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Mokra prawie gotowa,
będą następne
Prace budowlane na ul.
Mokrej zmierzają ku
końcowi. Przed wykonawcą zostają praktycznie tzw. kwestie kosmetyczne i dokumentacyjne
związane z odbiorem inwestycji i skutecznym
oddaniem drogi do
użytkowania. Droga budowana była w dobrym
tempie i wszystko na to
wskazuje, że będziemy
mogli z niej korzystać
dużo przed czasem niż
zakładała umowa. Bowiem termin oddania do
użytku wskazano na koniec maja.

Dzienna
opieka
nad dziećmi
do lat 3
nygusek.baby

tel. 505 208 022

Ząbki ul. Gajowa 4B

Równie dobrą wiadomość
mamy dla mieszkańców ul. Bocianiej, Sokolej i Olszewskiego. Miasto ogłosiło przetarg na budowę

tych dróg. Potencjalni wykonawcy
na składanie ofert mają czas do 7
maja. Ponieważ drogi sąsiadują ze
sobą, tworząc jeden ciąg komuni-

kacyjny, to też zaplanowano, aby
wybudować je razem. W sumie
daje to długość prawie 1 km.

Dokończenie str. 7

USŁUGI
HYDRAULICZNE
- instalacje c.o., wod.-kan.
- montaż filtrów do wody
Ząbki, ul. Ceglana 3

Tel. 501-710-359
601-301-810

ZAPRASZAMY
RÓWNIEŻ W NIEDZIELĘ!
NIE TYLKO NA LODY :)
Sklep przy ul. Powstańców 33
w Ząbkach otwarty przez cały tydzień
pon. - pt. godz. 6:00 – 20:00
sob. 7:00 – 15:00
niedz. 9:00 – 18:00
www.piekarniagrzybki.pl
facebook.com/grzybkifanpage

Co słychać
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W majówkę
bez metra
przy Dworcu Wileńskim

Zakończenie budowy wschodniego odcinka II linii
metra coraz bliżej. Ostatnia faza testów ruchu pociągów, która potrwa od soboty, 27 kwietnia, do niedzieli, 5 maja. Próby spowodują zmiany w kursowaniu M2.
W tym czasie pasażerowie będą mogli korzystać z zastępczych linii autobusowych i tramwajowej.

W czasie testów pociągi na centralnym odcinku II linii metra będą
jeździły wahadłowo po obu torach między stacjami Rondo Daszyńskiego a Stadion Narodowy. Stacja Dworzec Wileński będzie w tym
czasie zamknięta. Pod ziemią będą pracowali specjaliści, którzy połączą wszystkie systemy centralnego odcinka linii M2 z nowo wybudowanym fragmentem na Pradze-Północ i Targówku. Przeprowadzą też
niezbędne testy z kursującym po nowej trasie pociągiem.
Początek prac planowany jest w nocy z piątku na sobotę, z 26 na 27
kwietnia. Nie będzie wtedy nocnych kursów pociągów na linii M2.
W czasie prac, których zakończenie planowane jest na 5 maja, pasażerowie będą mogli korzystać z komunikacji zastępczej: tramwajowej linii 72 oraz autobusowych ZM2 i Z-5. Oto ich trasy:
72: RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Trasa W-Z – Wolska – CM.WOLSKI,
ZM2 w kierunku Dw. Wileński: EMILII PLATER 02 – Emilii Plater –
Świętokrzyska – M. Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Zamoście – Sokola – J. Zamoyskiego – Jagiellońska – S. Okrzei – Targowa – 11 Listopada – Inżynierska – Wileńska – DW.WILEŃSKI 09,
w kierunku Emilii Plater: DW.WILEŃSKI 09 – Wileńska – Targowa –
ks. I. Kłopotowskiego – Jagiellońska – J. Zamoyskiego – Sokola – Zamoście – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra - Tamka – M. Kopernika – Świętokrzyska – Emilii Plater – EMILII PLATER 02.
Z-5 w kierunku Centrum: OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Połczyńska – Wolska – M. Kasprzaka – Prosta – Świętokrzyska
– Marszałkowska – CENTRUM 53,
w kierunku Os. Górczewska: CENTRUM 53 – Marszałkowska – Al.
Jerozolimskie – Emilii Plater – Prosta – M. Kasprzaka – Wolska – Połczyńska – Lazurowa – Górczewska – OS.GÓRCZEWSKA.
Trasa autobusów linii ZM2 nieznacznie zmieni się w niedzielę, 28
kwietnia od godz. 19.30, a także 2 i 3 maja. Wówczas przy dworcu Wileńskiem autobusy będą się zatrzymywały na przystanku DW.WILEŃSKI 14, a w kierunku Emilii Plater pojadą trasą Wileńska – Szwedzka
– al. Solidarności – Targowa i dalej trasą podstawową.
Otwarcie ulicy Targowej
Budowniczowie metra kończą
GABINET LEKARSKI
swoje prace w rejonie stacji DwoANDRZEJ KACZOREK
rzec Wileński i w czwartek, 25
Ząbki ul. Niepodległości 1A
kwietnia, ok. godz. 22.00 zostanie
– internista
otwarta ulica Targowa pomiędzy
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
ulicami Wileńską a 11 Listopada.
– badania profilaktyczne pracowników
Dzięki temu na podstawowe tra(wstępne, okresowe, kontrolne)
sy wrócą autobusy linii: 166, 169,
– badania dla celów sanitarnoepidemiologicznych
170, 338, N03, N14, N64 i będą się
– badania kierowców wszystkich
zatrzymywały na przystankach
kategorii
Inżynierska 02 i 06.
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
W tym miejscu na ul. Targowej
– drobne zabiegi (zastrzyki)
w czasie budowy był szyb, któGabinet czynny
rym tarcze drążące tunele metra
pn-pt w godzinach 0800-1900
tylko po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
zostały wyjęte spod ziemi po
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl
skończeniu pracy.
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Piknik naukowy na PGE Narodowym

