pl 

10% 
  

35 SKARABEUSZ Paweł 
Kuciak 

instalacje 230V w mieszkaniach i obiektach przemy-
słowych, instalacja i obsługa centrali telefonicznych, 
instalacja domofonów i sieci komputerowych, 
ul. Powstańców 62/424, www.skarabeusz.waw.pl,                    
tel. (22) 201-06-91, kom. 602-350-260, skarabe-

20% 
  

36 Bogdan Śladowski 
"BOFOTO" 

usługi fotograficzne, nauka fotografii,  
www.bofoto.pl, www.bofolio.pl, kom. 501-352-753,  

10% 
  

37 Strefa Zdrowia i Urody refleksologia, masaże i zabiegi wspomagające odchu-
dzanie, terapie manualne, naturalna kosmetyka pro-
fesjonalna, www.sziu.pl , tel. (22) 258-70-32, 
kom.502 670 562, kinga-owc@wp.pl 

20% 
  

38 Biuro Usług Księgowych 
Iwona Sitkowska 

kompleksowa obsługa rachunkowo- księgowa pod-
miotów gospodarczych, 
ul. Szwoleżerów 91A/1 www.bukzabki.pl,                 e-
mail:biuro@bukzabki.pl 

10% 
  

39 Akademia Urody 
Agnieszki Sasin "AS" 

kompleksowa profesjonalna kosmetyka twarzy i ciała, 
ul. Orla 6 lok. 68, tel. (22) 224-3141,                     
kom. 501-380-183, 
www.facebook.com/AkademiaUrodyAS 

10% 
  

40 PHU MONIMPEX NZOZ 
Miejska Przychodnia Oku-
listyczna 

badania okulistyczne, doradztwo i sprzedaż artykułów 
okulistycznych, 
ul. Orla 4 lok. 56, kom. 600-005-016 

15% 
  

41 Auto Centrum Ząbki Pa-
weł Szachnowski 

obsługa, naprawa, sprzedaż aut osobowych i dostaw-
czych,  
ul. Piłsudskiego 4, tel. 511-026-093, 
www.mechaniakzabki.com.pl , biu-
ro@mechanikzabki.com.pl , www.facebook.com/
MechanikaZabki 

15% na usługi, 
10% na części 
zamienne w ser-
wisie dla firm 
ząbkowskich, 
10% na usługi i 
części zakupione 
w serwisie dla 
zameldowanych 
mieszkańców 
Ząbek 

42 ROMIKA Teresa Frelek blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe,  
ul. Kołłątaja 55, tel. (22) 781-50-34 

Blacharstwo i 
lakiernictwo      
10 %, wulkaniza-
cja i klimatyzacja 
5% 

http://www.adamo.waw.pl/
mailto:a.rolety@wp.pl
http://www.skarabeusz.waw.pl/
mailto:skarabeusz@list.pl
http://www.bofoto.pl/
http://www.bofolio.pl/
http://www.sziu.pl/
mailto:kinga-owc@wp.pl
http://www.bukzabki.pl/
mailto:biuro@bukzabki.pl
http://facebook.com/AkademiaUrodyAS
http://www.mechaniakzabki.com.pl/
mailto:biuro@mechanikzabki.com.pl
mailto:biuro@mechanikzabki.com.pl
http://zabki.pl/www.facebook.com/MechanikaZabki
http://zabki.pl/www.facebook.com/MechanikaZabki
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LINIA 345 OSTATNI RAZ POJEDZIE 8 MAJA 

Na spotkaniu Pani Burmistrz Małgorzaty Zyśk z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego Panem 

Wiesławem Witkiem 11 marca otrzymaliśmy informację o spełnieniu jednego z naszych postulatów 

związanych z przekształcenia linii 345 w linię zwykłą, czyli kursującą we wszystkie dni tygodnia. 

Zabiegaliśmy o to od lat, na spotkaniach i w licznej 

korespondencji z ZTM. W międzyczasie pojawiały 

się kolejne terminy, które nie były dotrzymywane. 

