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Rankingi SeRwiSu SamoRządowego PaP

Ząbki wśród najlepszych w Polsce
Gdzie są sprzyjające warunki dla firm? Gdzie mieszkańcy chcą 

mieszkać, a skąd uciekać? Na te pytania odpowiadają rankin-
gi opublikowane niedawno przez Serwis Samorządowy PAP. Oce-
ną objęte zostały wszystkie gminy w Polsce (ok. 2500), w tym naj-
większe miasta jak: Warszawa, Kraków, Łódź czy Poznań. Ząbki 
ponownie znalazły się wśród najlepszych, zajmując w rankingach 
odpowiednio 19 i 58 miejsce. Dokończenie na str. 3

Apel poległych, złożenie kwiatów przed Pomnikiem Pole-
głych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r. także rekon-

strukcja Przemarszu Ochotników roku 1920 i Piknik Militar-
ny, to tylko niektóre punkty obchodów rocznicy „Cudu nad 
Wisłą”. Tak w niedzielę, 13 sierpnia br. władze miasta i miesz-
kańcy Ząbek 
uczcili 97. 
rocznicę Bi-
twy Warszaw-
skiej 1920 r.

Uroczyste obchody 97. rocznicy Cudu nad Wisłą w Ząbkach

Kolejna obniżka cen wody
Na ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki radni przyjęli nową ta-

ryfę określającą m.in. stawki cen zakupu wody czy też od-
bioru ścieków. Najważniejsza informacja dla mieszkańców, 
to kolejna obniżka cen wody, tym razem o kolejne 22 grosze 
za metr sześcienny. Obniżka była możliwa dzięki uruchomie-
niu własnej stacji uzdatniania wody. W przyszłości możliwe 
są kolejne zmiany na korzyść mieszkańców. Szczegółowe za-
pisy nowej taryfy na str. 4-5.

Dokończenie 
na str. 7 i 8

AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY
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Już od kilku lat, co 
drugi piątek każdego 

miesiąca, nasza biblio-
teka organizuje warsz-
taty plastyczne dla naszych najmłodszych czytelników. 
Dzieci z Klubu Malucha przez ten czas poznały różne tech-
niki: rysowanie kredką, pastelami, malowanie akwarela-
mi, wyklejanie z różnych materiałów (papier, bibuła, pla-
stelina, gazeta, tkanina) czy składanie origami  i jeszcze 
wiele innych. Oczywiście nie zabrakło również okoliczno-
ściowych laurek. Tematyka prac była często inspirowana 
daną porą roku czy świętami, uroczystościami przypada-
jącymi  w ciągu tego czasu. 

twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość 
dziecka. warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru w for-
macie a4 i kredki, ale to tysiące możliwości tworzenia ze wszystkiego, 
co znajdziemy wokół.

a jak wiadomo odrobina wyobraźni i zaangażowania sprzyja two-
rzeniu interesujących rzeczy w gronie rówieśników.

od października znowu ruszamy z warsztatami, zajęcia są płatne  
(5 zł miesięcznie) i  odbywają się co drugi piątek każdego miesiąca, 
w godzinach 16:15-17:15.

wszystkich chętnych w wieku 5-8 lat serdecznie zapraszamy!
wiadomość na miejscu w bibliotece (ul. orla 6 lok. 75) i na stronie in-

ternetowej www.mbpzabki.pl  lub pod numerem telefonu 22 781-62-53
UwaGa! Liczba miejsc jest ograniczona!  Zapisy ruszają od 

