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M

inister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wraz z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą, w ramach podsumowania pierwszego
okresu działania rządowego programu „Rodzina 500 Plus”,
odwiedzili Ząbki. W poniedziałek, 6 marca, w Urzędzie
Miasta, spotkali się z wielodzietną rodziną Państwa Gładysiak oraz zobaczyli jak wygląda realizacja programu
500 Plus w ząbkowskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Gościom odwiedzającym Ząbki towarzyszył poseł na Sejm RP
Piotr Uściński, a także gospodarz miasta burmistrz Ząbek Robert
Perkowski ze swoim zastępcą Arturem Murawskim.
W naszym regionie, świadczenia z programu 500+ trafiły do ponad
trzystu osiemdziesięciu dwóch tysięcy rodzin. W samych Ząbkach, tym
świadczeniem, objęto ponad 3 700 rodzin, jak poinformował burmistrz.
Ząbki, do tej wizyty, nie zostały wybrane przypadkowo. Miasto
znajduję się w czołówce gmin z najwyższym poziomem przyrostu
naturalnego. Znajdujemy się w pierwszej trójce w Polsce oraz na
pierwszym miejscu na Mazowszu.
Iwona Potęga
foto. Bogdan Śladowski

Państwo Gładysiakowie mają trzech synów. Środki z programu
500+ pomogły im wysłać najstarszego syna do szkoły muzycznej oraz
w zakupić dla niego gitarę, dla najmłodszego z kolei, pieniądze te
przydały się na nosidełko, łóżeczko oraz pieluchy i pielęgnację.
W podsumowaniu, Minister Rafalska stwierdziła, że widać iż sytuacja rodzin w Polsce, w tym także na Mazowszu, poprawia się. Dodała,
że ważne są też inne działania w zakresie polityki społecznej, takie jak
poprawienie dostępności do miejsc żłobkowych oraz do klubików
dziecięcych. Wojewoda Sipiera, zwrócił natomiast uwagę na zwiększenie
dzietności o ponad 7,5% na Mazowszu w stosunku do ubiegłego roku.

Biuro podróży MyTravel Ząbki
zaprasza po wymarzone wakacje

Wczasy
Wycieczki objazdowe
Bilety lotnicze i autokarowe
Rezerwacja hoteli
Kolonie i obozy młodzieżowe
Ubezpieczenia, Karty Euro26 i Planeta Młodych
Ząbki, ul. Żeromskiego 22
Tel. 661 391 848, zabki@mytravel.pl

www.superiorbikes.eu

ZARZĄDZANIE

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
50 nieruchomości w Ząbkach

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
2 kroki od Twojego domu

tel: 783-298-248
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ZAPOWIEDZI

KS Siatkarz Ząbki
– ASTO Piaseczno
19.03.2017 godz. 18.00
Gimnazjum nr 2, ul. Batorego 37
Po dłuższej przerwie, która była spowodowana kolejnymi meczami
Siatkarza Ząbki na wyjazdach wracamy na własny parkiet. Już w niedzielę 19.03.2017 o godzinie 18.00 odbędzie się mecz IV mazowieckiej
ligi piłki siatkowej. Tym razem nasi siatkarze stoczą bój z drużyną
z ASTO Piaseczno, która zajmuje trzecie miejsce w lidze. W pierwszym
wyjazdowym meczu Siatkarz Ząbki po dobrej grze uległ siatkarzom
z Piaseczna 1:3. Jednak przy atucie własnej hali i naszych kibiców
liczymy na zwycięstwo. Mecz odbędzie się w hali, przy ul. Batorego 37
(Gimnazjum nr 2 w Ząbkach). Gorąco zapraszamy wszystkich fanów
siatkówki. Liczymy na Wasze wsparcie!
Jako zarząd KS Siatkarz Ząbki chcielibyśmy także serdecznie podziękować
Praskiej Giełdzie Spożywczej za wsparcie
finansowe naszych występów w mazowieckiej lidze piłki siatkowej. Dzięki Wam,
przy wsparciu trenera Mariusza Firszta,
możemy trenować i rozwijać nasze umiejętności siatkarskie. Dziękujemy i zapraszamy na mecz!

www.zabki.pl

OGŁOSZENIE
W środę 22 marca 2017 roku o godz. 19:00
w stołówce Szkoły Podstawowej nr 3
przy ul. Kościelnej 2,
odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem
Radnych Miasta Ząbki i zaproszonych gości.
Poruszone zostaną tematy dotyczące planowanych
inwestycji drogowych, oświatowych, ustawy
aglomeracyjnej i inne.
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Zapraszam
Artur Wałachowski
Radny Miasta Ząbki
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Ząbki wśród najlepszych miast na Mazowszu

Z

godnie z opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny raportem oceniającym wszystkie miasta (oprócz Warszawy) na Mazowszu pod kątem poziomu życia mieszkańców, Ząbki (jako jedyne
z powiatu wołomińskiego) znalazły się w I grupie miast o najwyższym poziomie życia.

POZIOM ŻYCIA W MIASTACH
PODREGIONU WARSZAWSKIEGO WSCHODNIEGO

Choć poziom życia należy do kategorii zjawisk bezpośrednio niemierzalnych, to
jednym ze sposobów oceny „obiektywnego” poziomu życia mieszkańców danego
obszaru jest synteza informacji zawartych w wybranych wskaźnikach ekonomicznych, społecznych i demograficznych.
W raporcie do oceny poziomu życia przyjęto wskaźniki z zakresu warunków
mieszkaniowych, rynku pracy, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i edukacji oraz
ochrony środowiska naturalnego. Wyboru wskaźników dokonano na podstawie
przeglądu literatury przedmiotu.
W kategorii warunki mieszkaniowe uwzględniono dwa wskaźniki: przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobach mieszkaniowych na 1 osobę oraz
przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania.
Większa powierzchnia użytkowa pozwala na wygodniejsze i bardziej komfortowe
życie. O standardzie zasobów mieszkaniowych świadczy również zagęszczenie
sieci rozdzielczej kanalizacyjnej na 100 km.
Sytuację na rynku pracy przedstawiono za pomocą dwóch wskaźników: pra- Źródło: Analiza poziomu życia
cujący na 1 tys. ludności oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 		w miastach województwa
na 1 tys. ludności. Oba wskaźniki świadczą o aktywności ekonomicznej mieszkań- 		 mazowieckiego w 2014 r.
ców. „Większa liczba osób pracujących w danej społeczności czyni tę społeczność 		 (Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2016)
lepiej zorganizowaną, bardziej rozwiniętą, bardziej świadomą”,
co wpływa na ogólną jakość życia i na atrakcyjność osiedleńczą Tabl. 1. Klasyfikacja miast województwa mazowieckiego ze względu na poziom życia w 2014 r.
danej lokalizacji. Duża liczba osób fizycznych prowadzących dziaPoziom
łalność gospodarczą na 1 tys. osób wskazuje na wysoki poziom
Liczba miast
Poziom życia
wskaźnika
Grupy miast
przedsiębiorczości.
w grupie
syntetycznego
Kolejną grupą wskaźników, które świadczą o poziomie życia są
wskaźniki z zakresu ochrony zdrowia. Im lepszy jest dostęp do usług
Podkowa Leśna, Łomianki, Grójec, Ożarów Mazowiecki,
zdrowotnych, tym mieszkańcy mają większe możliwości dbania
I - najwyższy
12
<0,495;0,369> Piaseczno, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Sulejówek,
o swoje zdrowie, co przekłada się bezpośrednio na stan zdrowia
Pruszków, Błonie, Serock, Ząbki
i długość życia. Z zakresu dostępności uwzględniono dwa wskaźBrwinów, Milanówek, Sierpc, Grodzisk Mazowiecki,
niki: liczba porad na 1 przychodnię, liczba aptek na 1 km2. Trzecim
Tarczyn, Marki, Wyszków, Piastów, Łosice, Legionowo,
wskaźnikiem z tej dziedziny jest liczba zgonów na 1 tys. ludności.
Płońsk, Halinów, Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Maków
Zmiany w natężeniu zgonów (oprócz przyczyn demograficznych)
II - średni
33
<0,362;0,313> Mazowiecki, Białobrzegi, Nowe Miasto nad Pilicą, Lipsko,
wynikają również m.in. z dostępności do świadczeń zdrowotnych
oraz warunków i stylu życia.
Sochaczew, Zielonka, Zwoleń, Warka, Radzymin, Żuromin,
Z zakresu edukacji wybrano wskaźnik mówiący o przeciętnej
Ostrów Mazowiecka, Kobyłka, Ostrołęka, Sokołów
liczbie uczniów przypadających na 1 oddział w gimnazjum. OdPodlaski, Chorzele, Garwolin, Wołomin, Węgrów, Karczew
zwierciedla on warunki kształcenia dzieci w wieku gimnazjalnym.
Myszyniec, Przasnysz, Ciechanów, Żyrardów, Mława,
Korzystanie z dóbr kultury reprezentowane było przez wskaźKozienice, Przysucha, Otwock, Różan, Pułtusk, Płock,
nik: wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach.
III - niski
26
<0,306;0,256> Wyśmierzyce, Łochów, Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki,
Dziedzinę ochrona środowiska reprezentuje wskaźnik: zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca. Na
Mszczonów, Gostynin, Radom, Góra Kalwaria, Pilawa,
potrzeby badania przyjęto, że wyższa wartość wskaźnika świadczy
Bieżuń, Mogielnica, Mrozy, Gąbin, Skaryszew, Łaskarzew
o wyższym poziomie życia.
Mordy, Raciąż, Tłuszcz, Glinojeck, Drobin, Zakroczym,
– Zapewnienie dobrych warunków do życia w naszym mieIV - najniższy
14
<0,254;0,147> Kosów Lacki, Nasielsk, Pionki, Szydłowiec, Żelechów,
ście zawsze było naszym głównym celem. Oczywiście to proces
Wyszogród, Iłża, Brok
długofalowy, wymagający dużych nakładów inwestycyjnych,
zaangażowania, ale też wielu korzystnych zewnętrznych uwarunkowań. Cieszę się, że zostaliśmy ocenieni tak dobrze przez niezależną,
Pierwsza grupa to miasta o najwyższym poziomie życia, do której zaliczono dwanaście miast
zewnętrzną instytucję. Szkoda tylko, że nie wszyscy nasi mieszkańcyz wartościami wskaźnika syntetycznego z przedziału od 0,369 do 0,495. Najwyższym poziomem życia
zameldowali się w Ząbkach. Gdyby tak się stało, to corocznie na inwestycje moglibyśmy przeznaczać o 20-30 mln zł więcej. Wówczas poziomcharakteryzowały się miasta położone w sąsiedztwie Warszawy, zlokalizowane w podregionach:
życia w naszym mieście mógłby być jeszcze wyższy, z korzyścią dlawarszawskim zachodnim i warszawskim wschodnim oraz znajdujące się w odległości nie większej
wszystkich mieszkańców – ocenia burmistrz Robert Perkowski.
niż 45 km od centrum stolicy. Wszystkie te miasta charakteryzowały się korzystną sytuacją na rynku