Przełom w sprawie nastąpił po spotkaniu z dyrekto-

rem ZTM 12 lutego. ZTM po analizach możliwości 

przychylił się do naszych próśb i od 9 maja zamiast 

linii 345 na trasę wyjedzie linia zwykła, najprawdo-

podobniej o numerze 245. Uruchomienie kursów 

weekendowych będzie wiązać się z dopłatą z bu-

dżetu Ząbek w wysokości ok. 200 tys. zł rocznie, 

dokładna kwota będzie znana po dopracowaniu 

rozkładu jazdy na sobotę i niedzielę. 

Chcemy podziękować wszystkim, którzy wsparli nas 

w tych działaniach, w szczególności pasażerom, 

którzy wysyłali do ZTM liczne wnioski w tym zakre-

sie oraz radnym  Targówka. 

Na spotkaniu ZTM przedstawił wyniki pomiarów 

napełnień na liniach 199 i 345. Wykonanie tych ba-

dań było jednym z ustaleń spotkania w lutym. Po-

miary wykazały, że najgorsza sytuacja występuje  

w autobusach linii 199, gdzie praktycznie każdy au-

tobus wyjeżdżający z Ząbek rano w dzień roboczy w 

kierunku stacji metra Trocka jest przepełniony.  

ZTM nie ma obecnie możliwości spełnienia naszego 

postulatu w zakresie zwiększenia liczby kursów tej 

linii. Wynika to z braku możliwości skierowania do-

datkowych autobusów do obsługi Ząbek. Ustalono, 

że zostanie przeprowadzony próbny przejazd trasy 

linii 199 przegubowym autobusem pomiarowym w 

celu sprawdzenia możliwości skierowania na trasę 

taboru przegubowego. Jeśli próba potwierdzi prze-

jezdność, na trasę linii 199 będą mogły zostać skie-

rowane autobusy przegubowe. Przypominamy, że 

w 2018 r. dzięki staraniom ze strony Miasta Ząbki, 

udało się doprowadzić do przebudowania wlotu ul. 

Bystrej. Było to jedno z wąskich gardeł na trasie linii 

199, uniemożliwiających skierowanie na nią auto-

busów 18-metrowych. 

Wyniki badań napełnienia na linii 345 pokazały, że 

trudna sytuacja występuje tylko w kilku porannych 

kursach. Zgodnie z ustaleniami zostaną one odcią-

żone skierowaniem części kursów linii Ząbki-2 do 

stacji metra Trocka, zamiast do pętli przy CH Marki. 

Chcemy zaapelować o rozliczanie podatku PIT za 

2019 rok w urzędzie skarbowym  w Wołominie ze 

wskazaniem na formularzu podatkowym miejsca 

zamieszkania w Ząbkach. To dzięki udziale w podat-

ku dochodowym od osób fizycznych jesteśmy  

w stanie rozwijać usługi publiczne – w tym trans-

port zbiorowy i realizować liczne inwestycje – bu-

dowę nowej szkoły, parkingów czy kilkunastu dróg. 
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POZBYWAMY SIĘ AZBESTU 

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząb-

ki informuje o możliwości zgłaszania przez osoby fizyczne (nieprowadzące działalności gospodarczej) 

zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.  

Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie 
Miasta Ząbki do 20 kwietnia 2020 roku. Druki 
wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki 
oraz na stronie internetowej www.zabki.pl w za-
kładce Gospodarka odpadami, Azbest. 
Demontaż azbestowego pokrycia dachowego i/lub 

odbiór oraz jego utylizacja zostanie wykonana 

przez uprawnionego przedsiębiorcę, z którym mia-

sto Ząbki zawrze stosowną umowę. Przedsięwzię-

cie nie będzie obciążało dodatkowymi kosztami 

właścicieli nieruchomości, którzy później będą od-

powiedzialni za ewentualne prace związane z mon-

tażem nowego pokrycia dachowego.  

POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA  

PRZEZ DZIECKO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny 

odbywać się będzie od 23 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację w kraju po-

twierdzanie ww. woli odbywać się będzie GŁÓWNIE w systemie e-rekrutacja. 

System potwierdzania woli kontynuacji do przedszkoli 

publicznych zostanie uruchomiony 23 marca 2020 r.  

o godz. 12.00. Rodzice będą mogli wprowadzić dane 

dziecka i potwierdzić wolę, aby dziecko pozostało  

w przedszkolu na następny rok - odbywać się to bę-

dzie przez stronę: zabki.formico.pl. 