5 września.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach
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Trwają zapisy do Ligi Szóstek 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach zaprasza do 

udziału w Ząbkowskiej Lidze Szóstek Piłkarskich w sezo-
nie 2017/2018. Ząbkowska Liga Szóstek Piłkarskich 
istnieje od 2011 roku. Do tej pory rywalizacja odby-
wała się na ząbkowskich Orlikach. Od tego sezonu 
rozgrywki odbywać się będą na nowo wybudowanym 
boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

obok najnowszej generacji wspaniałej murawy z certyfikatem FIFa 
Quality Pro na potrzeby rozgrywek Z.L.S.P. zapewniamy:
•	 możliwość	gry	w godzinach popołudniowych (boisko z oświetleniem),
•	 istnieje	możliwość	rozgrywania	przełożonych	meczów	w dni powsze-

dnie (mecze Z.L.S.P. planowane są na soboty i niedziele),
•	 zapowiedzi	i opisy meczów,
•	 relacje	fotograficzne	i video z meczów Z.L.S.P.,
•	 na	bieżąco	aktualizowane	wyniki	i statystyki na stronie internetowej 

i na facebook’u,
•	 statystyki,	podsumowania	drużyn	i poszczególnych zawodników,
•	 profesjonalnych	sędziów	z wydziału Sędziowskiego warszawa,
•	 napoje	dla	zawodników,
•	 nagłośnienie	w czasie trwania meczów,
•	 puchary,	 statuetki	 i medale wręczane na uroczystej ceremonii za-

kończenia rozgrywek połączonej z poczęstunkiem dla uczestników 
rozgrywek,

•	 atrakcyjne	nagrody	rzeczowe	dla	najlepszych	drużyn,
•	 niskie	wpisowe	około	800	złotych	za	rundę	(w	zależności	od	 ilości	

zgłoszonych drużyn).
Zgłoszenia drużyn do dnia 08.09.2017 r. mailowo na adres: mosir@

zabki.pl lub telefonicznie (22) 674 11 64 wew. 101.

Klub Malucha



www.zabki.pl Z a p o w i e d Z i

3

CO SŁYCHAĆ

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

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

Dokończenie ze str. 1

Uczymy dzieci ze Szkoły Podstawowej:
•	 nr	1	przy	ul.	Piłsudskiego	3
•	 nr	2	przy	ul.	Batorego	11
•	 nr	3	przy	ul.	Kościelnej	2
•	 ZPSK	przy	ul.	11	Listopada	4

NaSZ LokaL ZNaJdUJe SIę 
PRZY UL. woJSka PoLSkIeGo 18
zabki@earlystage.pl	•	tel.	796	907	024

Uczymy dzieci ze Szkoły Podstawowej:
•	 nr	1	przy	ul.	Piłsudskiego	3
•	 nr	2	przy	ul.	Batorego	11
•	 nr	3	przy	ul.	Kościelnej	2
•	 ZPSK	przy	ul.	11	Listopada	4

NaSZ LokaL ZNaJdUJe SIę 
PRZY UL. woJSka PoLSkIeGo 18
zabki@earlystage.pl	•	tel.	796	907	024

Konferencja dla Przedsiębiorców 
 

Czy wiesz jak w sposób świadomy i odpowiedzialny  
przekazać majątek firmowy spadkobiercom? 

 

Czy już zadbałeś o to, żeby unieśmiertelnić własny biznes? 
 

Zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców,  
na którym specjalista ds. prawa spadkowego i gospodarczego,  

przekaże wiedzę praktyczną na temat: 

Problemów związanych z zagrożeniami w prowadzonej działalności 
wynikających z braku dobrze skonstruowanego planu sukcesyjnego. 

 

Spotkanie poprowadzą: 
Pani Ewa Pędzich-Ościłowska 

Pan Rafał Andziak 
 

Konferencja odbędzie się dn. 28 września br. o godz. 17:30,  
w sali konferencyjnej Hotelu Mansor, ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, 05-091 Ząbki 

 

Gościem honorowym będzie Burmistrz Miasta Ząbki – Pan Robert Perkowski 
 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc prosimy o kontakt telefoniczny w celu rezerwacji. 
600 227 425   lub        602 229 729 

 