PIT-y
w Urzędzie Miasta Ząbki

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK

–
–
–
–
–
–
–

I

pracy. Liczba pracujących oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu

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

Ząbki ul. Niepodległości 1A
na 1 tys. ludności była wyższa niż średnia dla mazowieckich miast. Posiadają one dogodne połączenia
internista
specjalista med. rodzinnej i medycyny komunikacyjne, dzięki którym mieszkańcy mogą korzystać ze stołecznego rynku pracy oraz rozwiniętej
pracy
badania profilaktyczne pracowników infrastruktury społecznej. W większości charakteryzują się zabudową jednorodzinną stąd notują
(wstępne, okresowe, kontrolne)
badania dla celów sanitarnokorzystne wskaźniki dotyczące warunków mieszkaniowych.
-epidemiologicznych
badania kierowców wszystkich
Najwyższą wartością wskaźnika syntetycznego charakteryzowała się Podkowa Leśna. Założona
kategorii
EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
w latach 20. XX wieku, jako miasto-ogród, miała łączyć zalety miasta z zaletami wsi. Podkowa Leśna
drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

Ponadto w dniach 30 marca i 19 kwietnia br., w godzinach 9.00
– 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu, będą udzielane wyjaśnienia
i przyjmowane zeznania podatkowe przez oddelegowanego
pracownika Urzędu Skarbowego w Wołominie.
Zapraszamy!
położona jest w odległości 25 km od Warszawy, dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać ze stołecznej
UM Ząbki
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Samorząd

Podziękownia
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za działania, dzięki którym od zeszłego tygodnia korzystam wreszcie z ząbkowskiej wody. Jest to ogromna
zmiana jakościowa (woda jest smaczniejsza,
ładniej pachnie oraz skończyły się problemy
z jej ciśnieniem), która wprost przełożyła się
na komfort życia w Ząbkach. W 2012 roku
przeprowadziłam się do Ząbek, od samego
początku płacę u Państwa podatki, tutaj
także prowadzę moją działalność gospodarczą. Po ponad 20 latach mieszkania w Warszawie, jestem pod ogromnym wrażeniem
Ząbek, tego jak się rozwijają oraz w jaki sposób są pożytkowane moje podatki. Zmiany
są widoczne gołym okiem i z każdym rokiem jest lepiej, a komfort życia w tym mieście znacznie się podnosi (ścieżki rowerowe,
tunel w centrum miasta, szkoły, przedszkola, basen). Właśnie takie działania sprawiają,
że człowiek czuje, że płacenie podatków ma
sens, bo przekłada się na rzeczywiste działa
jego samorządowców.
Pozdrawiam serdecznie cały zespół pracowników Urzędu Miasta i trzymam kciuki
za kolejne Państwa działania.

www.zabki.pl

XXXIX sesja Rady Miasta w Ząbkach
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marca odbyła się 39. sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której podjęto następujące uchwały:

– w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie apelu do właściwych organów administracji
rządowej o przygotowanie rozwiązań prawnych mających na celu pomoc gminom,
których znacząca część mieszkańców płaci podatki na rzecz gmin niebędących miejscem ich stałego zamieszkania
– w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki
– w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie
utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Miasta Ząbki
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (x4)
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
– w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
– w sprawie przystąpienia do przygotowania Miejskiego Planu
Adaptacji do zmian klimatu
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok
2017.
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie Urzędu Miasta
(www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe

Ruszyła stacja uzdatniania wody

Z

arząd PWiK w Ząbkach sp. z o.o. informuje naszych
Mieszkańców, iż zakończyło proces budowy Stacji
Uzdatniania Wody „Drewnica” w Ząbkach. Po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych testów i kontroli oraz uzyskaniu wszystkich wymaganym prawem zgód i zezwoleń,
z początkiem marca b.r. do mieszkańców Ząbek popłynęła woda, wydobywana z podziemnych studni głębinowych i uzdatniana w naszej nowoczesnej instalacji.

Przesyłana do Państwa domów i firm woda, spełnia wszystkie
parametry jakościowe dla wody przeznaczonej do spożycia. Jest
krystaliczna, czysta chemicznie oraz całkowicie wolna od wszelkiego
rodzaju mikroorganizmów i metali ciężkich. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wołominie w swojej opinii potwierdził przydatność produkowanej przez PWiK w Ząbkach sp. z o.o. wody do
spożycia.
Informujemy, że nowe ujęcie, zapewni również optymalne ciśnienie w ząbkowskiej sieci wodociągowej, umożliwi magazynowanie
w specjalnie dedykowanych do tego celu zbiornikach oraz pozwoli
na zwiększoną podaż wody do naszego systemu wodociągowego,
w okresach jej wzmożonego poboru. Mamy nadzieję, że zostaną zlikwidowane czasowe niedobory wody, które występowały w okresie

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

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760
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porannego i wieczornego szczytu głównie, w południowej części
naszego miasta.
Jednocześnie informujemy, iż w najbliższych dniach następować
będzie proces przełączania poszczególnych rejonów miasta w wodę
zaopatrywaną z własnego ujęcia wody. Z tego powodu mogą pojawić
się drobne niedogodności, za które Państwa bardzo przepraszamy.

