
 

NOWA KARTA MIESZKAŃCA JESTEM Z ZĄBEK 

TO JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI DLA POSIADACZY
W dniu 30 stycznia br. zastępca 

burmistrza Ząbek Kamil Kowa-

leczko podpisał umowę z ząbkow-

ską firmą BPROG Sp. z o. o. na 

wdrożenie i świadczenie usługi 

utrzymania systemu zarządzania 

kartą mieszkańca „Jestem z Zą-

bek”.   

Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego usługi prac 

analitycznych, wdrożenia, uru-

chomienia, utrzymania, asysty 

technicznej, rozwoju oraz bieżącej 

konserwacji Systemu Karty Miesz-

kańca do zarządzania kartami 

mieszkańca i pozostałymi kartami 

identyfikacyjnymi, a także do za-

rządzania i weryfikacji uprawnień 

użytkowników w dostępie do 

usług i profitów z uwzględnieniem 

szczególnych potrzeb Zamawiają-

cego określonych w niniejszym 

opisie przedmiotu zamówienia.  

Wdrożenie usługi Karty Miesz-

kańca będzie umożliwiało miesz-

kańcom skorzystanie z usług, obiektów i atrakcji ofero-

wanych przez Miasto Ząbki, jednostki organizacyjne i 

podległe Miastu Ząbki oraz Partnerom Karty Mieszkańca 

„Jestem z Ząbek” w postaci rabatów, ulg, premii, które 

zaoferuje program (np. atrakcje kulturalne, sportowe, 

komunikacyjne, rekreacyjne), a także z profitów u part-

nerów handlowych. Program ma wspierać również pod-

mioty miejskie w stworzeniu kanału komunikacji z 

mieszkańcami. 

                       Dokończenie na stronie 5. 

Kamil Kowaleczko zastępca burmistrza miasta Ząbki  
oraz Bartosz Goździk prezes zarządu firmy BPROG Sp. z o.o. 
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ZIMA W MIEŚCIE 2020, 

DLA CIAŁA I DUCHA 
Trwają ferie zimowe województwa mazowiec-

kiego. Od 10 do 23 lutego na terenie Miasta Ząbki 

dzieci i młodzież mogą wziąć udział w zorganizo-

wanym wypoczynku w ramach akcji „Zima w mie-

ście 2020”. Czeka wiele niezwykłych atrakcji. 

W akcję włączyły się jednostki miejskie: szkoły pod-

stawowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 

Miejski Ośrodek Kultury. Wypoczynek odbywa się 

od poniedziałku do piątku. Każda instytucja przygo-

towała atrakcyjny program zajęć. 

Z jakich atrakcji można skorzystać? Na dzieci i mło-

dzież czekają m.in.: gry i zabawy integracyjne: tur-

nieje gier planszowych czy pokazy filmów animo-

wanych. Będzie coś dla ciała, ale też coś dla ducha. 

Klub UKS SAME JUDO zaprasza na bezpłatne zaję-

cia w czasie ferii dla dzieci spoza klubu. Może ktoś 

przekona się do uprawiania tego pięknego sportu? 

Dzieci, biorące udział w zajęciach organizowanych 

przez Szkołę Podstawową nr 3, będą mogły się wy-

brać m.in. do kina czy poznać tradycje wsi polskiej 

w ośrodku agroturystycznym Cuda i Wianki. 

Ząbkowski MOSiR zaprasza do korzystania z lodo-

wiska, a starsze dzieci, w wieku 10-16 lat mogą 

wziąć udział w treningach bokserskich. Warto się 

zapoznać z ofertą kilku instytucji na ich stronach in-

ternetowych: 

• Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kościelna 2, 

www.sp3zabki.pl (17 - 23 lutego), 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sło-

wackiego 21, www.mosir-zabki.pl (17 - 23 

lutego),  

Ferie zimowe to czas, kiedy dzieci potrzebują od-

powiednich atrakcji podczas pobytu w mieście, 

zwłaszcza gdy pogoda nie sprzyja. Proponowana 

oferta zajęć w czasie przerwy w zajęciach szkolnych 

pomoże zorganizować dzieciom odpowiednio czas 

i bawić się w ferie bezpiecznie.

CO SŁYCHAĆ 
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ŁAPKA NA FERIE NA BASENIE!  

A MOŻE TENIS STOŁOWY? 
Specjalną, nową atrakcję na czas ferii przygotowało Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach. Można  

z niej korzystać już od początku ferii. 

Dla najmłodszych przygotowano dodatkową atrakcję! 

Przez trzy kolejne niedziele, czyli  9, 16 oraz  23 lutego, 

aby urozmaicić czas spędzony na pływalni do Waszej 

dyspozycji będzie:  Łapka Wibit.  

Korzystanie z dodatkowej atrakcji jest bezpłatne oraz 

będzie możliwe przez cały dzień – w wyżej wskazanych 

terminach. 

Ferie z tenisem stołowym. 

Zimą warto spróbować dyscyplin, w które gra się  

na hali. Kiedyś każdy chłopiec marzył, żeby zostać An-

drzejem Grubbą albo Leszkiem Kucharskim. Teraz jest 

doskonała okazja, żeby zrobić pierwszy krok do kariery. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza chętnych na 

treningi tenisa stołowego organizowane  

w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Piłsudskiego 35. 