Agencja Metropolis
Nieruchomości

23. PIKNIK NAUKOWY POD HASŁEM
„MY I MASZYNY”

Mieszkania Domy Działki
kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

11 maja br. na PGE Narodowym odbędzie się 23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem „My i Maszyny”. W tym roku
przestrzeń stadionu zostanie podzielona na 7 stref tematycznych, w których
odbędzie się prawie 1000 pokazów. Na wydarzenie wstęp jest wolny.
– Jesteśmy cywilizacją maszyn. Skomplikowany most, stojący kilka kilometrów w górę
Wisły od PGE Narodowego, to maszyna. Procesor w smartfonie albo rozruszniku serca
któregoś z naszych piknikowych gości to też
maszyna – mówi prof. Łukasz A. Turski, jeden
z inicjatorów i pomysłodawców wydarzenia.
– W czasie Pikniku przyjrzymy się im naprawdę z bliska, zajrzymy do ich świata.
Od wieków żyjemy w symbiozie z maszynami. Nauczyliśmy się je tworzyć, wykorzystywać, ulepszać, dbać o nie, bo nie wyobrażamy już sobie funkcjonowania bez nich.
Jak dalece zmieniają nasze życie? Czym jest
sztuczna inteligencja? Czy maszyny myślą
sprawniej niż ludzie? Na ile to one zależne są od nas, a na ile my zależymy od nich?
Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań
będzie można znaleźć podczas 23. Pikniku
Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się 11 maja br.
w godz. 11.00 – 20.00 na PGE Narodowym
w Warszawie. Wstęp oczywiście wolny.
Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie popularnonaukowa impreza plenerowa, podczas której zaplanowano prawie
1000 pokazów, przygotowanych przez ok.
200 instytucji z kraju i ze świata. W tym
roku przestrzeń podzielona została na 7
stref tematycznych.

Strefa Przyszłości to wynalazki, technologie i badania, które zmieniają nasze codzienne
życie. Będzie tu można spotkać wiele robotów,
zajrzeć do świata wirtualnej rzeczywistości, sterować łazikiem marsjańskim i przejść po nowoczesnej, zwijanej kładce dla pieszych.
Strefa Zdrowia to kompendium wiedzy
o współczesnej medycynie. Znajdzie się
w niej wiele okazji, by wcielić się w lekarzy
i spróbować przeprowadzić symulowane
operacje. Goście Pikniku obejrzą nowoczesny sprzęt medyczny i poznają możliwości
profilaktyki różnych schorzeń.
Zrób to sam to strefa dla wszystkich, którzy lubią tworzyć i konstruować. Tutaj zbudują własnego robota R2D2, satelitę w puszce,
uszyją szalik ze ścinków. Zobaczą też gigantyczną drukarkę 3D, przespacerują się Galerią Figur Stalowych i zagrają na organach
z rur PCV.
Strefa Rodziny to królestwo najmłodszych. Czeka tu na nich wiele robotów, zadań
sportowych, a także mechaniczne dinozaury
mówiące ludzkim głosem. Będzie tu też można odpocząć w cieniu drzew, zrelaksować się
i coś przekąsić.
Strefa Cywilizacji da możliwość spotkania z bardziej humanistyczną stroną nauki.
To podróż zarówno w odległe miejsca, jak
i czasy. Na odkrycie czekają kultury Wschodu i dawne wynalazki, które zmieniły świat.

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok. 10 IIp.
tel./fax. 22 781 44 56

tel. 601 898 715

www.metropolis.waw.pl
www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl
Poszukujemy mieszkań, domów,
działek do kupna i wynajmu

Goście dokonają archeologicznych odkryć
i zagrają w azjatyckie gry.
Strefa Kultowych Eksperymentów zapewni widowiskowe pokazy i najbardziej
znane doświadczenia, które kochają wszyscy. Tutaj będzie okazja, by wycisnąć prąd
z ogórka, zagrać na laserowej harfie i zrobić
efektownego slime’a.
Strefa Gości Zagranicznych pozwoli
poznać dokonania naukowców z różnych
krajów. W tym kulturowym tyglu znajdą się
wynalazki z Czechosłowacji, nowoczesne
roboty oraz mechanizmy opisane przez XII
-wiecznego arabskiego inżyniera.
Dla kogo jest Piknik Naukowy?
Dla wszystkich, którzy interesują się nauką
i chcą zobaczyć ją z bliska. Ale także dla tych,
którzy fascynacji odkryciami naukowymi
jeszcze nie poczuli. Piknikowe doświadczenia mogą w nich zaszczepić tę pasję.
Jak co roku odwiedzający będą mogli odwiedzić także stanowisko Centrum Nauki
Kopernik oraz przestrzeń Polskiego Radia,
z których będą nadawane audycje „na żywo”.
Będzie można spotkać się i porozmawiać
z wieloma radiowymi gwiazdami. Emocje
gwarantowane.
23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – 11 maja 2019 r. w godz.
11.00-20.00 na PGE Narodowym w Warszawie.
Więcej informacji: www.pikniknaukowy.pl

Wiosenna Akcja Sprzątania Ząbek

W sobotę 27 kwietnia 2019. od godz. 10.00 do 12:00 organizowana jest
przez mieszkańców wiosenna akcja sprzątania Ząbek.

W tym roku planowane jest sprzątanie
terenów leśnych:
• pomiędzy ulicami Sosnową-Gajową-Skorupki (rozdawanie worków przy rondzie
Sosnowa/Gajowa),
• na końcu ul. Herberta, Chełmońskiego,
Kościelnej, Podleśnej i Złotej (start na
końcu ul. Kościelnej),
• oraz terenu wzdłuż torów PKP (rozpoczęcie przy topoli ul. Piłsudskiego 2, zakończenie przy ul. Łodygowej).
W każdym z tych miejsc będzie przedstawiciel organizatorów, który będzie rozdawał worki na śmieci. Jak co roku worki na
śmieci oraz wywóz śmieci zapewni Urząd
Miasta Ząbki.
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Lato
w Mieście

Poniżej podana jest szczegółowa informacja dotycząca:
1. adresów placówek, które w okresie wakacji
2019 r. (w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki) będą prowadziły wypoczynek
dla dzieci i młodzieży w ramach akcji ,,Lato
w mieście 2019” na terenie Miasta Ząbki,
2. terminów prowadzenia wypoczynku
w ramach ww. akcji przez wymienione
w tabeli placówki.
Uprzejmie Państwa informuję, iż pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcje
mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami
Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Jeśli rodzina nie osiągnęła dochodu za rok poprzedni, a co za tym

www.zabki.pl

Jak co roku została przygotowana na terenie Miasta Ząbki akcja„Lato
w Mieście 2019”, w celu zorganizowania czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji. Dzieci i młodzież będą miały możliwość wzięcia udziału w wielu atrakcyjnych i interesujących zajęciach.
idzie nie może okazać się zeznaniem podatkowym, zobowiązana jest złożyć informacje
od Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ząbkach, o korzystaniu ze świadczeń OPS.
Rodzice, którzy nie spełniają powyższych warunków mogą zapisać dziecko na akcje „Lato
w mieście” pod warunkiem wolnych miejsc
i jednocześnie ponoszą pełną odpłatność za
prowadzone zajęcia.
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. warunków będzie pierwsza strona
zeznania podatkowego wskazującego miejsce zamieszkania w Ząbkach lub informacja
z OPS w Ząbkach.
Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość skreślenia dziecka z listy uczestników