Samorząd

www.zabki.pl

S ystem
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dynamicznej informacji pasażerskiej w ząbkowskiej komunikacji miejskiej

Kiedy przyjedzie Ząbkobus?

Od

14 marca br. pasażerowie ząbkowskich linii autobusowych – Ząbki 1, 2
i 3 mogą korzystać z informacji w czasie rzeczywistym o prognozowanym czasie odjazdu autobusów z przystanku. System dynamicznej informacji
pasażerskiej działa w oparciu o serwis internetowy zabki.kiedyPrzyjedzie.pl.
System dostarcza informacji za ile minut przyjadą autobusy poszczególnych linii na przystanek
w okresie najbliższych 4 godzin. Czas podawany
przez system może różnić się od rozkładowego,
bo uwzględnia aktualne opóźnienia autobusu
wywołane korkami na trasie lub wydłużonym
postojem na przystankach.
Z serwisu można korzystać na różne sposoby,
np. odwiedzając stronę internetową Zabki.kiedyPrzyjedzie.pl. W oknie wyszukiwania należy wpisać
nazwę żądanego przystanku, jego numer lub też po
powiększeniu obszaru mapy wskazać interesujący
nas przystanek. Godziny odjazdów są dostępne po
wciśnięciu przycisku „pokaż odjazdy”. Ikonka autobusu widniejąca w kolumnie „odjazd” oznacza, że
mamy do czynienia z prognozą, uwzględniającą
ewentualne opóźnienia związane z aktualną sytuacją
drogową. Pełna wersja strony udostępnia w drugiej
zakładce tradycyjny rozkład jazdy.

Osoby mające dostęp do Internetu w urządzeniu przenośnym mogą skorzystać z mobilnej
wersji strony, z uproszczonym interfejsem (wersja
mobilna uruchamia się domyślnie po otwarciu strony w telefonie). Użytkownik serwisu po wybraniu
przycisku„Znajdź przystanek” zostaje przekierowany do strony zawierającej panel wyszukiwarki oraz
listę wybranych przystanków. Po wprowadzeniu
nazwy lub numeru przystanku ukazuje się tabela
prognoz odjazdów. Zielone ikony przy prognozach oznaczają, iż mamy do czynienia z informacją, uwzględniającą aktualne warunki drogowe
i związane z nimi opóźnienia. Uaktualnianie prezentowanych prognoz przyjazdów autobusów dla
wybranego przystanku odbywa się automatycznie
co 15 sekund (w starszych telefonach może zachodzić konieczność ręcznego odświeżania zawartości
strony). Korzystanie mobilnych wirtualnych tablic
przystankowych ułatwią kody QR wydrukowane
na tabliczkach rozkładowych, które w najbliższych
dniach pojawią się na ząbkowskich przystankach.
Skanując kod QR uzyskujemy bezpośredniego linka
do mobilnej wersji wirtualnej tablicy rozkładowej
dla danego przystanku (dzięki temu nie musimy
wyszukiwać przystanku).Symbol (>>>) oznacza
autobus stojący na przystanku

Użytkownicy smartfonów z systemem operacyjnym Android oraz Windows Phone mogą
uzyskać informację o odjazdach autobusów za
pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Aplikację
można pobrać ze (sklepu Google Play) oraz z witryny (Microsoft Store). Dzięki aplikacji mobilnej
zyskujemy możliwość zapamiętywania ulubionych
przystanków.

Osoby nie posiadające mobilnego dostępu do
Internetu, nie są pozbawione możliwości uzyskania informacji o prognozie przyjazdów autobusu
z przystanku. Serwis kiedyprzyjedzie.pl oferuje
usługę SMS-ową, ale jest to usługa płatna. Wysyłając SMS o treści: pl.kp.
zabki.<numer przystanku> pod numer specjalny:
70711 Przykładowa treść
SMS: pl.kp.zabki.201 (dla
przystanku Urząd Miasta
01 (201)).W odpowiedzi
otrzymamy SMS zwrotny
z planowymi godzinami
odjazdu autobusów. Koszt
SMS Premium jest stały,
niezależny od operatora
i wynosi 62 grosze brutto.
Na potrzeby wdrożenia systemu, wszystkie
przystanki, z których korzystają ząbkowskie linie
zostały ponumerowane. Trzycyfrowy numer identyfikuje przystanek np. 303 to przystanek Maczka 03,
a pętla pod CH Marki to przystanek numer 102,
przystanek Rembertów. Korzystanie z numerów
przy wyszukiwaniu jest szybsze niż szukanie po nazwie. Nowe tabliczki rozkładowe z kodem QR oraz
widocznym 3 cyfrowym numerem
przystanku będą sukcesywnie pojawiać się na przystankach. Numer
swojego przystanku można sprawdzić w serwisie zabki.kiedyprzyjedzie.pl wyszukując po nazwie.
Wdrożenie systemu ułatwi
również pracę dyspozytorom przewoźnika oraz osobom nadzorującym komunikację w mieście Ząbki,
którzy od teraz posiadają wiedzę
o bieżącym położeniu wszystkich
autobusów wraz z informacją
o odchyleniu w stosunku do rozkładu jazdy. Dane o realizowanych
kursach pozwolą na jeszcze lepsze
dostosowanie oferty przewozowej
do potrzeb mieszkańców i znacznie poprawią punktualność.

Uruchomienie takiego systemu w pierwszym
kwartale 2017 r. było jednym z wymogów umowy
zwartej przez miasto Ząbki z przewoźnikiem w połowie ubiegłego roku. Przewoźnik – PKS w Grodzisku
Mazowieckim Sp. Z o.o. zdecydował się na dostępne
na rynku rozwiązanie– serwiskiedyprzyjedzie.pl.
Na pokładzie każdego z autobusów został zamontowany smartfon z dedykowaną aplikacją, która
transmituje informację o aktualnej pozycji autobusu
ustalanej w oparciu o technologię GPS wraz z danymi identyfikującymi autobus i realizowanego
przez niego kursu. Dane te są przetwarzane przez
serwer operatora usługi i udostępniane pasażerom
na stronie www i w aplikacji mobilnej.
W przypadku linii autobusowych, które kursują po korkujących się układzie ulicznym, na którym
dodatkowo prowadzone są inwestycje drogowe
oraz nie ma możliwości wytyczenia pasów autobusowych zaburzenia punktualności kursowania
mogą zdarzać się często. Wystarczą niewielkie
opady deszczu w porannym szczycie, aby Ząbki
„stanęły” i w tworzących się korkach utkną również autobusy komunikacji miejskiej. Pasażerowie
oczekujący na przystankach zadają sobie pytanie,
czy przyjedzie ? kiedy przyjedzie ? ile będą musieli
jeszcze czekać ? Dzięki dynamicznej informacji
pasażerskiej uzyskają odpowiedzi na te pytania.
Pasażer, który widzi prognozowany czas przyjazdu autobusu, z którym system kiedyprzyjedzie.
pl ma łączność (co jest sygnalizowane ikoną zasięgu) może być pewien, że ten autobus jest na trasie
i do niego jedzie. W przypadku gdy przy prezentowanej godzinie odjazdu brak jest ikony „zasięgu”
dla tego kursu podawana jest rozkładowa godzina
odjazdu. Taka sytuacja może nastąpić z powodu
z problemu z ustaleniem położenia autobusu,
brakiem łączność z autobusem lub brakiem możliwości zidentyfikowania autobusu w rozkładzie,
a także może też oznaczać, że wystąpiła awaria autobusu skutkująca niewykonaniem danego kursu.
Dynamiczny SIP to nie jest nowość, już od kilku
lat jest dostępny na stacjach metra lub na części
tras tramwajowych w Warszawie, gdzie informacja
o czasie odjazdu wyświetla się na stacjonarnych
tablicach led. Są to systemy, które wymagały wielomilionowych nakładów w infrastrukturę techniczną i informatyczną, są również kosztowne
w utrzymaniu i na takie rozwiązanie Miasta Ząbki
nie byłoby stać. Ale w czasach, gdy prawie każdy
ma komórkę z dostępem do Internetu oraz dzięki
formule usługowej serwisu kiedyprzyjedzie.pl
jesteśmy w stanie taką informację dostarczyć
naszym pasażerom przy minimalnych kosztach bez potrzeby inwestowania w serwery,
licencje, przyłącza elektryczne, okablowanie, konstrukcje
wsporcze itp.
Serwis kiedyPrzyjedzie.pl funkcjonuje u blisko
40 przewoźników w Polsce i Czechach. Korzystają
z niego pasażerowie m.in.
komunikacji miejskiej w Kaliszu, Koszalinie, Bielsku-Białej, a także w Jaworznie,
Przemyślu i teraz również
w Ząbkach. Wdrożenie systemu w Ząbkach zbiegło
się z udostępnieniem przez
serwis aplikacji mobilnej na
system Android.
Tomasz Kret
UM Ząbki
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zajmie się rząd?
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marca Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę,
w której zwróciła się z apelem do władz centralnych w spawie stworzenia rozwiązań prawnych
umożliwiających właściwe finansowanie zadań publicznych. Szczególnie chodzi tu o dochody gmin
w części będącej udziałem w podatkach np. od
osób fizycznych.