Serdecznie zapraszamy 
 

Ząbki wśród najlepszych w Polsce
Pierwszy z rankingów dotyczy salda migracji wewnętrznej poszcze-

gólnych gmin w 2016 roku. krótko mówiąc odpowiada on na pytanie 
czy w danej gminie więcej osób się zameldowało czy wymeldowało. 
okazuje się, że w ponad 1,5 tys. gmin więcej mieszkańców odpływało 
niż przypływało. Choć trzeba też zauważyć, że w większości gmin 
różnice nie są duże, zważywszy na fakt, że w przedziale od –50 do 
+50 znajduje się aż 1900 gmin. tylko w pozostałych ok. 600 mamy do 
czynienia  z poważniejszymi różnicami in minus lub in plus. w Ząbkach 
w 2016 roku w wyniku migracji przybyło 517 zameldowanych miesz-
kańców, co daje 19 pozycję w kraju.

drugi z rankingów dotyczy oceny przedsiębiorczości mieszkańców 
danej gminy. Ranking bezpośrednio dotyczy liczby funkcjonujących 
podmiotów gospodarczych na każde 1000 mieszkańców. Jednak 
pośrednio daje informację nie tylko o samych mieszkańcach, ich za-
radności, przedsiębiorczości, ale również wskazuje na uwarunkowania 
zewnętrzne (sąsiedztwo z dużymi ośrodkami, zasobami naturalnymi), 
jak i wewnętrzne (prorozwojowe przedsięwzięcia władz gminnych). 
Słowem ranking w sposób najbardziej skumulowany ocenia potencjał 
gospodarczy poszczególnych gmin. Ząbki i w tym aspekcie wypadły 
imponująco (58 miejsce na ok. 2500 gmin).
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Załącznik Nr 2
do Umowy o Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie Ścieków

O G Ł O S Z E N I E
Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w ząbKach sP. z o.o.

informuje, że Uchwałą Rady miasta Ząbki Nr XLV/419/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe taryfy 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.:

TARyfA ZA ZBiOROWe ZAOPATRZeNie W WODę i ZBiOROWe ODPROWADZANie śCieKóW 
NA OKReS 01.09.2017 R. - 31.08.2018 R.

§1
stawki:
1) opłaty za wodę pobraną z sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa wodociągów i ka-

nalizacji w Ząbkach Sp. z o. o., zwanego dalej „Pwik”w rozliczeniach dokonywanych 
na podstawie odczytu wskazań wodomierza, w wysokości:
a) dla gospodarstw domowych - 5,70 zł netto za 1 m3 wody, 
b) dla pozostałych odbiorców – 5,77 zł netto za 1 m3 wody;

2) opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę usługi dostawy wody w rozliczeniach 
w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej, w wysokości:
a) za usługę odczytu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego – 2,68 zł 

netto/2 miesiące,
b) za usługę odczytu wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpow-

rotnie zużytej – 3,80 zł netto/2 miesiące, 
c) za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych 

ścieków:
– dla odbiorców rozliczanych na podstawie faktury papierowej – 3,82 zł netto/2 

miesiące,
– dla odbiorców rozliczanych na podstawie faktury elektronicznej – 2,14 zł netto/2 

miesiące,
d) za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, na równoważny wodomierz 

w zł netto za miesiąc, dla gospodarstw domowych:
– wodomierz dN 15;20 – 2,53 zł,
– wodomierz dN 25;32 – 5,82 zł,
– wodomierz dN 40;50 – 16,95 zł,
– wodomierz dN 65;80 – 42,25 zł,
– wodomierz dN 100;125 – 101,20 zł,
– wodomierz dN 150;200 – 253,00 zł,

e) za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, na równoważny wodomierz 
w zł netto za miesiąc, dla pozostałych odbiorców:
– wodomierz dN 15;20 – 2,59 zł,
– wodomierz dN 25;32 – 5,96 zł,
– wodomierz dN 40;50 – 17,35 zł,
– wodomierz dN 65;80 – 43,25 zł,
– wodomierz dN 100;125 – 103,60 zł,
– wodomierz dN 150;200 – 259,00 zł;

3) opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę usługi dostawy wody w rozliczeniach 
z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym za usługę odczytu wodo-
mierza i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych 
ścieków:

– dla odbiorców rozliczanych na podstawie faktury papierowej – 3,82 zł netto/2 
miesiące,

– dla odbiorców rozliczanych na podstawie faktury elektronicznej – 2,14 zł netto/2 
miesiące,

§2
stawki:
1) opłaty za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej 

Pwik, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na 
podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody, w wysokości – 7,50 zł netto za 1 m3 ścieków,

2) opłaty abonamentowej, na jednego odbiorcę usługi odprowadzania ścieków:
a) za rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków:

– dla odbiorców rozliczanych na podstawie faktury papierowej – 3,82 zł netto/2 
miesiące,

– dla odbiorców rozliczanych na podstawie faktury elektronicznej – 2,14 zł netto/2 
miesiące,

b) za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, na równoważny wodomierz 
w zł netto za miesiąc, dla gospodarstw domowych:
– wodomierz dN 15;20 lub odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia 

wody – 5,45 zł,
– wodomierz dN 25;32 – 12,54 zł,
– wodomierz dN 40;50 – 36,52 zł,
– wodomierz dN 65;80 – 91,02 zł,
– wodomierz dN 100;125 – 218,00 zł,
– wodomierz dN 150;200 – 545,00 zł,

a) za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, na równoważny wodomierz 
w zł netto za miesiąc, dla pozostałych odbiorców:
– wodomierz dN 15;20 lub odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia 

wody – 6,04 zł,
– wodomierz dN 25;32 - 13,89 zł,
– wodomierz dN 40;50 – 40,47 zł,
– wodomierz dN 65;80 – 100,87 zł,
– wodomierz dN 100;125 – 241,60 zł,
– wodomierz dN 150;200 – 604,00 zł.

§3
Stawki opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji w wy-
sokości – 7,50 zł netto za 1 m3 tych wód,

§4
opłata w wysokości 184,50 zł netto za każde przyłączenie do urządzeń wodociągowo-
-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pwik, wynikającą z kosztów przeprowadze-
nia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

§5
opłata w wysokości 12,00 zł/m3 netto wody pobranej z publicznych studni i zdrojów 
ulicznych.

§ 6
opłata w wysokości 3,45 zł/m3 netto wody pobranej do zasilania publicznych fontann 
i na cele przeciwpożarowe.

§ 7
opłata w wysokości 5,70 zł/m3 netto za pobór wody zużytej do zraszania publicznych 
ulic i publicznych terenów zielonych.

§ 8
opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urzą-
dzeń kanalizacyjnych pobierane według następujących zasad:
1) dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do 

miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej

Wskaźnik Jednostka 
stężenia

Stężenie
dopuszczalne

temperatura °C 35 i poniżej

odczyn pH pH 6,5 – 9,5

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 
– bZt5

mg o2/l 700 i poniżej

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZt mg o2/l 1000 i poniżej

azot ogólny mg N/l 220 i poniżej

azot amonowy mg N/l 200 i poniżej

Fosfor ogólny mg P/l 15 i poniżej

Zawiesiny ogólne mg/l 500 i poniżej

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100 i poniżej

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l 20 i poniżej

Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l 15 i poniżej

Chlorki mg/l 1000 i poniżej

Siarczany mg/l 500 i poniżej

ołów mg Pb/l 1,0 i poniżej

miedź mg Cu/l 1,0 i poniżej

Cynk mg Zn/l 5,0 i poniżej

kadm mg Cd/l 0,4 i poniżej

Chrom ogólny mg Cr/l 1,0 i poniżej

Chrom+6 mg Cr/l 0,2 i poniżej

Nikiel mg Ni/l 1,0 i poniżej

Żelazo mg Fe/l 10 i poniżej

Cyjanki wolne mg/l 0,5 i poniżej

Cyjanki związane mg/l 5,0 i poniżej

Rtęć mg Hg/l 0,1 i poniżej

węglowodory ropopochodne mg/l 15 poniżej
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2) stawki karne za jednostkę ładunku zanieczyszczeń w zależności od stopnia przekroczenia stężeń dopuszczalnych określonych w pkt 1.