w przypadku zachowań agresywnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych
dzieci oraz w sytuacji nierespektowania poleceń i uwag nauczycieli i opiekunów.
Informacje dotyczące zajęć prowadzonych
w poszczególnych dniach akcji ,,Lato w mieście 2019” oraz zapisu uczestników ukażą się
na stronach internetowych poszczególnych
placówek w maju 2019 roku.
Mamy nadzieję, że proponowana dzieciom i młodzieży interesująca oferta zajęć
w czasie wakacji urozmaici im spędzanie czasu wolnego w bezpiecznych i przyjaznych
warunkach oraz ciepłej atmosferze.
Referat Oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ząbki

Nazwa i adres organizatora wypoczynku

Termin prowadzenia wypoczynku- w ramach
akcji „Lato w mieście 2019”

Strony internetowe poszczególnych placówek, na których dostępna będzie informacja o organizacji „Lata w mieście 2019”

Szkoła Podstawowa Nr ,1ul. Piłsudskiego 35, Ząbki

od 22 lipca do 2 sierpnia 2019 roku

www.sp1zabki.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Batorego 11, Ząbki

od 8 lipca do 19 lipca 2019 roku

www.sp2zabki.idsl.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kościelna 2, Ząbki

od 24 czerwca do 5 lipca 2019 roku

www.sp3zabki.pl

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Słowackiego 10, Ząbki

od 24 czerwca do 5 lipca 2019 roku

www.mokzabki.koti.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 21, Ząbki

od 5 sierpnia do 23 sierpnia 2019 roku

www.mosirzabki.pl

Głosowanie nad wnioskami z budżetu
obywatelskiego

Tylko do końca kwietnia będziemy mogli głosować nad wnioskami, które zostały zgłoszone w ramach Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Te, z największym poparciem zostaną zgłoszone do realizacji.
Możemy wybierać spośród 11 wniosków:
1. Budowa placu zabaw w Ząbkach - lokalizacja: ul. Wolności/Batorego (wniosek 2)
2. Plenerowa integracja sensoryczna –
zdrowie i rekreacja – lokalizacja MOSiR
Ząbki (wniosek 7)
3. Częściowa modernizacja i doposażenie placu zabaw – lokalizacja: róg ul.
Szwoleżerów i Dzikiej (wniosek 22)
4. Skatepark w Ząbkach – lokalizacja: do
ustalenia (wniosek 23)
5. Wieża dla wróbla i jeżyka – lokalizacja:
przy placu zabaw, przy ul, Maczka/ Powstańców (rondo)(wniosek 30)
6. Warsztaty tańca orientalnego – lokalizacja - sala MOSiR lub sala szkolna (wnioski
14 i 27)
7. Warsztaty zdrowia – lokalizacja – sala
MOSiR lub sala szkolna
8. Zajęcia ogólnorozwojowe i sprawnościowe – lokalizacja: MOSiR lub sala
szkolna (wnioski: 8, 9,
9. Zakup defibrylatorów AED oraz wyposażenia służącego do szkoleń z pierwszej pomocy (wnioski 1, 12, 21)
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10. Muzyka dla malucha – lokalizacja Świetlica Środowiskowa Harcówka (wniosek 20)
11. Festiwal Kultury Romskiej – lokalizacja
– Park Miejski (wniosek 15)
Kosztorysy ww. do realizacji zadań nie
przekroczyły pierwotnie zakładanej kwoty, tj,
dla projektów twardych, inwestycyjnych - 50
000 zł., dla projektów miękkich, społecznych
– 30 000 zł.
Jak będzie przebiegać głosowanie?
Głosować można poprzez platformę do
obsługi budżetu obywatelskiego (zabki.
budzet-obywatelski.org) lub tradycyjnie, na
wniosku papierowym. Wnioski wraz z urnami
do głosowania są postawione w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Batorego 11 i w Szkole Podstawowej Nr 1 (dawne GP1) ul. Harcerska 9.
Kto będzie mógł głosować?
Głosować może każdy mieszkaniec Ząbek.
Mieszkańcy niepełnoletni mogą głosować za
zgodą rodziców. Zgoda będzie musiała być
na wniosku papierowym, a potwierdzona
przez rodzica, na wniosku elektronicznym.

Termin głosowania:
Głosowanie na platformie zostało uruchomione w dniu 15 kwietnia i potrwa do 30
kwietnia 2019 r.
Podobnie głosowanie w formie papierowej. Wnioski i urny są postawione w ww.
szkołach w dniu 15 kwietnia 8.00, a zabrane
w dniu 30 kwietnia br.
oprac. Iwona Potęga