W obecnym systemie prawnym pieniądze z automatu
adresowane są do gminy, w której mieszkaniec jest zameldowany (chyba że podatnik w deklaracji podatkowej wskaże swe
aktualne miejsce zamieszkania, wówczas pieniądze trafią do
budżetu gminy, w której aktualnie mieszka).
W Ząbkach niemal połowa mieszkańców jest zameldowanych w innych gminach, przez co budżet miasta jest znacząco
uszczuplony, a to rodzi określone problemy. Szczegóły w zaprezentowanym poniżej stanowisku Rady Miasta.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX / 366 / 2017
Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX / 366 / 2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie apelu do właściwych organów administracji
rządowej o przygotowanie rozwiązań prawnych mających na celu pomoc gminom, których
znacząca część mieszkańców płaci podatki na rzecz gmin niebędących miejscem ich stałego
zamieszkania

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) Rada Miasta uchwala, co
następuje:
§1.
Przyjmuje się Stanowisko Rady Miasta Ząbki w sprawie apelu do właściwych organów
administracji rządowej o przygotowanie rozwiązań prawnych mających na celu pomoc
gminom, których znacząca część mieszkańców płaci podatki na rzecz gmin niebędących
miejscem ich stałego zamieszkania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Ząbki do przekazania uchwały:
1) Prezesowi Rady Ministrów,
2) Ministrowi Rozwoju i Finansów,
3) Ministrowi Edukacji Narodowej,
4) Ministrowi Cyfryzacji,
5) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
6) Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§ 4.

STANOWISKO RADY MIASTA ZĄBKI
z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ząbki.

w sprawie apelu
do właściwych organów administracji rządowej
o przygotowanie rozwiązań prawnych
mających na celu pomoc gminom,
których znacząca część mieszkańców płaci podatki
na rzecz gmin niebędących miejscem ich stałego zamieszkania

Od kilkunastu lat graniczące z Warszawą miasto Ząbki odnotowuje gwałtowny i systematyczny wzrost liczby mieszkańców, związany z dynamicznym rozwojem wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na jego
terenie. W związku z powyższym, miasto Ząbki charakteryzuje się rekordowym, według GUS, przyrostem naturalnym, niespotykanym w skali całego
kraju.
Do mieszkań na licznych nowo powstających osiedlach wprowadzają
się młodzi ludzie z całej Polski. Zasadniczym motywem ich osiedlania się
w Ząbkach jest poszukiwanie dobrze płatnej pracy w Warszawie – powiązane z potrzebą stałego zamieszkiwania w relatywnej bliskości od miejsca zatrudnienia, w nabywanych na własność lokalach o znacząco niższej
cenie niż ceny mieszkań zlokalizowanych w administracyjnych granicach
stolicy.
Obecność dużej liczby nowych mieszkańców – zważywszy, że są to przeważnie młode małżeństwa z dziećmi – skutkuje zasadniczą zmianą struktury wiekowej ludności Ząbek. Według GUS jesteśmy od niedawna najmłodszym miastem w Polsce. Mamy w związku z tym największy udział
liczby dzieci w liczbie mieszkańców ogółem: prawie 7 tysięcy dzieci w samym tylko w wieku przedszkolnym i szkolnym – nie licząc licealistów
– na ogółem 32 tysiące zameldowanych.
Skutkiem nowo powstałej sytuacji demograficznej miasta Ząbki jest
znaczący wzrost potrzeb i oczekiwań w zakresie odpowiedniej miejskiej
infrastruktury – w szczególności zaś powszechnego dostępu do publicznych usług oświatowych i opiekuńczych.
Zasadniczy problem władz Ząbek polega na tym, że gwałtownemu
wzrostowi liczby ludności nie odpowiada adekwatny – czyli proporcjonalny do dynamiki populacyjnej – wzrost wielkości dochodów budżetowych.
Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że przeważająca część nowych
mieszkańców Ząbek nie dopełnia obowiązku stałego zameldowania w no-
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wym miejscu zamieszkania, a także nie rozlicza podatków w urzędzie skarbowym właściwym dla terenu naszego miasta.
Temu przykremu dla nas stanowi rzeczy nie przyglądamy się bezczynnie.
Od lat prowadzimy systematycznie akcje informacyjne i promocyjne w tej
sprawie, a ponadto tworzymy instrumenty, które mają nie tylko zachęcać,
ale przede wszystkim stymulować pożądane w interesie gminy postawy:
zameldowania się w Ząbkach oraz rozliczania podatku dochodowego na
rzecz faktycznego miejsca zamieszkiwania. Do tych instrumentów należą
m.in.: oferta rabatów na produkty i usługi u sporej części ząbkowskich firm,
bezpłatne przejazdy gminną komunikacją autobusową, zniżki w opłatach
za korzystanie z gminnych obiektów sportowo- rekreacyjnych, dodatkowe
punkty przy rekrutacji do naszych publicznych przedszkoli czy planowane
wprowadzenie bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania.
Służy temu pionierski projekt wydawanych nieodpłatnie kart pod nazwą
„Jestem z Ząbek”, które identyfikują ich posiadaczy jako uprawnionych do
wyżej wymienionych korzyści.
Rezultat tych naszych działań, choć przynoszący pewne efekty, jest jednak
daleki od satysfakcjonującego, ponieważ nie zwiększa naszych wpływów
z podatku dochodowego w stopniu zadowalającym. Zdajemy sobie
oczywiście sprawę ze złożoności motywów, które powstrzymują nowych mieszkańców przed zameldowaniem się w Ząbkach. Mamy również
na uwadze fakt, że obowiązujące rozwiązania prawne (zastosowanie metod wskaźnikowo-szacunkowych) skutkują tym, że wzrost podatku dochodowego z tytułu pozyskania nowych podatników możemy odnotować dopiero po dwóch latach od złożenia deklaracji we właściwym dla naszego
miasta urzędzie skarbowym.
Mimo to oceniamy, że spora część mieszkańców nie ma istotnych powodów osobistych czy rodzinnych do niemeldowania się w Ząbkach –
a mimo to nie odnajduje w sobie dostatecznej motywacji, by poświęcić
nieco czasu uregulowaniu tej sprawy w oczekiwanym przez nas kierunku.
Wyrażamy w związku z tym przekonanie, że odpowiedni przepis prawny
– łączący obowiązek stałego zameldowania z miejscem trwałego zamieszkiwania – wiele by w tej kwestii zmienił na korzyść naszą i innych gmin
znajdujących się podobnym położeniu.
Dodatkowym, istotnym powodem nieproporcjonalności naszych dochodów do naszego potencjału – już nie tylko demograficznego, ale gospo-