Zajęcia odbywają się w dniach 17.02-21.02.20, a koszt 

zajęć za cały tydzień wynosi 200 zł.

 Zapisy pod numerem tel. 508-661-919.

 

  

CO SŁYCHAĆ 
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SZANSA NA  

KSIĄŻKĘ ROKU  

KOMUNIKACJA  

W OKRESIE FERII 
Książka “Dzisiaj należy do mnie” została zgłoszona do 

niezależnego konkursu literackiego na polską Książkę 

Roku 2019. Jej autorką jest pani Agnieszka Dydycz Pre-

zes Fundacji „Pomóżmy Dzieciom”, która od ponad 20 

lat wspiera finansowo naszą ząbkowską Świetlicę Śro-

dowiskową nr 1 „Harcówka”.  

Głosować można zarówno, korzystając z komputera, 

jak też z urządzeń mobilnych. 

Poniżej przytaczamy kilka słów od autorki, które być 

może zachęcą Państwa do głosowania w plebiscycie na 

książkę roku: 

„Moja książka “Dzisiaj należy do mnie” została zgło-

szona do niezależnego konkursu literackiego na polską 

Książkę Roku 2019. Teraz zbiera głosy, aby dostać się do 

TOP10, które później oceni profesjonalne Jury i wybie-

rze tę jedyną.  

Głosowanie trwa do końca lutego, a książka  

#Dzisiajnależydomnie już znajduje się w czołówce plebi-

scytu.  

Konkurs Literacki http://brakujaca-litera.pl/ 

Na komputerze: wybieramy z lewej kolumny Etap II 

otwarty – głosowanie – oddajemy głos na “Dzisiaj na-

leży do mnie”. 

Na smartfonie: w lewym górnym rogu ekranu wybie-

ramy strzałki na czerwonym tle, rozwija się kolumna, 

wybieramy Etap II otwarty i.. głosujemy. 

Każdy może zagłosować i tu, i tam! Trwa to kilka se-

kund, a dla mnie znaczy tak wiele! A książka jest piękna 

i prawdziwa – dla nas i o nas, o sile i odwadze w każdym 

z nas, które pozwalają nam odnaleźć własne miejsce na 

ziemi.  

Gdziekolwiek, by ono nie było... 

Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.” 

Pani Agnieszka Dydycz 

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wprowa-

dził następujące zmiany w funkcjonowaniu Warszaw-

skiego Transportu Publicznego: 

AUTOBUSY: 

- zawieszone będzie kursowanie linii :  304, 314, 320, 

323, 332, 379, 

- zawieszone będą wytypowane kursy/podjazdy linii: 

115, 121, 150, 153, 162, 163, 164, 211, 213,  326, 401, 

411, 504, 519, 522 (odwołane kursy oznaczone są w 

rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których obja-

śnienie podano w informacji  przystankowej), 

- w dniach  11-

17.02.2020 r.  zawie-

szone będą wytypo-

wane kursy  linii114, 

(dotyczące obsługi 

UKSW) 

- linie: 140, 182, 201, 

269, 339, 340, 507, 

523, E-2, L20  kurso-

wać będą wg specjal-

nych rozkładów jazdy, 

- linia105 zawieszenie 

kursów skróconych (Lazurowa – Rondo Daszyńskiego), 

-linia 154 (wprowadzenie dodatkowych podjazdów do 

krańca Fort Radiowo w zastępstwie kursów zawieszonej 

linii  320) 

- linia 201  kursować będzie trasą obowiązującą w dni 

świąteczne, 

TRAMWAJE: 

- linie:  1, 9, 31  kursować będą wg specjalnego rozkładu 

jazdy, 

METRO i SKM:  - kursują bez zmian. 

Rozkłady linii Ząbkowskich pozostają bez zmian. 

CO SŁYCHAĆ 
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NOWA KARTA MIESZKAŃCA JESTEM Z ZĄBEK 

TO JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI DLA POSIADACZY 

Wywiad z zastępcą burmistrza Miasta Ząbki Kamilem Kowaleczko w sprawie nowej karty mieszkańca.  

Dokończenie ze strony 1. 

Skąd się wzięła idea karty mieszkańca w Ząbkach? 

Kamil Kowaleczko, Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki: 

Można powiedzieć żartobliwie, że potrzeba jest matką 

wynalazków. Jesteśmy najmłodszym miastem w Polsce, 

jeśli chodzi o średnią wieku mieszkańców. Wiele osób 

wybiera Ząbki jako idealne miejsce do mieszkania, bo 

nasze miasto jest dogodnie położone - blisko stąd do 

centrum stolicy, więc łatwo dojechać do pracy. Bardzo 

się z tego cieszymy, jednak wzrastająca liczba 

mieszkańców to także konieczność rozbudowy 

infrastruktury, choćby placówek oświatowych czy dróg 

do nowych osiedli. Problemem jest to, że nowi 

mieszkańcy w dużej części nie płacą w naszym mieście 

podatków. Szacujemy, że nawet 40 proc. mieszkańców 

zostawia swoje pieniądze gdzie indziej. Nie mamy 

narzędzi, żeby wyegzekwować płacenie podatków dla 

naszego Miasta. Możemy jedynie do tego zachęcać,  

a karta mieszkańca jest do tego dobrym środkiem. Jej 

posiadacze będą mogli otrzymać dopłaty do biletów 

ZTM, darmowe strefy parkowania, darmową 

komunikację miejską czy zniżki u ząbkowskich 

przedsiębiorców. 