Po zalogowaniu na stronę należy wpisać numer PESEL 

dziecka i wybrać przedszkole, do którego dziecko 

obecnie uczęszcza, a następnie nacisnąć przycisk po-

twierdzenia woli kontynuacji. Rodzicom, którzy nie 

posiadają możliwości zalogowania się do systemu, 

przedszkola umożliwią złożenie deklaracji osobiście. W 

tym celu należy zapoznać się z informacją zamieszczo-

ną na stronie internetowej swojego przedszkola.  

Referat Oświaty i Polityki Społecznej UM Ząbki 
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REKRUTACJA, CZYLI DOBRY START W LEŚNYM ZAKĄTKU  

Jeszcze w sercach tli się ogrom wzruszeń i wspomnień związanych z pożegnaniem sześcioletnich ab-

solwentów i powitaniem nowej grupy 3-letnich „Kropelek”, a już pora rozpocząć nowy proces rekru-

tacji. Czyli okres intensywnych przygotowań do zaproszenia kolejnych przedszkolaków i ich rodzin do 

„leśnozakątkowych” progów.  

„Dobry start” w Leśnym Zakątku to niezwykła za-

sługa precyzyjnie opracowanego programu adap-

tacyjnego pt: ”Zanim będę przedszkolakiem”. Jest 

on  realizowany  już od wielu lat, a jego idea spra-

wia, że pierwszy września to dzień, w którym  dzie-

ci  i  ich rodzice wkraczają do znanego sobie ogro-

du, sal, witają znajome już Panie. Rozpoczynają 

niezapomnianą podróż z plecakiem pełnym wra-

żeń. 

Niepokój, lęk przed nowym, nieznanym miejscem, 

kontakt z obcymi paniami to tylko namiastka emo-

cji, które towarzyszą małym dzieciom i ich rodzi-

com, przekraczającym po raz pierwszy próg przed-

szkola. Adaptację dzieci  rozpoczynamy od peda-

gogizacji rodziców, którzy muszą 

być w pełni przygotowani na różne  

emocje i  nieprzewidziane zacho-

wania swoich pociech, a także po-

winni wiedzieć jak reagować i po-

zytywnie je nastrajać  na kolejne 

dni. Dlatego też już na początku 

maja zapraszamy  rodziców  na 

pierwsze spotkania, podczas któ-

rych poprzez wspólne zabawy in-

tegracyjne wszyscy poznają się 

bliżej i wykonują pierwszy krok do 

integracji nowo powstałej grupy. 

Pani dyrektor wraz z psychologiem 

omawiają najważniejsze aspekty 

dotyczące rozwoju trzyletniego dziecka i przybliża-

ją wskazówki pozytywnych wzmocnień, które po-

trzebne są, aby dziecko potraktowało przedszkole 

jako bezpieczne i przyjazne miejsce, zapoznają ze 

specyfiką pracy placówki.  

Kolejnym krokiem do poznania nowego świata 

przez małych odkrywców są wspólne zajęcia na 

sali rekreacyjnej.  Odbywają  się one przy śpiewie 

piosenek,  tańcach, pląsach i rysowaniu pamiątko-

wego misia, który również idzie do przedszkola  

i przywita przedszkolaków we wrześniu. Następnie 

dzieci poznają swoją salę, zabawki i biorą udział w 

różnych konkursach z pamiątkowymi nagrodami.   
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Na nowych członków naszej przedszkolnej Rodzi-

ny czekają jeszcze inne atrakcje, które pozwalają 

im  poznać bliżej przedszkole „Leśny Zakątek”. 

Już na koniec maja wszyscy wspólnie biorą  

udział w Spektaklu Interaktywnym, z udziałem 

zaproszonych gości, który jest podsumowaniem 

realizowanego przez cały rok projektu edukacyj-

nego. W tym roku nosi on tytuł: ”Potęga żywio-

łów-środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i ju-

tro”.  

W ofercie naszego bogatego programu adapta-

cyjnego znajduje się również zaproszenie do 

udziału w „Balu w ogrodzie”. Niezwykle bajkowe 

animacje i zabawy stają się  okazją do tego, aby 

starsze przedszkolaki nauczyły się dbania o do-

bre samopoczucie młodszych kolegów. Pokazały 

im, że przedszkole jest miejscem przyjaznym, w 

którym naprawdę nie ma się czego bać.  