www.zabki.pl
darczego – jest kuriozalne z naszej perspektywy zjawisko, stymulowane
właściwie przez przepisy z zakresu administracji podatkowej! Mianowicie
wielu naszych przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą w Ząbkach, po czasie – kiedy rozwinie firmę, stając się poważnymi
płatnikami – przenosi swoją działalność do Warszawy, gdzie też zostawia swoje podatki, które do tej pory były istotnym dochodem naszej
gminy. Dzieje się tak głównie z tego powodu, że urzędem skarbowym
właściwym do obsługi dużych przedsiębiorstw z terenu miasta Ząbki
jest Urząd Skarbowy w …odległym Radomiu. Dlatego nasz ząbkowski
przedsiębiorca, przenosząc swoją firmę z Ząbek w granice administracyjne Warszawy, czasem dosłownie o kilkaset metrów dalej, będzie obsługiwany przez Urząd Skarbowy w Warszawie. Dla przedsiębiorcy jest to
ze względów praktycznych ogromna dogodność, natomiast dla naszego
budżetu to z kolei ogromna strata.
Demograficznie skokowy rozwój Ząbek stwarza szereg problemów i napięć, które – co zrozumiałe – nie sposób rozwiązać w krótkim okresie. Są
jednak potrzeby, których zaspokojenia gmina nie może w czasie rozłożyć,
ponieważ są one ex lege jej ustawowym obowiązkiem. Do takich należy
zapewnienie usług oświatowo-wychowawczych w zakresie szkolnictwa
podstawowego i czasowo gimnazjalnego oraz wychowania przedszkolnego. Wszyscy stale mieszkający na terenie określonej gminy mają bowiem
prawo do realizowania przez tę gminę obowiązku szkolnego dla ich dzieci
w miejscu ich zamieszkania – bez względu na ich status związany z zameldowaniem czy miejscem odprowadzania podatków. Podobnie jest z prawem do zapewnienia przez gminę wychowania przedszkolnego.
Gmina zatem ma obowiązek przyjąć do szkoły dziecko zamieszkujące
na terenie jej obwodów szkolnych, pomimo że jest ono zameldowane
w innej gminie razem z rodzicami, którzy przeważnie na rzecz tej innej
gminy rozliczają swój podatek dochodowy. Gmina zaś, w której znajduje się szkoła edukująca ich niezameldowane dziecko, jest obarczona
całkowitym kosztem jego edukacji.
Obok ponoszenia rosnących kosztów edukowania oraz bieżącego utrzymania szkół – gwałtowny wzrost liczby dzieci w wieku szkolnym rodzi
nieuniknione konsekwencje w postaci konieczności powiększania materialnej bazy oświatowej. W przypadku miasta Ząbki dokonuje się ono
poprzez rozbudowę istniejącej substancji [wszystkie nasze szkoły podstawowe są tuż po rozbudowie lub w trakcie rozbudowy] oraz przez
wznoszenie nowych budynków szkolnych [w trakcie prac projektowych].
Z uwagi na dynamikę wzrostu liczby dzieci w wieku szkolnym – pomimo
ciągłej rozbudowy jesteśmy dodatkowo zmuszeni do ponoszenia wysokich kosztów wynajmowania tymczasowych pomieszczeń modułowych
w postaci kontenerów, ustawianych na szkolnych placach celem prowadzenia w nich zajęć edukacyjnych dla około dwudziestu oddziałów szkolnych i kilkuset uczniów.
W 2015 roku wydatki na oświatę stanowiły 46,28 % kwoty wszystkich wydatków, jednakże z uwagi na duży przyrost naturalny, migrację
wewnętrzną ale również prawo trzylatka do wychowania przedszkolnego
oraz zmianę niektórych przepisów – w roku bieżącym 2017 wydatki na oświatę i wychowanie mogą sięgnąć nawet 69% naszego budżetu!
Niemożliwym wydaje się należyte wypełnianie wszystkich innych zadań gminy za pozostałą kwotę. Można więc ze smutkiem skonstatować,
że dbając o dobre wykształcenie naszych dzieci, w pewnym znaczeniu
okradamy je z ich przyszłości w Ząbkach, bo nie będzie nas już stać na
zaspokajanie innych potrzeb, a tym bardziej na sfinansowanie planów
rozwojowych miasta. Po zakończeniu ich edukacji, kiedy wejdą na rynek pracy, nasze miasto nie będzie dla nich na tyle atrakcyjne, by je
zatrzymać i zaoferować im dobre warunki mieszkania, pracy i rozwoju
zawodowego. Na skutek trwałego braku możliwości finansowania inwestycji, nastąpi stopniowa degradacja substancji miejskiej i społecznej.
W przypadku wychowania przedszkolnego, najistotniejszym obciążeniem dla gminy, wynikającym z rozwiązań ustawowych ostatnich lat,
jest konieczność kierowania wielomilionowej dotacji z budżetu gminy
do przedszkoli prywatnych, odpowiadającej – w przeliczeniu na jednego przedszkolaka – całkowitemu uśrednionemu kosztowi utrzymania
wychowanków w przedszkolach stanowiących własność gminy, pomnożonemu przez liczbę wychowanków. Wysokość całkowita rocznej kwoty
tej dotacji dla przedszkoli prywatnych w Ząbkach, kierowanej w całości
ze środków własnych gminy, przekracza nawet – i to znacznie – wysokość całkowitej kwoty kierowanej w naszej gminie na bieżące utrzymanie
szkół – wliczając w to dotację oświatową. Z porównania tych dwóch
wielkości wynika zaskakujący wniosek – jesteśmy chyba ewenementem
w skali całego kraju!
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państwo wspierani. Fakt, że jesteśmy społecznością o najwyższym przyroście ludności, stawia nas paradoksalnie przed wyzwaniami, którym trudno
nam sprostać.
W związku z powyższym wnosimy o następujące rozwiązania:
– zmianę zasad podziału subwencji oświatowej
Obecny system przyznaje ją gminom według ich administracyjnego zaszeregowania, a nie według ich faktycznych potrzeb. Na przykład gminy
należące niekiedy do najbogatszych, otrzymują subwencje podwyższoną o wagi dodatkowe tylko z tego powodu, że są gminami wiejskimi.
Z kolei dużo biedniejsze gminy miejskie (z uwagi na niewysokie
dochody liczone na statystycznego mieszkańca), muszą dofinansowywać podstawowe zadania oświatowe, dokładając z własnych dochodów
kwoty znacznie wykraczające ponad wielkość subwencji oświatowej.
Bywają przypadki – a takim jest miasto Ząbki – gdzie subwencja oświatowa nie pokrywa nawet połowy rzeczywistych wydatków na zadania
oświatowe.
– zmianę zasad dofinansowania budowy i rozbudowy obiektów
oświatowych ze środków unijnych
Programy i konkursy na dofinansowanie do budowy lub rozbudowy
obiektów oświatowych ze środków unijnych preferują gminy wiejskie,
nawet na obszarach o niskim zaludnieniu, zaś często wręcz wykluczają z możliwości aplikowania o te środki samorządy podwarszawskie czy
ogólnie miejskie. Fakt systematycznego, wysokiego wskaźnika liczby
uczniów i lokalowych potrzeb oświatowych gminy bywa w programach
unijnych pomijany.
– zmianę obecnego prawa odnoszącego się do ewidencji ludności
Przestarzałe rozwiązania legislacyjne w zakresie ewidencji ludności
powodują, że obowiązek meldunkowy na pobyt stały często zupełnie
nie odzwierciedla rzeczywistego rozmieszczenia ludności. W Ząbkach
na pobyt stały jest zameldowanych 32 tys. mieszkańców (z czego
22 tys. to płatnicy podatku dochodowego). Faktycznie zaś – według szacunków urzędu miasta oraz miejskiego komisariatu policji
– w Ząbkach zamieszkuje ponad 65 tys. osób. Wnosimy o taką zmianę
przepisów meldunkowych, które pozwoliłyby na uproszczenie procedur
i ujednolicenie baz danych, by obywatel we wszystkich instytucjach
(szkoła, urząd stanu cywilnego, urząd gminy, sąd itp.) posługiwał się
jednym, tym samym, faktycznym adresem jego zamieszkania. Stan
obecny przyzwala na absurdalne sytuacje, kiedy np. osoba poszukiwana w ważnej sprawie nie jest osiągalna pod wskazanym adresem.
Podając jednocześnie adres inny niż adres zameldowania, prowadzi
korespondencję z inną instytucją i korzysta w relacjach z nią z usług
i świadczeń. Na przykład odprowadza podatki w gminie X, natomiast
korzysta ze świadczeń w gminie Y.
– rozważenie ustanowienia rządowego programu – inspirowanego
programem Rodzina 500 plus – wspierającego gminy o najwyższym
przyroście naturalnym, które z uwagi na nadzwyczajną w warunkach
polskich sytuację demograficzną, nie są w stanie w ramach posiadanych środków podołać ustawowym zadaniom edukacyjno-wychowawczym. Chodzi w istocie o to, by to demograficzne błogosławieństwo,
jakie te gminy spotyka, nie przeradzało się w swoje przeciwieństwo
– czyli nie stawało się dla nich poważnym problemem w zapewnieniu
odpowiedniego zakresu finansowania potrzeb najmłodszych mieszkańców. Należy przy tym zauważyć, że konieczność skierowania zdecydowanej większości zasobów na edukację szkolną i przedszkolną, staje
się pośrednio przyczyną degradacji tychże gmin w innych obszarach
rozwojowych, na finansowanie których nie starcza im własnych środków budżetowych. Paradoksalnie więc, dzieci wyedukowane w gminie o wysokim przyroście naturalnym, mogą w przyszłości nie znaleźć
w niej godnych perspektyw rozwoju w swoim życiu jako dorośli. Zatem
ten szczególny program prorodzinny, skierowany tym razem do samorządów, powinien korygować pewne niedoskonałości systemu finansowania gmin – związane zwłaszcza z nadmiernymi obciążeniami w obszarze oświaty i wychowania – które dotykają w szczególności gminy
o wysokim wskaźniku wzrostu liczby mieszkańców.