Jakie uprawnienia daje nowa karta mieszkańca?  

Ten program oferuje jeszcze więcej korzyści dla naszych 

Mieszkańców. Na nowej karcie obowiązywać będą 

wszystkie dotychczasowe zniżki, m.in. darmowa 

komunikacja miejska, 25 proc. zniżki na atrakcje w 

Miejskim Centrum Sportu: kręgle, basen, squash, ale też 

rabaty na zajęcia prowadzone w MOSiR oraz MOK, czy 

zniżki na produkty i usługi u lokalnych przedsiębiorców. 

Dodatkowo Mieszkańcy będą mieli możliwość 

bezpłatnego chipowania zwierząt, dopłaty do 

sterylizacji, bezpłatne parkowanie na terenie miasta, 

oraz P+R, czy dopłaty do biletów ulgowych 

warszawskiego ZTM. Nowa karta mieszkańca to także 

krok w przyszłość. Dzięki dedykowanej aplikacji 

mobilnej na system Android i IOS, będzie można 

korzystać z wirtualnej karty mieszkańca, która będzie 

oferować wszystkie funkcje tradycyjnego, plastikowego 

odpowiednika. 

Od kiedy nowa karta mieszkańca będzie 

funkcjonować?  

Najpierw musimy przetestować odpowiedzialny za to 

system  informatyczny. Przewidywany termin 

rozpoczęcia wydawania nowych kart mieszkańca to 

początek marca. Procedura jest bardzo prosta. 

Szacujemy, że wnioski składane osobiście w urzędzie 

będą od razu rozpatrywane, na rozpatrzenie wniosku 

złożonego online będziemy musieli poczekać ok. 2-3 

dni.  Wniosek o wydanie nowej karty będzie można 

złożyć online bez konieczności wizyty w urzędzie, chyba 

że oprócz karty wirtualnej będziemy również chcieli 

mieć kartę plastikową tak jak to było dotychczas, obie te 

opcje są dostępne. 

Jak długo nowe karty mieszkańca będą ważne? 

 Nowe karty będą ważne przez rok, lub nawet przez 24 

miesiące, gdy osoba jest zameldowana na pobyt stały. 

Ważność karty będzie można przedłużać przed 

upływem terminu, co analogicznie będzie można 

wykonać za pomocą platformy online lub osobiście w 

urzędzie. W urzędzie miasta trzeba będzie 

udokumentować to, że dalej mamy uprawnienie do jej 

posiadania, czyli mieszkamy w Ząbkach i rozliczyliśmy 

PIT za ostatni rok w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, 

CO SŁYCHAĆ 
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a w naszym zeznaniu figuruje ząbkowski adres 

zamieszkania.  

Czy wydanie karty kosztuje? Co w przypadku jej 

zgubienia?  

Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. W 

przypadku utraty lub zniszczenia plastikowej  Karty 

Mieszkańca, będziemy wydawać jej duplikat. 

  

Jak udokumentować prawo do posiadania karty 

mieszkańca?  

Musimy udokumentować, że mieszkamy w Ząbkach 

oraz, że rozliczyliśmy swój PIT za ostatni rok  

w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, a w naszym 

zeznaniu figuruje ząbkowski adres zamieszkania. Jeżeli 

mieszkaniec dodatkowo jest zameldowany, otrzyma 

kartę z okresem ważności dwukrotnie dłuższym tj. 

dwóch lat. Do wyrobienia karty konieczne będzie 

również aktualne zdjęcie. 

Czy w programie są przewidziane jakieś korzyści dla 

dzieci?  

Jeśli rodzic lub opiekun prawny posiada uprawnienia do 

wydania karty, będzie mógł wnioskować także o kartę 

dla swoich nieletnich dzieci oraz uczniów i studentów 

do ukończenia 26 roku życia. W takiej sytuacji konieczne 

będzie dołączenie skanu ważnej legitymacji szkolnej lub 

studenckiej. 

Duże zainteresowanie wzbudzają dopłaty do biletów 

ZTM. Jak tutaj będzie działać karta? 

 Nowa karta Jestem z Ząbek w wersji fizycznej bazuje na 

nośniku Warszawskiej Karty Miejskiej, więc może być 

nośnikiem biletów okresowych ZTM. Osoby 

korzystające z pociągów będą mogły od kwietnia nabyć 

tańszy okresowy bilet ulgowy ZTM ważny na 1 i 2 strefę. 

To będzie znacząca ulga, bo za bilet 30-dniowy zamiast 

jak dotychczas 90 zł, pasażer zapłaci 60 zł, a resztę 

dopłaci Miasto. Ważna karta mieszkańca będzie 

uprawniała do bezpłatnych przejazdów ząbkowskimi 

liniami autobusów, a uprawnienia będzie weryfikowała 

niezależna od przewoźnika firma. 