samorząd
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Nowa karta mieszkańca – tylko za PIT-a
Chcesz, abyś Ty i członkowie Twojej rodziny skorzystali z bezpłatnej komunikacji, ze zniżek oferowanych
przez: Miejskie Centrum Sportu (basen, kręgielnia, squash), MOK, MOSiR czy firmy biorące udział w akcji
„Zniżka za dowód” (ok. 100 podmiotów), rozlicz swój podatek z Urzędzie Skarbowym w Wołominie, w odpowiedniej rubryce wskazując jako miejsce zamieszkania swój ząbkowski adres. Dzięki temu będziesz mógł/
mogła wyrobić sobie nową Kartę Mieszkańca Ząbek. A ta pozwoli skorzystać ze wspomnianych zniżek i rabatów. Nowa karta będzie miała wiele zastosowań i jeszcze więcej atrakcyjnych bonusów. Dlatego warto ją
mieć. Bo to nie tylko wymierne oszczędności (w zależności od wielkości rodziny i zakresu korzystania z różnych ofert to w skali miesiąca oszczędzimy od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych). Posiadanie karty
lub tylko spełnienie warunków, aby ją posiadać ma również wymiar symboliczny, obywatelski (znaczy to
tyle, że w sposób odpowiedzialny podchodzimy do wspólnych spraw naszego miasta).
Już niedługo pożegnamy zielone karty mieszkańca „Jestem z Ząbek”. Zastąpią je nowe karty
elektroniczne. Nowe karty będą ważne przez
określony okres i będzie można przedłużać ich
ważność, dokumentując w urzędzie miasta, że
nadal mamy uprawnienie do jej posiadania, tj.
zamieszkujemy w Ząbkach i rozliczyliśmy PIT za
ostatni rok w US Wołomin, a w naszym zeznaniu
jako adres podatnika figuruje adres zamieszkania na terenie Ząbek. Czyli aby otrzymać nową
kartę, nie wystarczy już sam meldunek w Ząbkach, aczkolwiek osoby zarówno rozliczające
podatek na rzecz Ząbek i zameldowane na pobyt stały będziemy chcieli dodatkowo premiować (np. dłuższym okresem ważności karty).
W razie zgubienia lub kradzieży karty, będzie
można szybko ją zdeaktywować w systemie.
Obecnie trwa okres rozliczania PIT-ów,
do 30 kwietnia podatnicy muszą rozliczyć
z fiskusem podatek dochodowy za rok 2018.
Aby nie mieć problemów przy ubieganiu
się o nową kartę mieszkańca, o odpowiednie udokumentowanie faktu rozliczenia podatku musimy zatroszczyć się już teraz, aby
później nie musieć uzyskiwać dodatkowych
zaświadczeń z urzędu skarbowego.
Przy ubieganiu się o nową kartę będziemy potrzebować jednego z poniższych dokumentów:
• pierwszej strony złożonego PIT-u za 2018
rok (ta, na której jest adres zamieszkania) ze
stemplem wołomińskiego urzędu skarbowego poświadczającej rozliczenie podatku
• urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę
podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz
z pierwszą stroną zeznania podatkowego
(tą, na której jest adres zamieszkania) składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym
z identyfikatorem dokumentu UPO
• zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
straty) w 2018 roku i adresem zamieszkania.
Dlatego rozliczając PIT-a drogą elektroniczną nie zapomnijmy o wydrukowaniu
kopii złożonego zeznania wraz z urzędowym

potwierdzeniem odbioru tzw. UPO. WAŻNE
– zarówno na górze formularza PIT, jak i na
UPO musi znajdować się ten sam identyfikator dokumentu, czyli ciąg liter i cyfr.
Osoby dostarczające PIT-a osobiście do
urzędu skarbowego powinny przygotować
sobie kopię zeznania i uzyskać potwierdzenie złożenia – pieczęć wpływową urzędu na
kopi składanej deklaracji.
W przypadku wysłania formularza PIT
pocztą tradycyjną, do otrzymania karty, konieczne będzie uzyskanie odpowiednie zaświadczenia z US
Jeśli jesteś emerytem, mieszkasz w Ząbkach i ZUS rozliczył za ciebie PIT-40A, ale z jakiś powodów na formularzu PIT 40A figuruje
inny adres niż ząbkowski, aby móc otrzymać
nową kartę powinieneś albo wystąpić z wnioskiem do ZUSu aby ten dokonał korekty zeznania PIT-40A, albo do 30 kwietnia złożyć
na podstawie danych o dochodach z PIT-40A,
nowe zeznanie PIT-37 z aktualnym adresem
w Ząbkach oraz powiadomić swój oddział ZUS-u o zmianie adresu zamieszkania.
Co nam daje Karta?
Nowa karta mieszkańca będzie tak jak dotychczasowa upoważniać do bezpłatnych
przejazdów ząbkowskimi linia autobusowymi,
zapewni również dostęp do zniżek na basenie, zajęciach MOSIR oraz u ponad setki partnerów. Zmieni się również sposób weryfikacji
uprawnień. Jednym z celów wdrożenia nowej

karty jest uszczelnienie systemu tak, aby z bezpłatnych przejazdów i zniżek mogły korzystać
tylko osoby, których podatki rozwijają Ząbki.
Dlatego pod koniec wakacji w ząbkobusach
pojawią się kontrolerzy, którzy będą sprawdzać ważność kart mieszkańca lub biletów, aby
uzyskać zniżkę np. na basenie, ważność karty
będzie sprawdzana w systemie czytnikiem.
Partnerom dającym zniżki będzie udostępniona strona internetowa, na której będzie można
zweryfikować ważność karty.
Od września planujemy uruchomienie nowej linii ząbkobusu, która zapewni szybkie dotarcie mieszkańcom nowych osiedli mieszkających w rejonie pętli ”Powstańców – Las” do
stacji PKP Ząbki, w rejon Szkoły Podstawowej
Nr 1 oraz przedszkola Skrzat. Nowe połączenie poprawi komunikację na ul. Szwoleżerów
i ul. Zycha, szybciej będzie można dojechać
ze stacji PKP Ząbki na ul. Skrajną. Nowa linia
będzie przejeżdżała całą długość ul. Powstańców z zachodu na wschód, przez co rozwiąże
problem braku dwukierunkowej komunikacji
na ul. Powstańców w weekendy oraz ułatwi
dotarcie do domu osobom przesiadającym
się z linii 145. Ma to być dodatkowa zachęta
dla naszych nowych mieszkańców do rozliczania i meldowania się w Ząbkach
Nowa karta mieszkańca będzie też dokumentem uprawniającym do oddania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych PSZOK na ul. Zycha. Nowa
Karta, która będzie biletem na ząbkobusy
ułatwi również korzystanie z powstającego
parkingu Parkuj i Jedź pod pasażem Orla.
Zgodnie z założeniami, nowa karta mieszkańca będzie również nośnikiem biletów
ZTM tzn. „będzie widziana” przez system
warszawskiego operatora i będzie można na
nią zakodować bilety okresowe ZTM. Dzięki
Dokończenie str. 6
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temu mieszkaniec Ząbek nie będzie musiał
już nosić Warszawskiej Karty Miejskiej.
System nowej karty mieszkańca zostanie przygotowany do tego, aby umożliwić
w przyszłości ewentualne sprawne wdrożenie oferty taryfowej ZTM dedykowanej dla
mieszkańców Ząbek.
Kolejnym planowanym obszarem zastosowania nowej karty mieszkańca będzie kwestia
parkowania w strefach płatnego parkowania.
Trwają obecnie prace przygotowawcze (analityczne i planistyczne) zmierzające do uruchomienia dwóch takich stref, które obejmą
publiczne miejsca parkingowe w pasach dróg.
Jedna strefa ma obejmować część śródmiejską
(m.in. rejon targowiska i Urzędu Miasta) druga
ma być zlokalizowana na południu wstępnie
będzie to rejon ograniczony ulicami Andersena
na Południe i ulicami Kopernika oraz Kościelną
na wschód. Chcemy, aby z kartą mieszkańca
można było powiązać wirtualny abonament
parkingowy mieszkańca, który umożliwi
znacznie tańszy lub nawet przez określony
czas bezpłatny postój w strefach (parkometr
po zbliżeniu karty wydrukuje stosowny bilet parkingowy). Szczegółowe zasady określi
w uchwale Rada Miasta, będzie to kolejny obszar, w którym będzie można zróżnicować osoby tylko rozliczające podatki od tych, co dodatkowo są zameldowani na pobyt stały.
Życie pokaże, w jakich jeszcze zastosowaniach będziemy mogli jeszcze naszą nową
kartę mieszkańca zastosować, z czasem
nowe ząbkowskie karty zastąpią nośnik karnetów basenowych oraz karty biblioteczne.
Rozpoczęcie wydawania nowych kart planowane jest w połowie roku, o akcji wymiany
starych kart będziemy szeroko informować.
Do tego czasu nadal będą wydawane karty
mieszkańca „Jestem z Ząbek” na dotychczasowych zasadach.
UM Ząbki