Radca Prawny
Katarzyna Borek-Owczarczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki
tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl

Pomimo niezwykle pozytywnych, bo przecież oczekiwanych przez państwo polskie wskaźników demograficznych, jesteśmy od wielu lat pozostawieni w istocie samym sobie, gdyż nie czujemy się – mając na
uwadze funkcjonujące rozwiązania ustawowe – w żaden sposób przez
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Złoty jubileusz

P

iękną tradycją stało się uhonorowanie osób, które wspólnie
w związku małżeńskim przeżyły 50 lat. W naszym mieście corocznie organizowanych jest kilka takich uroczystości, podczas których Burmistrz Miasta wręcza okolicznościowe medale przyznawane
przez Prezydenta RP. 4 marca, z tej okazji zostali uhonorowani Państwo Hanna Aleksandra oraz Dariusz Dorosz (staż małżeński – 51 lat).

To wyjątkowa uroczystość
z kilku powodów.
Po pierwsze, liczba par mogących
poszczycić się tak
znakomitym stażem małżeńskim
jest stosunkowo niewielka, bo składa się na to mnóstwo czynników
i najprzeróżniejszych okoliczności, czasem nawet losowych. Po drugie
zaś o szczególnej wyjątkowości świadczy też sam akt odznaczania.
Liczba instytucji (organów państwowych/samorządowych), mogących
w imieniu Prezydenta RP wręczyć to odznaczenie jest bardzo niewielka.
Na poziomie samorządu może tego dokonać jedynie Burmistrz. Po trzecie w końcu sama oprawa uroczystości i towarzysząca jej podniosła atmosfera nadaje temu wydarzeniu wyjątkowy charakter. Bez wątpienia
jest ono jeszcze bardziej doniosłe niż sama uroczystość sprzed 50 lat.

W sobotniej uroczystości oprócz jubilatów i ich rodzin udział
wzięli przedstawiciele władz miasta: burmistrz Robert Perkowski,
wiceburmistrz Artur Murawski, radna Zofia Dąbrowska oraz przewodnicząc Komisji Mieszkaniowej Waldemar Brzeszkiewicz. Ceremonię
poprowadziła kierownik USC Joanna Konieczna, wygłaszając piękną
laudację na cześć naszych jubilatów. Głos zabrał również burmistrz
Robert Perkowski, który pogratulował złotego jubileuszu oraz
złożył jubilatom najserdeczniejsze życzenia. - Państwo jesteście
znakomitym przykładem nie tylko dla swych rodzin, swoich najbliższych, ale dla nas wszystkich,
szczególnie w dzisiejszych coraz
trudniejszych czasach, kiedy to
czasem dla niektórych przekreślenie wielu wspólnych lat jest
błahostką. W czasach kiedy to
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wokół instytucji rodziny jest tyle zawirowań, Państwo jesteście swego
rodzaju drogowskazem, dając swym życiem godny do naśladowania
przykład – powiedział burmistrz Robert Perkowski.
Wszystkim jubilatom z okazji ich święta życzymy kolejnych wspólnie przeżytych lat w zdrowiu, radości i spokoju.
red.

profesor Kazimierz WEJCHERT
pseudonim AK „KIT”
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Bajka to, czy nie bajka…?

Za

górami, za lasami... tak dawniej rozpoczynała się większość baśni
i bajek o królewnach, smokach i złych wróżkach. Dziś dzieci słyszą
przerażające informacje o smogu pojawiającym się nad naszymi miastami.
Co ten smog robi? Czy jest groźny i czy nam zaszkodzi? Jak zaradzić, aby
się nie rozprzestrzeniał? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczniowie
klasy II „g” i II „h” ze Szkoły Podstawowej nr 2. W tym celu udali się na teren Drewnicy, gdzie wybudowano pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych
w Europie sezonowych magazynów ciepła.

Niezwykłe zajęcie z uczniami poprowadził
Pan Grzegorz Lanc. Przedstawił on dzieciom
eksperymentalną technologię, z której szpital
będzie korzystał, celem pozyskania energii
z odnawialnych źródeł. W czasie zimnych
miesięcy wykorzysta energię słoneczną, pobraną i zmagazynowaną w lecie w zbiorniku
ciepła. Obok zbiornika uczniowie obejrzeli
pole kolektorów słonecznych, dzięki którym
energia cieplna pozyskiwana jest z natury,
w sposób bezemisyjny. Czysta energia – smog

staje się mniej groźny, przynajmniej nad częścią Ząbek. Czy takie inwestycje są nadzieją
na przyszłość, czy sprawdzą się w naszym
klimacie? Czas pokaże. Ważne, że walka ze
smogiem rozpoczęta, a młodzi naukowcy
za oręż chętnie wykorzystują swoją wiedzę
i umiejętności.
Dziękujemy panu Grzegorzowi Lanc za
czas, który nam poświęcił, wspaniały spacer
po terenie Drewnicy, zapoznanie nas nie tylko z najnowocześniejszymi rozwiązaniami

dotyczącymi odnawialnych źródeł energii,
ale również z historią naszego miasta, pomnikami przyrody i zabytkowymi budowlami.
Szczególne gorąco dziękujemy Pani dyrektor Małgorzacie Krzyczkowskiej za pomoc
przy zorganizowaniu zajęć w ramach projektu
„Woda darem życia” realizowanego w ramach
konkursu grantowego „ Razem dla klimatu”
dofinansowanego ze środków NFOSIGW.
Jolanta Gut, Ewa Kosierkiewicz

Niepowtarzalna inauguracja
Uniwersytetu Otwartego w Ząbkach

W

dniu 28 lutego br. odbyła się inauguracja VII semestru Uniwersytetu
Otwartego w Ząbkach, działającego w ramach Stowarzyszenia Powiatowy Uniwersytet Otwarty z Wołomina. Była ona o tyle niepowtarzalna, że
podczas inauguracji odbył się wykład otwarty z okazji 50-lecia nadania praw
miejskich miastu Ząbki, które przypada właśnie w tym roku.

Wykład oraz prezentację przedstawił Mirosław Sobiecki – społeczny doradca burmistrza
ds. kultury. Na wykładzie był obecny burmistrz
Ząbek Robert Perkowski, pod którego patronatem odbywa się działalność Uniwersytetu Otwartego w Ząbkach, a który tego dnia

powitał zgromadzonych. Spotkanie, swoją
obecnością zaszczycił także wieloletni działacz
sportowy Dolcanu Ząbki Andrzej Charkiewicz.
Obecni byli także słuchacze uniwersytetu i zainteresowani mieszkańcy. Spotkanie poprowadziła Jadwiga Suk, prezes SPUO.