Jak karta Jestem z Ząbek będzie działała na parkingu 

Parkuj i Jedź?  

Od maja tylko posiadacze ważnej karty mieszkańca będą 

mogli skorzystać z jedynego w powiecie wołomińskim 

parkingu podziemnego Parkuj i Jedź. Jeśli są 

równocześnie posiadaczami samochodów 

elektrycznych również będą mogli doładować tam 

swoje samochody. Dzięki systemowi informatycznemu 

zarządzającemu uprawnieniami, każdy z partnerów jak 

również  kontrolerzy w autobusach będą mogli 

sprawdzić czy karta jest ważna oraz czy mieszkaniec 

wyczerpał już limit przyznanych ulg i bonusów u 

ząbkowskich przedsiębiorców. Będą potrzebować do 

tego albo smartfona z dedykowaną aplikacją, albo 

komputera z przeglądarką internetową.  Planujemy 

również system lojalnościowy funkcjonujący w ramach 

karty mieszkańca. Oczywiście będziemy pracować nad 

rozwojem oferty w przyszłości. 

Na ostatniej sesji Rady Miasta  wspomniał Pan, że 

będzie to jeden z najnowocześniejszych systemów w 

Polsce. Czy nie obawia się Pan, że budując nowy 

system napotkacie utrudnienia i termin wydawania 

kart się opóźni?  

Nie widzę takiego zagrożenia. Pracuję z wysoko 

wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem. Jestem 

przekonany, że nowy system wprowadzimy zgodnie z 

planem. 

W takim razie trzymam mocno kciuki za pomyślną re-

alizację. 

CO SŁYCHAĆ 
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DOSKONAŁY SPOSÓB NA PROMOCJĘ MIASTA
O nowym logo i haśle Miasta Ząbki rozmawiamy z pomysłodawcą i twórcą, pracownikiem urzędu Ząbki Konradem 

Szpakowskim.

Po co miastu Ząbki własne logo? 
Konrad Szpakowski: Przede wszystkim naszemu 
miastu jak i każdemu innemu podmiotowi 
chcącemu się wyróżniać z tłumu potrzebny jest 
prosty, indywidualny i nieskomplikowany znak, 
który będzie łatwy do rozpoznania i odróżnienia dla 
każdego odbiorcy. Odpowiednio skomponowane 
logo daje nam całe mnóstwo możliwości 
marketingowych, pozwala nam w pozytywny, mniej 
oficjalny sposób promować miasto Ząbki jako 
dobre miejsce do życia czy założenia rodziny. Logo 
dzięki prostszej, nowocześniejszej formie niż herb 
miasta pozwala nam bardziej elastycznie z niego 

korzystać np. przy produkcji gadżetów 
reklamowych czy promowaniu luźniejszych atrakcji 
miejskich. Jest to narzędzie dające ogromne 
możliwości. Nie musimy już korzystać z naszego 
pięknego herbu w mniej oficjalnych 
okolicznościach. 
 
Co prezentuje nowe logo miasta Ząbki? 
Projekt logo został przygotowany w oparciu o trzy 
elementy charakteryzujące miasto Ząbki. W 
głównej mierze kształt znaku eksponuje granice 
administracyjne miasta. Idea znaku została 

zaadaptowana do formy liścia topoli widniejącego 
w herbie miasta, nawiązując do rosnących 
powszechnie drzew topolowych oraz symboliki 
życia oraz ochrony środowiska. Elementy użyte do 
konstrukcji znaku są inspirowane dynamicznymi, 
ostrymi formami, obrazując oczywiste nawiązanie 
do nazwy miasta „Ząbki” oraz symbolizujące 
nowoczesność i dążenie do energicznego rozwoju. 
 
Jaka była pana inspiracja podczas tworzenia 
ząbkowskiego znaku? 
Oprócz wcześniej przedstawionych elementów tj. 
granic miasta czy liścia topoli, ważnym elementem 
jest tutaj odpowiednia kompozycja kolorystyczna. 
Symbolika kolorów zastosowanych w logotypie jest 
silnie powiązana z barwami widniejącymi w herbie. 
To te kolory są symbolem miasta, kojarzą się z nim. 
Przewaga koloru zielonego, usytuowanego na 
skrajnych elementach znaku symbolizuje charakter 
miasta – położenie pośród otaczających je ogrodów 
działkowych i lasu oraz historycznej idei „miasta 
ogrodu”. Elementy, które tworzą znak mają 
pokazać, że Ząbki to nowoczesne, dynamicznie 
rozwijające się miasto, mające silny związek z  
tradycją oraz stawiające na ekologię. Kompozycja 
znaku sugeruje, że miasto jest przyjaznym 
miejscem zarówno dla inwestorów, mieszkańców 
jak też wszystkich gości. 
 