Pamiętamy
W IX rocznicę katastrofy Smoleńskiej, na
grobie Jarosława Florczaka, płk. Biura Ochrony Rządu, mieszkańca Ząbek, kwiaty złożyła
delegacja Miasta Ząbki: Burmistrz Ząbek Mał-

6

gorzata Zyśk, Z-ca Komendanta Komisariatu
Policji w Ząbkach Michał Król i Komendant
Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak.
Kwiaty od Prezydenta RP, oraz od Premiera,

złożyła delegacja z Biura Wojewody Mazowieckiego, a w godzinę katastrofy - delegacja
Biura Ochrony Rządu. Delegacjom towarzyszyła asysta ZHP Hufiec Ząbki.
I.P.

społeczeństwo
www.zabki.pl
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Mokra prawie gotowa, będą następne
Dokończenie ze str. 1
Istniejące nawierzchnie na odcinku objętym opracowaniem posiadają nawierzchnię gruntową. Zaprojektowana została nawierzchnia
utwardzona jezdni, wyniesionych skrzyżowań, zjazdów i chodników.
Inwestycja przewiduje również budowę odwodnienia tj. kanalizację
deszczową z wylotem do rowu BII na terenie kolejowym w rejonie
przejazdu ul. Łodygowej. Kanalizacja będzie służyć do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przyjętej zlewni. Jej długość
wyniesie około 1016 m. Natomiast kolidująca z zadaniem sieć energetyczna zostanie przebudowana.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejących nawierzchni, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę i odtworzenie ogrodzeń, bram
i furtek, wykonanie jezdni o szerokości od 4,5 m do 6,0 m, wykonanie
chodnika o szerokości od 1,7 m do 2,5 m, wykonanie skrzyżowań i wyniesionych skrzyżowań, wykonanie zjazdów do przyległych posesji,
wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu,dostosowanie wysoko-

ściowe istniejących studni, zaworów i włazów znajdujących się w pasie drogowym, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wyposażeniem
oraz z wylotem do rowu BII na terenie kolejowym, likwidację odcinka
nieczynnej kanalizacji sanitarnej DN600 o długości 7,0 m, odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Zycha i innych nawierzchni do stanu sprzed
rozpoczęcia robót uszkodzonych podczas wykonywania kanalizacji
deszczowej, budowę sieci oświetlenia ulicznego, budowę przyłącza
elektroenergetycznego do przepompowni wód deszczowych, przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z inwestycją.
W ramach realizacji całego zadania budowa kanalizacji deszczowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie
Miasta Ząbki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Planowane jest również pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zapraszamy
na debatę społeczną

„Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie
- możesz mieć
na nie wpływ”
24 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00
w Urzędzie Miasta w Ząbkach
przy ulicy Wojska Polskiego 10,
odbędzie się kolejna już w tym
roku debata społeczna z mieszkańcami pn. „Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie – możesz
mieć na nie wpływ”. Komendant
Komisariatu Policji w Ząbkach,
Burmistrz Ząbek, serdecznie zapraszają mieszkańców Ząbek do
czynnego udziału w spotkaniu
w nowej formule, dotyczącym
bezpieczeństwa publicznego.
Tematem spotkania będą przede wszystkim problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa”, priorytetowe działania
dzielnicowych, przedsięwzięcia z zakresu
profilaktyki społecznej odpowiadające na
zgłaszane zagrożenia, aplikacja „Moja Komenda” oraz bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym.
W trakcie trwania debaty, oraz pojej zakończeniu mieszkańcy będą mogli bezpośrednio spotkać się i porozmawiać o swoich
problemach z policjantami dzielnicowymi.
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Dobre wyniki YOKO Ząbki
na JUDO Legia Cup 2019

Ć

7 kwietnia 12 zawodników Klubu YOKO Ząbki wystartowało w Judo Legia Cup 2019. Nasi zawodnicy po ciężkich walkach zdobyli aż 6 medali i pięć piątych miejsc.
Złote medale wywalczyli – Filip Frąckiewicz (5 walk wygranych
przed czasem), Mateusz Polkowski ( 4 walki wygrane przed czasem),
medal srebrny dla Szymona Kacprzaka (4 walki wygrane przed czasem). Trzecie miejsca i brązowe medale przypadły dla- Karinki Szyn-

www.zabki.pl
dlarz, Oli Szklarz, Stasia Noszczaka. Miejsca V – Jaś Pękała, Natalia Hałys, Ola Remiarz, Nina Murawińska i Piotr Żyła.
Wszyscy zawodnicy wykazali się ogromnym duchem walki i ogromnym zaangażowaniem.