Mirosław Sobiecki, rozpoczął swój wykład
od 1533 roku oraz wyboru pierwszego wójta
Ząbek Jana Ząbka, poprzez czasy Michała
Szuberta i rodziny Plater – Zyberków, dwóch
hrabiów Ronikierów ( Wiktor- ojciec, Adam –
syn), pobyt w Ząbkach ks. Skorupki w 1920
roku, aż do kroniki filmowej z 1967 roku,
mówiącej o nadaniu praw miejskich Ząbkom.
Przybyli uczestnicy byli zadowoleni z tej
pamiętnej inauguracji, w związku z czym,
zapewne powiększą się szeregi słuchaczy
Uniwersytetu Otwartego w Ząbkach.
Dla zainteresowanych przypomnę, że zajęcia na Uniwersytecie Otwartym w Ząbkach
odbywają się we wtorki, z przerwami świątecznymi i wakacyjnymi, a zapisy na zajęcia
prowadzi Jadwiga Suk tel. 510-236-436 lub
(22) 776-36-36.
Iwona Potęga
fot. Marek Wojciechowski
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Strzelcy uczcili „Wyklętych”

1

marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 3 marca
Strzelcy z ząbkowskiego oddziału JS1533 odwiedzili naszego lokalnego, żyjącego „Wyklętego” – Majora Jana Zakrzewskiego.
Pan Major Jan Zakrzewski walczył w podziemiu antykomunistycznym w latach 1944-45 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej (w
czasie okupacji niemieckiej walczył na tym terenie w oddziale Armii
Krajowej). Następnie postanowił służyć Polsce pracą – podjął naukę
w Warszawie w szkole budowlanej i przez kolejne lata budował domy
dla Polaków, bo jak sam wspomina, Rosjanie wcześniej czy później
Polskę musieli opuścić, a domy zostaną dla Polaków na lata. Przez trzy
kadencje był radnym w Ząbkach. Angażował się lokalnie zarówno na

poziomie naszego miasta,
jak i powiatu wołomińskiego. Prowadził m.in. nadzór
budowlany podczas budowy przychodni zdrowia przy
ulicy Orlej oraz Kościoła p.w.
Miłosierdzia Bożego przy
11-go Listopada. W bieżącym roku skończy 95 lat.
3 marca nasi Strzelcy
odwiedzili Pana Jana – oddali honory, złożyli życzenia,
wręczyli kwiaty i odśpiewali Hymn Państwowy. Ten
wspólnie spędzony czas była
dla obydwu stron źródłem
wielu wzruszeń, a szykują
się już następne regularne
spotkania z Panem Majorem,
podczas których Strzelcy liczą na dogłębne poznanie historii naszego „Wyklętego”.
Oddział Ząbki ZSSJP

Niecodzienna wizyta na basenie

B

asen. Nie ma znacznie czy pada deszcz, wieje zimny wiatr, a może świeci
gorące słońce. Tutaj zawsze możesz aktywnie wypocząć. Albo po prostu
poleżeć na leżaku. Prawidłowe korzystanie z basenu jest bardziej rozwijające
niż nie jedna dyscyplina sportowa. Może on pełnić rolę profilaktyczną i rehabilitacyjną, dzięki temu, że podczas ruchu w wodzie angażujemy prawie
wszystkie mięśnie. Wiek i płeć nie ma zdanego znaczenia. A co szczególnie
istotne, w przypadku dzieci pływanie pomaga w kształtowaniu odpowiedniej
postawy ciała.

Większość z nas uwielbia wodę i wizyty na
pływalni. Uczniowie ząbkowskiej dwójki od
lat uczestniczą w zajęciach nauki pływania.
Kiedy jeszcze Ząbki nie posiadały własnej
pływalni, wyjeżdżali na basen do Wołomina i Warszawy. Dyrekcja szkoły, nauczyciele
i rodzice dostrzegali ogromną potrzebę takiej inwestycji. Tym bardziej
jesteśmy zadowoleni, że aktualnie mamy tego rodzaju
obiekt w naszym mieście.
Realizując projekt „Woda
darem życia” w ramach
konkursu grantowego dofinansowanego ze środków
NFOSIGW uczniowie SP nr
2 mieli niecodzienną okazję
zobaczyć i dowiedzieć się jak
funkcjonuje basen od strony
technicznej.
Ciekawe zajęcia przeprowadził pracujący na co dzień
na naszym basenie, kierow-
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nik techniczny pan Lech Godlewski. Spotkanie z uczniami rozpoczęło się od przeprowadzenia krótkiej pogadanki nt. przestrzegania
higieny przed wejściem do wody basenowej.
Uczniowie dowiedzieli się, że do rozprzestrzeniania się chorób mogą wystarczyć zarazki
znajdujące się na naszym ciele. Dlatego tak

ważne jest mycie się mydłem i spłukanie pod
natryskiem, a jakość wody zależy w dużej
mierze od nas samych, naszych przyzwyczajeń i kultury. To my sami musimy tego pilnować dla dobra własnego i innych. Następnie
uczniowie mieli okazję zobaczyć jak pracują
urządzenia, które uzdatniają wodę, dezynfekują ją i usuwają szkodliwe mikroorganizmy.
Największe zainteresowanie wśród uczniów
wzbudził zbiornik na zanieczyszczoną wodę,
który zajmuję ogromną przestrzeń pod powierzchnią pływalni, a gromadzona tam woda
jest dalej wykorzystywana w swoim obiegu.
Ogromna wiedza, jaką posiada pan Godlewski, pasja, z jaką wykonuje swoją pracę i prosty sposób przekazania informacji
dzieciom sprawiły, że uczniowie z dużym
zainteresowaniem poznawali zawiłe tematy
dotyczące funkcjonowania urządzeń na naszej pływalni.
Reasumując, mamy nowoczesne zaplecze techniczne, wyposażone w wysokiej
jakości sprzęt, a ludzie tu
pracujący dbają o to, aby
nasz pobyt był czystą przyjemnością i sprawiał nam
wiele radości. Pamiętajmy
jednak, że w dużej mierze
to my, użytkownicy mamy
wpływ na stan czystości
wody na naszej pływalni.
Jolanta Gut,
Ewa Kosierkiewicz
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Kolorowy Dzień Babci i Dziadka
dla ząbkowskich Seniorów

Ś

więto Babci i Dziadka zawsze wywołuje uśmiech na twarzach oraz uczucie ciepła, rozlewające się w sercach wszystkich Seniorów, szczególnie jeśli
obfituje ono w miłe niespodzianki przygotowane przez ich wnuczęta.

W tym roku dzieci z grupy XIII z Publicznego Przedszkola Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach
przygotowały piękne przedstawienie pt. „Cyganeria” właśnie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Pierwszego dnia lutego mali artyści mieli
ogromną przyjemność wystąpić ze swym
repertuarem przed szanownym gronem
ząbkowskich Seniorów w sali widowiskowej
Klubu Seniora „Relax” znajdującej się przy
Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Przedszkolaki „porwały” całą publiczność w szalony

świat cygańskich rytmów, kolorowych strojów, barwnych piosenek oraz wesołych tańców. Babcie oraz Dziadkowie śpiewali razem
z dziećmi takie przeboje jak „Kolorowy tabor”
czy „Dziś prawdziwej zimy już nie ma” (na
melodię „Dziś prawdziwych cyganów już nie
ma”). Przy piosence „Ore, ore” wszyscy klaskali
i prawie ruszyli do tańca razem z aktorami.
Występ zakończyły serdeczne życzenia dla
Seniorów na Nowy Rok oraz gromkie brawa
i podziękowania dla dzielnych artystów.