„Tu rodzi się przyszłość” - jaka jest geneza nowego 
ząbkowskiego hasła? 
Przede wszystkim jest to nawiązanie do 
najwyższego poziomu dzietności w skali całego 
kraju wśród miast. Jest to niewątpliwy sukces 
polityki prorodzinnej władz naszego miasta, dzięki 
czemu dumnie możemy nazywać się najmłodszym 
miastem w Polsce. Młode pokolenia to przyszłość! 
 
Wiemy doskonale, że ceny takich produkcji 
bywają bardzo wysokie. Miasto Ząbki 
postanowiło wykorzystać własne zasoby  
i postawiło na własny projekt. 

CO SŁYCHAĆ 
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Ceny tworzenia wszelkich znaków i 
identyfikacji dla poszczególnych podmiotów, 
zwłaszcza przy jednostkach publicznych, 
mogą faktycznie dochodzić do, wydawałoby 
się, absurdalnych kwot. Nie są to oczywiście 
żadne tajne dane, więc chyba możemy tutaj 
podać przykłady takie jak logo wraz z 
identyfikacją wizualną miasta Elbląg 130 tys. 
zł czy materiały Służby Celnej i Urzędów 
Kontroli skarbowej to, bagatela, 220 tys. zł! 
Władze naszego miasta przedstawiły pomysł, 
by spróbować wspólnymi siłami stworzyć coś, 
co będzie oddawało nowoczesny charakter i 
klimat Ząbek. W tworzeniu znaku 
uczestniczyły osoby tutaj wychowane, które 
chyba najlepiej potrafią oddać klimat miejsca 
i włożyć w projekt całe serce. Stworzyliśmy 
zgrany zespół i udało nam się stworzyć taki 
znak który, z tego co słyszałem, miał ciepłe 
przyjęcie wśród społeczności. Mam nadzieję, 
że będzie długo dobrze służył miastu, że 
spełni marketingową rolę oraz przyniesie 
wiele korzyści naszej gminie w tworzeniu 
wizerunku dobrego miejsca do życia. 
Uważam, że daliśmy radę! 
Czy logo zostało już na dobre wprowadzone 
w życie w przestrzeni miejskiej? 
Wprowadzamy je sukcesywnie przy każdej możli-

wej okazji. Zostało oficjalnie zaakceptowane, 

więc śmiało możemy używać tego znaku we 

wszelkich materiałach reklamowych czy gadże-

tach miejskich. Używamy go już podczas wszyst-

kich możliwych eventów, organizowanych przez 

miasto lub pod jego patronatem, pojawi się też 

na bardzo oczekiwanej przez mieszkańców nowej 

karcie mieszkańca. Zachęcamy również lokalną 

społeczność oraz przedsiębiorców, aby pomogli nam 

podnieść poziom rozpoznawalności naszego nowego 

logo. Tworzenie dobrego wizerunku Ząbek leży w na-

szym wspólnym interesie. Miło chyba przecież nam 

wszystkim byłoby gdzieś w internecie lub innym mieście 

Polski napotkać coś, co jest w tak oczywisty sposób 

związane z naszym miastem. 

 

Redaktor Naczelny: Łukasz Majchrzyk tel. 887 284 300; e-mail redaktor@zabki.pl,  

Wydawca: Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o., ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki 

Druk: Drukarnia Benedysiuk biuro@drukarnia-benedysiuk.pl Adres: Leopolda Lisa-Kuli 1, 05-091 Ząbki, 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nakład 6000 egz. 
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DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI GOSPODARCZEJ  

RADY MIASTA ZĄBKI W ROKU2019 
Czym zajmują się komisje w Radzie Miasta? Każda Komisja ma przypisany pewien katalog spraw, w obrębie których 

po analizie sytuacji i danych podejmuje opinie i wnioski oraz sugeruje Urzędowi Miasta konkretne rozwiązania. Tak 

działa również Komisja Gospodarcza, która w ciągu 2019 roku odbyła 23 posiedzenia, zajmując się - poza standardo-

wym opiniowaniem wniosków o dzierżawę, ustanowienie służebności, bonifikatę od przekształcenia czy wykupu nie-

ruchomości gruntowej - szeregiem spraw istotnych dla miasta i grup mieszkańców. Poniżej krótkie podsumowanie 

najistotniejszych tematów poruszonych w zeszłym roku przez Komisję Gospodarczą.

Na początku zeszłego roku, wychodząc naprzeciw ocze-

kiwaniom mieszkańców, Komisja opracowała projekt 

uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bo-

nifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowa-

nych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów, uchwała ta została następnie przyjęta przez 

Radę Miasta.  

Komisja w ciągu roku kilkakrotnie zajmowała się tema-

tem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

zbierała dane dotyczące funkcjonowania systemu, ana-

lizowała system pod kątem najlepszych rozwiązań, tak 

aby opłaty za śmieci mogły być jak najniższe i jak najbar-

dziej sprawiedliwe oraz podejmowała w tym temacie 

opinie i wnioski. Komisja wnioskowała również o przy-

gotowanie akcji edukacyjnych oraz ulotki promującej 

lepszą segregację odpadów, a także o zwiększenie liczby 

koszy do ulicznej segregacji, tak aby znalazły się one we 

wszystkich strategicznych punktach miasta. 