II Spotkanie Ząbkowskich Przedsiębiorców
za nami

Numer KRS: 0000037904
Cel szczegółowy 1%:

3482 Gietka Jakub

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

„Buli”

36 m3

ceny za kontener od 180 zł

7
pl
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X Junior
KYOKUSHIN CUP
w Ząbkach
Dziesiąta jubileuszowa edycja Junior KYOKUSHIN
CUP, widowiskowego turnieju karate dla dzieci i młodzieży odbyła się 13 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 1 w Ząbkach. Doskonała oprawa, organizacja oraz
unikatowe puchary i nagrody są najlepszą wizytówką
tej cyklicznej imprezy. Patronat honorowy nad turniejem objęła Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.
Najmłodsi zawodnicy rywalizowali w bardzo bezpiecznym lekkim
kontakcie, natomiast starsi i mocnej zaawansowani wojownicy walczyli w wymagającej formule semi contact. Organizatorem zawodów
był Klub Sportów Walki KYOKUSHIN, który wraz z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji zorganizował imprezę dla ponad 120 karateków. Rywalizacja sportowa odbyła się pod patronatem PFKK - Polskiej Federacji Karate Kontaktowego.
Triumfatorami KYOKUSHIN CUP zostali: Michalina Szczepańska, Hania
Kozłowska, Zuzia Nejfeld, Wiktoria Kornacka, Natalia Wolska, Wiktoria
Śniadowska, Maciej Lewandowski, Oliwier Hys, Antoni Wrzosek, Szymon
Marzoch, Maks Rutkowski, Kuba Zawisza, Michał Bulaszewski, Czarek
Chodnicki, Adam Deptuła, Igor i Nikodem Gawrysiuk, Antek Gręda, Franciszek Prędota, Miłosz Polak, Hubert Szulim oraz Filip Tymiński.
Finały oraz ostatnie walki eliminacyjne do Mistrzostw Europy w Berlinie obserwowała dyrektor ząbkowskiej SP nr 1 Agnieszka Piskorek,
która udekorowała wszystkich laureatów okazałymi statuetkami i medalami podczas prezentacji na podium.
Turniej był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Ząbki.
Wsparcie organizacyjne dla KYOKUSHIN CUP zapewnili: COMMUNICATION ART., BR MONIKA ZACH, BIESIADOWO ZĄBKI, CEWIK, DIGIA.PL,
PHOTO OLGA oraz KALINKA. Więcej informacji, zdjęcia i pełne wyniki
turnieju na www.kswkyokushin.pl
KSW KYOKUSHIN
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.
Przetarg odbędzie się dnia 17.05.2019 r. (piątek) o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 223 000 zł
+ obowiązujący podatek VAT.

Wadium: 15 000 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14 maja 2019 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI: Bank Handlowy w Warszawie
S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy
ul. Wojska Polskiego Nr 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.
Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia
12 kwietnia 2019r. zostało wywieszone do
publicznej wiadomości, na okres 21 dni,
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul.
Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie
podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i najmu – Zarządzenie nr
0050.46.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia
12 kwietnia 2019r. Pełna treść Zarządzenia jest
także dostępna na stronie internetowej: bip.
zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

Ażurowe Dekoracje
Oferują szeroki wybór ażurowych
- szkatułek - organizerów
- chusteczników - pudełek oraz ozdób
Dusia Zając
Tel. 514 838 538
azurowedekoracje

CO SŁYCHAĆ?

Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
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MAGIA FUTBOLU
Zwycięstwem 3:1 zakończył się kolejny mecz naszej drużyny na Dozbud Arenie.
Bramki dla ząbkowskiej drużyny w rywalizacji z rezerwami drugoligowej Pogoni
Siedlce strzelili kolejno Paweł Barzyc, Przemysław Bella oraz Cezary Nowiński, a autorem honorowego trafienia dla drużyny gości był Sebastian Barej.
Sprzyjający refleksji i zadumie okres poprzedzający Święto Zmartwychwstania
Pańskiego, oraz absolutnie niezapomniane
emocje związane z ćwierćfinałowymi meczami Ligi Mistrzów z ich sensacyjnymi rozstrzygnięciami, niemal wymusiły na mnie głębsze
zastanowienie nad kondycją i charakterem
współczesnego sportu. Cokolwiek by o nim
nie mówić, przestał być postrzegany tylko
i wyłącznie jako czysto sportowa rywalizacja
pomiędzy przeciwnikami.
Sport jako taki, a piłka nożna w sposób
szczególny stała się dla wielu ludzi źródłem
przeżyć niemal pseudoreligijnych. Przeciętny
kibic, świadomie, bądź nie przymyka oczy na
jego przyziemne aspekty, z dość powszechnie
występującymi zjawiskami dopingu, gigantycznych pieniędzy czy też korupcji, a pragnie
dostrzegać w nim rzeczywistość transcendentną. Stadiony i kluby piłkarskie przeradzają się
powoli w świątynie, gwiazdorzy stają się niemal świętymi, a zawodnicy kontuzjowani na
boisku - męczennikami. W moim prywatnym
archiwum przechowuję wycinek zawierający
felieton Ryszarda Gromadzkiego opublikowany jakiś czas temu w „Przewodniku Katolickim”,
w którym autor próbował opisać to zjawisko.
Możemy w nim przeczytać, choćby że: „…Stopniowe nabieranie cech religijnych przez futbol
zbiegło się z odwracaniem się zachodnich społeczeństw od religii chrześcijańskiej. Kościoły
na zachodzie Europy w większości przypadków
są opustoszałe, a w tym samym czasie rozgrywki piłkarskie w Niemczech, Holandii czy Anglii
cieszą się znakomitą frekwencją. Obserwując
mecze piłkarskie i towarzyszącą im coraz bogatszą obrzędowość, trudno oprzeć się wrażeniu, że ta rozbudowana oprawa służy tworzeniu ekwiwalentnej religii.”
Nie do końca zgadzam się z prostym wytłumaczeniem, które przedstawił autor, ale samo
zjawisko z pewnością warte jest przeanalizowania. Podobnie zresztą jak powolny, aczkolwiek stale postępujący proces zacierania się
różnicy między sacrum i profanum. Sacrum
w powszechnym odbiorze kojarzone jest
niemal wyłącznie ze sferą religijną, czyli przestrzenią z natury swej wzniosłą, uduchowioną
i świętą. Na drugim biegunie umieszczamy
profanum, czyli wszystko to, co uznajemy za
przyziemne, ludzkie i obejmujące swym zasięgiem codzienne wydarzenia z naszego życia.
Rozwój cywilizacji sprawił, że współcześnie
różnica między tymi pojęciami, poza oczywiście obszarem obrzędów stricte religijnych, staje się coraz mniej wyraźna. Jedni twierdzą, że to
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dobrze, bo dzięki temu niemal wszystko można
podnieść do sfery sacrum, inni natomiast widzą w tym negatywny proces, podczas którego
wszystko zostaje zagarnięte przez sferę świeckości, przez co giną wszelkie niezwykłości. I tu
niespodzianka, bo nawiązując do wydarzeń
ostatnich kilku dni jestem niemal pewien, że
każdy kto miał okazję obserwować wtorkowe
starcie Juventusu Turyn z Ajaxem Amsterdam
oraz rozgrywany dzień później mecz Manchesteru City z londyńskim Tottenhamem, gdzieś
w głębi nomen omen duszy czuł, że staje się
właśnie naocznym świadkiem historii, a może
nawet przychodziły mu do głowy myśli o wydarzeniach z pogranicza cudu.
Wracając do rzeczywistości chciałbym
wszystkich nieco uspokoić, na stadionie w Ząbkach z całą pewnością nie mieliśmy do czynienia z jakąkolwiek boską interwencją. Mimo, że
mecz rozgrywany był w Wielki Piątek, przy blasku jupiterów nie widać w nim było elementów
magii. Ząbkovia niemal od pierwszego gwizdka
sędziego miała przewagę, starała się narzucić
rywalom swój sposób gry, ale bez większych
efektów. Gra koncentrowała się głównie w środkowej strefie boiska, z rzadka tylko przenosząc
się pod którąkolwiek z bramek, najczęściej siedlecką, a Mateusz Matracki w tym okresie gry
był niemal zupełnie bezrobotny. Niemal, bo tuż
po zdobyciu przez naszą drużynę bramki, której autorem po podaniu Damiana Świerblewskiego był Paweł Barzyc, kapitan siedleckiej
jedenastki Dominik Krupa zdecydował się na
bardzo groźnie wyglądający rajd środkiem
boiska, powstrzymany ostatecznie wspólnymi
siłami przez naszego bramkarza i starającego
się wszelkimi możliwymi sposobami blokować
rozpędzonego rywala Dariusza Dadacza.
Po zmianie stron na boisku działo się nieco
więcej, częściej też ząbkowscy zawodnicy dochodzili do sytuacji strzeleckich. Wynik na 2:0