Dzieci długo jeszcze będą wspominać
słodki poczęstunek, który dostały na drogę, wspaniałe wrażenia z występu i ciepłą,
rodzinną atmosferę, która panowała wśród
publiczności.
Katarzyna Szymańska

Ciekawe spotkania w Bibliotece

M

iejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach już po raz kolejny włączyła się
w organizowanie zajęć plastycznych dla najmłodszych czytelników, którzy pozostali na czas ferii w mieście. Zajęcia odbywały się przez cały drugi
tydzień ferii od 20.02. do 24.02. 2017 r. w godzinach 11:00-12:15.
W ciągu tego tygodnia dzieci miały okazję
wykonać mnóstwo ciekawych prac plastyczno-technicznych. Na pierwszych zajęciach
przenieśliśmy się do świata „Królowej Śniegu”,
przepięknej baśni Hansa Christiana Andersena. Przy pomocy kilku ilustracji i własnej wyobraźni dzieci próbowały odtworzyć wnętrze
pałacu Królowej. Kolejne zajęcia wymagały
już nieco większej zręczności, gdyż robiliśmy
łapacz złych snów. Największą
radość naszym uczestnikom sprawiło malowanie witrażu, którego
tematem był podwodny świat.
Choć już wszystkie dzieci były
na balu karnawałowym w swoich
przedszkolach i szkołach, to u nas
klimat ten zagościł na czwartych

„Tłusty Czwartek”
w Przedszkolu SMYK

zajęciach. Nasi podopieczni zrobili przepiękne kolorowe maski Arlekina. Ostatnie piątkowe zajęcia zostały poświęcone zwierzętom
wokół nas. Tydzień minął nam bardzo szybko
i z żalem się żegnaliśmy, ale nic
straconego, bo za rok znowu się
spotkamy.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznych feriach
zimowych pod hasłem „Zimą
wkoło jest wesoło” dziękujemy
i zapraszamy na kolejne – za rok!

J

uż od rana na ul. Kościelnej roznosił się smakowity zapach pączków.
To przedszkolaki ze „Smyka” swoje
przedszkole zamieniły w cukiernię.
Zgodnie z tradycją w Tłusty Czwartek
to wielkie pieczenie, a potem jedzenie.
Dzieci więc upiekły pączki i inne słodkości
– wafle, babeczki, blok czekoladowy. Potem
była smakowita degustacja, w której brały
udział także nasze Panie kucharki. Fachowym okiem i autorytetem przyznały dzieciom
sprawność cukiernika na medal! Lukrowany
dzień był naszym pożegnaniem z karnawałem. Jeszcze tylko we wtorek dyskoteka ostatkowa i …. czekamy na następne świta.
Wychowawcy ze SMYKA
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Aktywna zima karateków z Ząbek

P

odczas ferii zimowych karatecy z Ząbek, ćwiczący na co dzień w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, uczestniczyli w zimowym obozie treningowym w Wysowej Zdroju. Najmłodsi uczestnicy wyjazdu mieli 5 lat i mogli brać przykład
ze starszych zawodników solidnie ćwiczących
przed wiosennymi zawodami.
Od razu po przyjeździe młodzi wojownicy wyruszyli na
pobliskie stoki, by przeżyć pierwsze emocjonujące zjazdy
saneczkowe. W kolejnych dniach obok prawdziwych treningów karate, w programie dnia był czas na
pływanie i regenerujące kąpiele w uzdrowiskowym basenie, zabawy integracyjne, spacery górskie
po beskidzkich szlakach, łyżwiarstwo, gry drużynowe i narciarstwo biegowe.
Na doskonałą atmosferę wśród ćwiczących wpływ miało z pewnością czyste uzdrowiskowe powietrze i wyśmienita słoneczna pogoda, jaka towarzyszyła uczestnikom wyjazdu podczas całego wypoczynku. Aktywnie spędzone dni kończyły treningi relaksacyjne, walentynkowe dyskoteki oraz ognisko.
Aktualnie karatecy KSW KYOKUSHIN rozpoczęli regularne treningi na MOSiR, by po sukcesie na
Mistrzostwach Mazowsza, gdzie zdobyli 18 medali, podjąć kolejne trudne wyzwania. Pierwsi do
boju w marcu ruszą najmłodsi zawodnicy, którzy postarają się poprawić wyniki z ogólnopolskich
turniejów, na których zdobyli ponad 130 medali. Więcej informacji i zdjęcia z obozu
zimowego karateków na www.kswkyokushin.pl
KSW KYOKUSHIN
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Kwalifikacja wojskowa
W DNIU 6 MARCA 2017 r.
NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ROZPOCZYNA SIĘ KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Informujemy, że – zgodnie z zarządzeniem nr 10 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. – kwalifikacja wojskowa
w roku 2017 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie
w okresie od 6 marca do 28 kwietnia 2017 r.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa
Komisja Lekarska w Wołominie. Siedzibą Komisji jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie
budynku / WEJŚCIE C od strony Urzędu Miasta), telefon: 22 787-43-01
lub 03 wew. 136, Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30.
DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ:
1. mężczyźni urodzeni w roku 1998,
2. mężczyźni urodzeni w latach1993 – 1997, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1996 - 1997, które:
1) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1993 - 1998, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami
tych szkół lub kierunków, o których mowa par. 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup
kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej (Dz. U. poz. 321),
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do
pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej
TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN
7. Radzymin: 04.04. - 07.04.
1. Wołomin: 06.03. - 15.03.
8. Kobyłka: 10.04. - 13.04.
2. Klembów: 16.03. - 17.03.
9. Tłuszcz: 18.04.- 21.04.
3. Marki: 20.03. - 24.03.
10. Zielonka: 24.04. - 26.04.
4. Ząbki: 27.03. - 30.03.
11. Strachówka: 26.04.
5. Jadów: 31.03. - 03.04.
12. Dąbrówka: 27.04.
6. Poświętne: 03.04.
Kobiety i dzień dodatkowy: 28.04.

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy
Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 14 kwietnia 2017 r. (piątek).
Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się
do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00.
Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu
stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 6 marca, a 28 kwietnia 2017 r.
Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej)
Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
(przyziemie / wejście C od strony Urzędu Miasta, ul. Ogrodowa) tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew. 136, fax: (22) 776-50-93.
lub
Wydział Spraw Obywatelskich, tel.: (22) 787-43-03 wew. 104
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534,
z późn. zm.),
• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (t. j Dz.U.
z 2014 r. poz. 1027, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie
zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach
podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracowników, szkoły i inne jednostki organizacyjne
zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U.
Nr 145 poz. 1539, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej
służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
(t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 735),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie
sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących
w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu
medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich
orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 51),
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca
2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich
w tych sprawach (Dz.U. Nr 151 poz. 1595, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie
kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202 poz. 1566, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1657).

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

informuje,
iż dnia 22 lutego 2017 r. 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 0050.18.2017 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna
na stronie internetowej: bip.zabki.pl
(w zakładce Zarządzenia).

informuje,
iż dnia 28 lutego 2017 r. 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 0050.22.2017 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna
na stronie internetowej: bip.zabki.pl
(w zakładce Zarządzenia).

informuje,
iż dnia 28 lutego 2017 r. 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 sprzedaży – Zarządzenie
nr 0050.23.2017 Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 28 lutego 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

informuje,
iż dnia 14 marca 2017 r. 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 sprzedaży – Zarządzenie
nr 0050.26.2017 Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 13 marca 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

15

CO SŁYCHAĆ

www.zabki.pl

Co zyskujesz Ty i Twoja rodzina?
č bezpłatną komunikację miejską
č zniżki na basen

č bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania

č rabaty na produkty i usługi firm uczestniczących w akcji „Zniżka za dowód”

č możliwość skorzystania z Powiatowej Karty Rodziny (zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu,

za zajęcia w MOK i MOSiR, 50% ulgi na posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjach)

č dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli

č większy komfort życia (więcej inwestycji drogowych, oświatowych, sportowo-rekreacyjnych)

Do kasy miasta Ząbki wpłynie prawie 40% udziału z Twojego podatku (PIT)
tylko wtedy, gdy w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2016 r. wskażesz swój
ząbkowski adres zamieszkania.

Ząbki, ul. Skorupki 41 lok. 1
tel. 793 794 530
www.kacikurody-zabki.pl
• Makijaż permanentny • Depilacja woskiem
• Kompleksowa
• Mezoterapia
pielęgnacja twarzy
twarzy i ciała
• Pielęgnacja dłoni i stóp • Fale Radiowe RF

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

ceny za kontener od 180 zł

• Oczyszczanie
skóry twarzy
• Leczenie trądziku
• Likwidacja zmarszczek

WYWÓZ
ODPADÓW STAŁYCH
gruzu, śmieci, itp.

BULI

Usługi porządkowe

tel. 509-136-967

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

www.buli.com.pl

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.romika.com.pl
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