Analizowany na posiedzeniach komisji był również te-

mat oczyszczania miasta i utrzymania terenów zielo-

nych, w wyniku czego komisja skierowała do budżetu na 

rok 2020 wniosek o zwiększenie środków na sprzątanie 

i odśnieżanie miasta oraz zasugerowała, aby Miasto 

Ząbki zatrudniło własnych pracowników zamiast wynaj-

mowania firmy zewnętrznej zajmującej się utrzyma-

niem terenów zielonych. Kilkakrotnie dyskutowany był 

również temat smogu. Komisja dwukrotnie gościła ko-

mendanta Straży Miejskiej w celu omówienia rezulta-

tów i możliwości działania Straży Miejskiej w temacie 

ochrony powietrza atmosferycznego. Zalecała też kon-

kretne działania odnotowywania podczas kontroli typu 

pieca oraz przekazywania informacji o programie dofi-

nansowania wymiany pieców. Komisja analizowała też 

na spotkaniu ze specjalistą skuteczność drona  

w lokalizowaniu ognisk zanieczyszczenia powietrza  

i ostatecznie wnioskowała do budżetu na rok 2020  

o środki na takiego drona. 

Komisja w ubiegłym roku debatowała również nad te-

matem ograniczenia ruchu tranzytowego w południo-

wych Ząbkach, związanym z projektem klubu Koalicji 

Obywatelskiej dotyczącym ograniczenia tonażu w połu-

dniowych Ząbkach, analizując plan organizacji ruchu 

drogowego na tym obszarze i sugerując pewne rozwią-

zania. Obecnie czekamy na dane z urzędu dotyczące ak-

tualnych ograniczeń tonażu na ząbkowskich drogach 

oraz podjętych działań, na podstawie których będziemy 

chcieli we współpracy z pracownikami urzędu zapropo-

nować konkretne rozwiązania pozwalające na osiągnię-

cie powyższego celu.  

Parokrotnie Komisja Gospodarcza organizowała spotka-

nia  mediacyjne między mieszkańcami, a kierownikiem 

referatu inwestycji i panią Burmistrz w sprawie projek-

tów budowy lub przebudowy kilku ząbkowskich ulic, 

szukając rozwiązań pozostających w możliwie jak naj-

większym stopniu w interesie mieszkańców. Komisja 

trzykrotnie gościła na posiedzeniu przedstawicieli Sto-

warzyszenia Moje Ząbki, organizując swego rodzaju de-

baty tematyczne, między innymi w związku z proekolo-

gicznymi wnioskami stowarzyszenia. Komisja pozytyw-

nie zaopiniowała i czeka na realizację zaproponowa-

nych przez stowarzyszenie projektów, między innymi 

zielonych wiat przystankowych oraz pojemników na na-

krętki plastikowe, będących równocześnie elementem 

małej architektury miejskiej. Pod koniec roku odbyło się 

posiedzenie wspólne połączonych komisji (Komisja Go-

spodarcza wraz z Komisją Budżetu i Inwestycji) w celu 

wypracowania stanowiska dotyczącego partycypacji 

Miasta Ząbki w opracowaniu studium wykonalności 

uruchomienia szybkiej komunikacji autobusowej lub 

CO SŁYCHAĆ 



  NASZE MIASTO 

11 
 

tramwajowej na trasie od Dworca Wschodniego w War-

szawie do Ząbek.  

Nasze wspólne stanowisko zostało następnie uchwa-

lone przez Radę Miasta otwierając drogę do dalszej re-

alizacji tego projektu. Wszystkie powyższe sprawy i te-

maty będą przez Komisję Gospodarczą analizowane  

i rozpatrywane również w tym roku, łącznie z monitoro-

waniem działań podejmowanych przez Urząd Miasta 

oraz szukaniem rozwiązań pozwalających na połączenie 

interesu miasta z dobrem mieszkańców, które jest dla 

nas priorytetowe i w głównej mierze determinuje dzia-

łania naszej komisji. 

Olga Oleksyn, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej 

RM, Radna Klubu Koalicji Obywatelskiej 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW  

NA KADENCJĘ 2020-2023
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie wystąpił do Rady Miasta Ząbki o przeprowadzenie wyborów 

uzupełniających 1 ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Zgłoszenia kandydatów przyjmo-

wane są do 28.02.2020 r. w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, w Biurze Obsługi Interesanta (pokój 6).

Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto:  

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw 

cywilnych i obywatelskich;  

• jest nieskazitelnego charakteru;  

• ukończył 30 lat;  

• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą 

lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od 

roku;  

• nie przekroczył 70 lat;  

• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 

obowiązków ławnika;  

• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub śred-

nie branżowe.  

Ławnikami nie mogą być: 

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych 

sądach oraz w prokuraturze; 

• osoby wchodzące w skład organów, od których orze-

czenia można żądać skierowania sprawy na drogę po-

stępowania sądowego;  

• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące 

stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wy-

kroczeń;  

• adwokaci i aplikanci adwokaccy;  

• radcy prawni i aplikanci radcowscy;  

• duchowni;  

• żołnierze w czynnej służbie wojskowej;  

• funkcjonariusze Służby Więziennej;  

• radni gminy, powiatu i województwa.  