dla naszej drużyny podwyższył zupełnie niepilnowany w polu bramkowym Przemysław
Bella, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Świerblewskiego pewnym strzałem głową
z najbliższej odległości pokonał Józefa Burtę.
Później bramkarza gości próbowali zaskoczyć
jeszcze Świerblewski, Barzyc, Konrad Cichowski i Cezary Nowiński, ale aż do 74 minuty robili
to nieskutecznie. Wówczas ostatni z wymienionych przejął bezpańską piłkę w środkowej strefie boiska, nie niepokojony specjalnie przez rywali przebiegł z nią kilkanaście metrów i huknął
nie do obrony z dystansu. Trudno powiedzieć
jaka odległość dzieliła go wtedy od siedleckiej
bramki, ale sądzę, że zdecydowanie więcej niż
25 metrów. Wynik ustalił w ostatniej minucie
podstawowego czasu gry Sebastian Barej, wykorzystując niezdecydowanie naszych obrońców, które miało miejsce po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego Mateusza Jarkowskiego. Piłka
została zablokowana, ale żaden z naszych defensorów nie wyekspediował jej w pole i ostatecznie padła łupem pomocnika Pogoni, który
płaskim strzałem pokonała Matrackiego.
Już w najbliższy weekend czeka nas wyjazdowa potyczka z Ożarowianką Ożarów Mazowiecki, która w tej serii spotkań przegrała
na wyjeździe z Mławianką Mława 0:3. Ożarowianie po rewelacyjnym starcie sezonu ciągle
utrzymują pozycję w górnej połowie tabeli,
ale ich przewaga nad rywalami z każdą kolejką maleje. Dość powiedzieć, że w pięciu wiosennych spotkaniach zdołali wywalczyć zaledwie jeden punkt, bezbramkowo remisując
na własnym boisku z Mazurem Gostynin. Za
dwa tygodnie na Dozbud Arenie w Ząbkach
rywalem naszej drużyny będzie jedenastka
KS Łomianki. Patrząc na historię dotychczasowych spotkań tych drużyn, można powiedzieć
jedno, emocji z pewnością nie zabraknie.
Krzysztof Krajewski

Ząbkovia Ząbki – Pogoń II Siedlce 3:1 (1:0).
Widzów: ok. 350
Bramki: Barzyc 20’, Bella 58’, Nowiński 74’ – Barej 90’
Skład Ząbkovia Ząbki: Matracki – Świerblewski (78’ Augustyniak), Dadacz, Bella,
Wybraniec – Tokaj, Lewandowski (81’ Kozik) – Cichowski (80’ Stec), Barzyc (72’ Kokoszewski), Nowiński (74’ Makuch) – Szeliga (65’ Przygoda)
Skład Pogoń II Siedlce: Burta – Grochowski, Woźnica, Górski, Litwiński – Rodak,
Łęczycki, Krupa (39’ Filipek), Gawinkowski, Jarkowski (74’ Barej) – Kryszczuk
Żółte kartki: Bella, Tokaj, Dadacz (Ząbkovia) – Woźnica (Pogoń II)
Sędzia: Maciej Pietrzyk (WS Warszawa)

akcja społeczna

Co słychać

www.zabki.pl

Firmy, które ostatnio przystąpiły
do Akcji „Zniżka za dowód”
Akcja „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.
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 firmy, które
ostatnio przystąpiły do Akcji „Zniżka za dowód”

NASZE TAXI ZĄBKI
Taksówki osobowe bez granic strefowych tylko 2 stawki taryfowe
dzienna i nocna świąteczna.
Kontakt: 222 472 472
UKS Fair Play Ząbki
Uczniowski Klub Sportowy Fair
Play Ząbki prowadzi zajęcia
z piłki nożnej dla dzieci z roczników 2006-2015. Zgłasza swój
udział w akcji „Zniżka za dowód”
i zobowiązuje się do udzielenia
10% rabatu na oferowane usługi
wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem dowodu osobistego.
Dane kontaktowe: tel. 516-093285, e-mail: fairplay.zabki@gmail.
com. Ząbki ul. Kwiatowa 5
Salon Brafittingu KUSICIELKA
To kolejna firma, która dołączyła
do akcji „Zniżka za dowód”. Profesjonalny sklep z bielizną, w którym
dobrany zostanie idealny biustonosz. Brafitting - to misja, to zawód, to nasza idea działania. Dla
nas liczy się Twoje zdrowie, komfort i wygląd. Pamiętaj dobry wygląd zaczyna się pod ubraniem,
a bielizna to nasza druga skóra.
Kontakt: Salon Brafittingu KUSICIELKA Agnieszka Żelska
05-091 Ząbki, ul. Orla 8 lok 77