Pewności kroków w przedszkolny „start” niewąt-

pliwie dodaje „Piknik koszyczkowy”, odbywający 

się zazwyczaj w ostatnich dniach sierpnia, czyli 

na chwilę przed wrześniowym dzwonkiem. Pod-

czas tematycznej zabawy, w atrakcyjne dla 

wszystkich podchody, dzieci poznają nazwę  

swojej grupy, która będzie im towarzyszyła przez 

kolejne 4 lata. Całe rodziny wraz z kadrą pedago-

giczną integrują się przy wspólnym piknikowym 

poczęstunku. Dzieci mają okazję pobawić się w 

ogrodzie, pograć w piłkę z instruktorami, zosta-

wić w szatni swoje kapcie i zajrzeć do sali, w któ-

rej już za moment zacznie tętnić życiem nowa 

przedszkolna drużyna.  

A potem mijają kolejne tygodnie, a małe chary-

zmatyczne i przebojowe przedszkolaki zadziwiają 

wszystkich swoimi osiągnięciami i postępami. Od-

ważnie spacerują po przedszkolu, wiedzą jak mają 

na imię ich Panie, bezpiecznie czują się na placu 

zabaw, który już wielokrotnie odwiedzały i pokazu-

ją swoim zachowaniem, że  szeroko zakrojony pro-

gram adaptacyjny naprawdę przynosi niezwykłe 

korzyści.  

Również dla rodziców są to bardzo cenne i ważne 

chwile, które pokazują, że musimy dostarczać dzie-

ciom jak najwięcej okazji do poznawania tego co 

nowe, a stanie się to mniej obce i straszne.  

Bo jak mawiał Jan Korczak: „Dzieci nie są głupsze 

od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia”.                                                                                        
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CO SŁYCHAĆ 

MAŁŻE DBAJĄ  O CZYSTOŚĆ WODY W ZĄBKACH 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach wdrożyło nowoczesny system dbania o czy-

stość wody. W piątek 28 lutego w Stacji Uzdatniania Wody Drewnica wdrożony został system bio-

monitoringu SYMBIO. Małże 24 godziny na dobę sprawdzają, czy woda pobierana z naszych ujęć na 

Drewnicy jest dobra czy nie. 

Jak to działa? Jeśli woda jest wysokiej jakości - mał-

ża jest otwarta. Jeśli woda jest niskiej jakości - mał-

ża natychmiast się zamyka i uruchamia alarm. Ge-

neralnie jest to tzw. system wczesnego ostrzega-

nia.  

Chodzi o to, że zanim woda ze studni wejdzie do 

naszego systemu filtrów, przechodzi przez system 

kontroli z małżami. W razie alarmu pracownicy 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji są w 

stanie natychmiast zatrzymać pracę pomp i po-

wstrzymać skażenie filtrów i zbiorników.  

AQUEDUCT kontroluje 

To nie wszystko. Na potrzeby oszczędzania wody 

poprzez kontrolę jej chwilowego zużycia, wdrożo-

ny został w PWiK własny System elektronicznego 

stacjonarnego odczytu wodomierzy o nazwie 

AQUEDUCT. Aktualnie w pierwszym etapie wdro-

żenia nowego programu, w ramach akcji 

„Wodociągowe STOP-SMOG” do Systemu podłą-

czane są wodomierze na ujęciach własnych wody. 

 Pierwszy w Polsce 

Jest to pierwszy taki system w Polsce oraz dopiero 

drugi w Europie. System jest dostępny dla innych 

zainteresowanych spółek wodociągowych - artyku-

ły na ten temat pojawiły się w prasie branżowej, 

prezentowany jest ponadto również na konferen-

cjach wodociągowych, choćby na konferencji Wo-

da.Ścieki.Osady, która miała miejsce w dniach 3-4 

grudnia 2019 roku w Warszawie (wzięło w niej 

udział 200 osób).  

Niedawno pracownicy Przedsiębiorstwa Wodocią-

gów i Kanalizacji wrócili z XVIII Regionalnej Konfe-

rencji Wodociągowej w Białowieży, natomiast nie-

bawem wybierają się na targi branżowe do Byd-

goszczy. 