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż 

jednym sądzie.  

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta 

Ząbki:  

- prezesi właściwych sądów,  

- stowarzyszenia, inne organizacjom społeczne i zawo-

dowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, 

z wyłączeniem partii politycznych, oraz  
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- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne 

prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie 

gminy dokonującej wyboru,  

w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.  

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na 

karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do roz-

porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 

2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumen-

tami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandyda-

tów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 

121 poz. 693), jest udostępniony w Biurze Obsługi Inte-

resanta Urzędu Miasta Ząbki oraz na stronach: bip.za-

bki.pl;  www.ms.gov.pl.  

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:  

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą 

zgłaszanej osoby;  

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone 

przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;  

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był po-

zbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzi-

cielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;  

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wysta-

wione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 

2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające 

brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;  

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy 

składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.  

Dokumenty wymienione w punktach 1–4 powinny być 

opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni 

przed dniem zgłoszenia.  

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na 

karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również li-

stę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer 

ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i wła-

snoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłasza-

jących kandydata. Osoba, której nazwisko zostało 

umieszczone jako pierwsze na liście, jest uprawniona do 

składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na 

ławnika.   

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na 

karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organiza-

cję społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na pod-

stawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub za-

świadczenie potwierdzające wpis do innego właści-

wego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. 

Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcze-

śniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia, zaś 

opłatę za ich wydanie ponosi Skarb Państwa.  

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Reje-

stru Karnego ponosi Skarb Państwa zaś opłaty za bada-

nie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekar-

skiego ponosi kandydat na ławnika.  

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyj-

mowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki, ul. 

Wojska Polskiego 10, w Biurze Obsługi Interesanta (wej-

ście A, pokój 6 na parterze) do dnia 28 lutego 2020 r. 

Informacji związanych z wyborami ławników udziela 

Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 – 51 09 712.  

WAŻNE: Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do 

rady gminy po terminie (czyli po 28 lutego 2020 r.),  

a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów for-

malnych, pozostawia się bez dalszego biegu.  

Kartę wraz ze złożonymi  dokumentami podmiot zgła-

szający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie 

został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni 

od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieo-

debrania dokumentów podlegają one zniszczeniu przez 

komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni 

po upływie wyżej wymienionego terminu.  

Informacja przygotowana na podstawie: ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) oraz rozporządze-

nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w 

sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin 

kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia 

(Dz. U. Nr 121, poz. 693). 

 

Małgorzata Wyrzykowska  

Biuro Rady Miasta Ząbki. 
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PRZEDSZKOLE „SKRZAT”  

DAJE WIELE MOŻLIWOŚCI…
Publiczne Przedszkole Nr 3 „SKRZAT” to miejsce, gdzie wspieranie rozwoju dziecka, jego indywidualnych możliwości 

i zainteresowań pozostaje zawsze na pierwszym miejscu. Mając na uwadze te priorytety, stwarzamy naszym podo-

piecznym warunki do uczestnictwa w wielorakich formach aktywności. 

W listopadzie przystąpiliśmy do akcji organizowanej 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Szkoła pa-

mięta”, dzięki której dzieci czynnie włączyły się w upa-

miętnienie wydarzeń związanych z odzyskaniem przez 

Polskę niepodległości. Żywe lekcje historii, wspólne 

tworzenie plakatów i albumów o tematyce historycznej 

umożliwiły przedszkolakom odkrywanie  

kart historii oraz poznanie osób, które 

się w niej zapisały.  

Pamiętają o Kresowiakach. 

Przedszkolaki nie zapominają o roda-

kach mieszkających na kresach wschod-

nich. Jak co roku, wzięliśmy udział  

w zbiórce bożonarodzeniowej „Polacy 

Kresowym Rodakom” organizowanej 

przez Stowarzyszenie Łagierników Żoł-

nierzy AK, aby wspomóc ostatnich sybi-

raków i ich rodziny. 

30-lecie Uchwalenia Konwencji Praw 

Dziecka było kolejną okazją do włączenia 

się w akcję „Międzynarodowy Dzień 

Praw Dziecka z UNICEF”. Udział w akcji 

był zarejestrowany, a z przeprowadzo-

nych działań na terenie przedszkola zo-

stał przesłany raport.  Przedszkole otrzy-

mało podziękowanie za zwiększanie  

świadomości na temat praw dzieci na ca-

łym świecie. 

Nagrodzony występ. 

Poszukiwanie talentów i rozwijanie zain-

teresowań naszych  przedszkolaków jest 

nam bardzo bliskie. Staramy się to robić 

na różne sposoby, tworząc różnorodne 

koła zainteresowań i organizując cie-

kawe zajęcia. Wszystkie podejmowane 

przez nas działania mają przełożenie na 

sukcesy naszych podopiecznych. Takim sukcesem stał 

się występ przedszkolaków w XI Konkursie Jasełek 

,,Dzieciaki z wesołą nowiną" zorganizowanym przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, który odbył się 14 

stycznia br. Dwie grupy przedszkolaków  zaprezento-

wały swoje umiejętności artystyczne. Grupa 13 przed-

stawiła  nastrojową inscenizację „Królowej Śniegu”, 
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której przesłaniem było, iż najważniejszym celem w ży-

ciu jest miłość i wiara. 