AKUKU
- Dzienna Opieki nad Dziećmi
AKUKU oferuje opiekę nad dziećmi od 1 roku życia do ukończenia
edukacji żłobkowej. Firma zgłaszając swój udział w akcji zobowiązuje się do udziela 10% rabatu
na oferowane usługi wszystkim

zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem dowodu osobistego lub karty mieszkańca „Jestem z Ząbek”.
Kontakt: AKUKU, ul. Wojska Polskiego 2, 05-091 Ząbki, tel. 507
533 062 www.akukuzabki.pl
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Dyżury Radnych Miasta Ząbki
Waldemar Stachera - Przewodniczący Rady Miasta
Dyżur: poniedziałek godz. 17.00 - 18.00, informacja Biuro Rady Miasta tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13. e-mail: radny.stachera@zabki.pl
Edyta Kalata - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Dyżur: styczeń i czerwiec- trzeci poniedziałek miesiąca; luty,
marzec, kwiecień, maj - czwarty poniedziałek miesiąca, tj. dnia:
21.01.2019 r., 25.02.2019 r.; 25.03.2019 r.; 29.04.2019 r.; 27.05.2019 r.;
17.06.2019 r. godz. 18.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej nr 3, ul.Kościelna 2 w stołówce. e-mail: radna.kalata@zabki.pl
Beata Skwierczyńska-Mizerska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dyżur: styczeń i czerwiec- trzeci poniedziałek miesiąca; luty,
marzec, kwiecień, maj - czwarty poniedziałek miesiąca, tj. dnia:
21.01.2019 r., 25.02.2019 r.; 25.03.2019 r.; 29.04.2019 r.; 27.05.2019 r.;
17.06.2019 r. godz. 19.00 - 20.30 w Szkole Podstawowej nr 2 - budynek przy ul.Batorego 37, sala 27. e-mail: radna.mizerska@zabki.pl
Robert Świątkiewicz - Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22
510-97-12 lub 22 510-97-13. e-mail: radny.swiatkiewicz@zabki.pl
Olga Oleksyn - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej
Dyżur: styczeń i czerwiec- trzeci poniedziałek miesiąca; luty,
marzec, kwiecień, maj - czwarty poniedziałek miesiąca, tj. dnia:
21.01.2019 r., 25.02.2019 r.; 25.03.2019 r.; 29.04.2019 r.; 27.05.2019 r.;
17.06.2019 r. godz. 18.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej nr 3, ul.Kościelna 2 w stołówce. e-mail: radna.oleksyn@zabki.pl

Anna Miazga
Dyżur: pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 18.00 20.00 w Szkole Podstawowej nr 1 ul.Piłsudskiego 35. e-mail: radna.miazga@zabki.pl
Adam Niewiadomski
e-mail: radny.niewiadomski@zabki.pl
Sławomir Nowak
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 51097-12 lub 22 510-97-13. e-mail: radny.nowak@zabki.pl
Piotr Pieńkowski
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 51097-12 lub 22 510-97-13. e-mail: radny.pienkowski@zabki.pl
Jarosław Pisarczyk
e-mail: radny.pisarczyk@zabki.pl
Grażyna Sobierajska
e-mail: radna.sobierajska@zabki.pl
Tomasz Szymczak
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 51097-12 lub 22 510-97-13. e-mail: radny.szymczak@zabki.pl

Marcin Kubicki - Przewodniczący Komisji Społecznej
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 51097-12 lub 22 510-97-13. e-mail: radny.kubicki@zabki.pl

Marzena Toton
Dyżur: styczeń i czerwiec- trzeci poniedziałek miesiąca; luty,
marzec, kwiecień, maj - czwarty poniedziałek miesiąca, tj. dnia:
21.01.2019 r., 25.02.2019 r.; 25.03.2019 r.; 29.04.2019 r.; 27.05.2019 r.;
17.06.2019 r. godz. 18.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej nr 3, ul.Kościelna 2 w stołówce. e-mail: radna.toton@zabki.pl

Artur Wałachowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
Dyżur: każdego 20 dnia miesiąca godz. 20.00 - 21.00 w Szkole
Podstawowej nr 3 ul.Kościelna 2. e-mail: radny.walachowski@zabki.pl

Łukasz Uściński
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 51097-12 lub 22 510-97-13. e-mail: adny.luscinski@zabki.pl

Zofia Dąbrowska
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 51097-12 lub 22 510-97-13. e-mail: radna.dabrowska@zabki.pl

Aleksandra Wojciechowska
Dyżur: styczeń i czerwiec- trzeci poniedziałek miesiąca; luty,
marzec, kwiecień, maj - czwarty poniedziałek miesiąca, tj. dnia:
21.01.2019 r., 25.02.2019 r.; 25.03.2019 r.; 29.04.2019 r.; 27.05.2019 r.;
17.06.2019 r. godz. 18.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej nr 3, ul.Kościelna 2 w stołówce. e-mail: radna.wojciechowska@zabki.pl

Olga Kisiel
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 51097-12 lub 22 510-97-13. e-mail: radna.kisiel@zabki.pl
Jan Kurowicki
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 51097-12 lub 22 510-97-13. e-mail: radny.kurowicki@zabki.pl

USŁUGI
HYDRAULICZNE
- instalacje c.o., wod.-kan.
- montaż filtrów do wody
Ząbki, ul. Ceglana 3

Tel. 501-710-359
601-301-810
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Wiktoria Żurobska
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-9712 lub 22 510-97-13. e-mail: radna.zurobska@zabki.pl

Głosuj na
Podwórko Talentów NIVEA
na ul. Różanej w Ząbkach!

Miasto Ząbki uczestniczy w konkursie firmy NIVEA w którym można wygrać
tzw. Podwórko Talentów, czyli kreatywny i edukacyjny plac zabaw dla dzieci.
Głosowanie rozpoczęto 22 kwietnia br.
Aby wygrać Podwórko Talentów NIVEA
przy ul. Różanej w Ząbkach:

Załóż konto i głosuj
codziennie do 20.06. br.
Wygrajmy razem plac
zabaw dla Ząbek

Załóż konto na
www.podworko.nivea.pl
Jeśli masz konto na NIVEA.pl lub w Klubie
MOJA NIVEA, zaloguj się na te dane.

Głosuj na stronie www
lub przez aplikację

Znajdź lokalizację w 1 z 3 kategorii:
• do 20 tys. mieszkańców,
• od 20 tys. do 60 tys. mieszkańców
(m.in. Ząbki),
• powyżej 60 tys. mieszkańców.

Głosuj codziennie do 20.06!
Ustaw przypomnienie w aplikacji, by
głosować każdego dnia.