Łezka Humoreska, czyli  

opowieść o narodzinach Pana Jezusa. 

Z kolei w zabawnej, ale i pouczającej opowieści, pt. 

„Łezka Humoreska” grupa 18 z dozą współczesnego po-

czucia humoru przedstawiła  tradycyjną opowieść o na-

rodzinach Pana Jezusa. W obu przedstawieniach zapre-

zentowano piękne tańce, wzruszające i wspaniale wy-

konane przez utalentowane dzieciaki  pastorałki oraz 

nastrojowe zimowe piosenki.  

Udział w konkursie był również okazją do wspaniałej za-

bawy, dającej wiele satysfakcji, wyzwalającej w dzie-

ciach aktywność twórczą i pasję do 

występów na scenie.  

Jesteśmy dumni z naszych przedszko-

laków, którzy w ząbkowskim przeglą-

dzie jasełkowym  zajęli drugie miej-

sce.  

Świąteczny konkurs plastyczny. 

W grudniu zorganizowaliśmy  już po 

raz kolejny konkurs plastyczny na Naj-

piękniejszą Ozdobę  Świąteczną, który  

cieszył się olbrzymim zainteresowa-

niem. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami 

przygotowali niemalże sto wspania-

łych prac o charakterze bożonarodze-

niowym, z których bardzo trudno było 

wyłonić zwycięzców.  

Organizatorów urzekła niezwykła kre-

atywność, oryginalność pomysłów  

i wielkie zaangażowanie uczestników 

konkursu. Najcenniejszą wartością był 

jednak wspólnie spędzony czas przy 

wykonywaniu prac i możliwość współ-

działania dziecka i rodzica w procesie 

twórczym.  

W efekcie powstały przepiękne cho-

inki, stroiki, bombki, które stały się 

częścią świątecznej dekoracji w naszej 

auli przedszkolnej. 

Nawet najmniejszy sukces  

jest dla nas ważny. 

W naszej codziennej pracy w przed-

szkolu „Skrzat” staramy się rozwijać  drzemiący w dzie-

ciach potencjał oraz ich zainteresowania i pasje.  Cie-

szymy się, z każdego nawet najmniejszego ich sukcesu.  

Jest nam miło, kiedy efekty naszej pracy są doceniane 

przez innych. 

Nauczyciele PP3. 

Pani Katarzyna Koch 

oraz Pani Ewelina Ziemka
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BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA ZĄBKI  

W 2020 ROKU
Jak co roku mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje w zakresie działań Miasta Ząbki w roku 2020 o charakterze pro-

społecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub inwestycyjnym. Teraz mieszkańcy będą głosować na zgło-

szone projekty.

Do 14 lutego można było zgłaszać swoje sugestie zwią-

zane z przeznaczeniem części wydatków z budżetu Mia-

sta Ząbki na rok kalendarzowy 2020 na rekomendo-

wane przez mieszkańców propozycje realizacji zadań 

przez Miasto Ząbki. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na re-

alizację zadań wynosi w roku budżetowym 300.000,00 

zł, przy czym 100.000,00 zł na działania o charakterze 

prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sporto-

wym, a pozostałe 200.000,00 zł o charakterze inwesty-

cyjnym. 

Harmonogram działań Miasta Ząbki w roku 2020 w za-

kresie propozycji mieszkańców dotyczących realizacji 

zadań podejmowanych przez Miasto Ząbki o charakte-

rze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sporto-

wym lub inwestycyjnym. 

Harmonogram działań związanych z budżetem obywa-

telskim: 

1. Przyjmowanie propozycji zadań - do 14 lutego. 

2. Weryfikacja zadań - do 27 lutego. 

3. Ogłoszenie listy zweryfikowanych zadań - od 17 lu-

tego do 27 lutego. 

4. Głosowanie - od 28 lutego do 15 marca. 

5. Ogłoszenie wyników - do 18 marca 

6. Realizacja zgłoszonych zadań - od 23 marca. 

Jak wygląda procedura głosowania? Każdy mieszkaniec 

może oddać głos w każdej kategorii w jednej z trzech 

form poprzez:  

• wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej 

do zapieczętowanej urny w Urzędzie Miasta 

Ząbki lub Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach;  

• wysłanie wypełnionej karty do głosowania li-

stownie na adres Urzędu Miasta Ząbki z dopi-

skiem „Propozycję Mieszkańców w zakresie 

działań Miasta Ząbki";  

• poprzez ankietę dostępną na stronie interneto-

wej Miasta Ząbki www.zabki.pl.;  

Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku „X"  

w odpowiedniej kolumnie obok nazwy zadania. 

Warto pamiętać, że kartę do głosowania traktuje się 

jako nieważną, gdy głosujący: 1) nie zaznaczy żadnego 

zadania; 2) nie poda wymaganych danych; 3) wypełni 

więcej niż jedną kartę; 4) dokona poprawek i skreśleń w 

obrębie kolumny 

Więcej na stronie internetowej www.zabki.pl 
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