Wskaźnik I stopień 
przekroczenia

Stawka 
karna

[zł]

II stopień 
przekroczenia

Stawka 
karna

[zł]

III stopień 
przekroczenia

Stawka 
karna

[zł]

temperatura [°C] mniej niż 5°C 0,20 5°C i wyżej 1,20

odczyn [pH] mniej niż 0,5 1,20 0,5 do 1,5 3,60 pow. 1,5 7,20

bZt5 [mgo2/l] 700,0001 – 1000 2,40 1000,0001 – 1500 4,80 pow. 1500 12,00

ChZt [mgo2/l] 1000,0001 – 2000 1,60 2000,0001 – 4000 3,20 pow. 4000 8,00

azot ogólny [mgN/l] 220,0001 – 250 2,40 250,0001 – 280 4,80 pow. 280 12,00

azot amonowy [mgN/l] 200,0001 – 220 2,40 220,0001 – 250 4,80 pow. 250 12,00

Fosfor ogólny [mgP/l] 15,0001 – 20 2,40 20,0001 – 25 4,80 pow. 25 12,00

Zawiesiny ogólne [mg/l] 500,0001 – 600 1,50 600,0001 – 800 3,00 pow. 800 7,50

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/ l] 100,0001 – 150 6,00 150,0001 – 200 12,00 pow. 200 30,00

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe [mg/l] 20,0001 – 30 8,00 30,0001 – 35 16,00 pow. 35 40,00

Substancje powierzchniowo czynne anionowe [mg/l] 15,0001 – 20 8,00 20,0001 – 25 16,00 pow. 25 40,00

Chlorki [mg/l] 1000,0001 – 1200 0,80 1200,0001 – 1600 1,60 pow. 1600 4,00

Siarczany [mg/l] 500,0001 – 600 0,80 600,0001 – 700 1,60 pow. 700 4,00

ołów [mg Pb/l] 1,0001 – 1,5 66,00 1,5001 – 2,0 132,00 pow. 2,0 330,00

miedź [mg Cu/l] 1,0001 – 2,0 66,00 2,0001 – 3,0 132,00 pow. 3,0 330,00

Cynk [mg Zn/l] 5,0001 – 8,0 66,00 8,0001 – 10,0 132,00 pow. 10,0 330,00

kadm [mg Cd/l] 0,4001 – 0,6 66,00 0,6001 – 0,8 132,00 pow. 0,8 330,00

Chrom ogólny [mg Cr/l] 1,0001 – 2,0 12,80 2,0001 – 3,0 25,60 pow. 3,0 64,00

Chrom +6 [mg Cr/l] 0,2001 – 0,3 66,00 0,3001 – 0,5 132,00 pow. 0,5 330,00

Nikiel [mg Ni/l] 1,0001 – 2,5 54,00 2,5001 – 3,5 108,00 pow. 3,5 270,00

Żelazo [mg Fe/l] 10,0001 – 20,0 1,60 20,0001 – 50,0 3,20 pow. 50,0 8,00

Cyjanki wolne [mg/l] 0,5001 – 1,0 400,00 1,0001 – 2,0 800,00 pow. 2,0 1600,00

Cyjanki związane [mg/l] 5,0001 – 10,0 40,00 10,0001 – 20,0 80,00 pow. 20,0 200,00

węglowodory ropopochodne [mg/l] 15,0001 – 20,0 6,00 20,0001 – 40,0 12,00 pow. 40,0 30,00

Rtęć [mg Hg/l] 0,1001 – 0,5 66,0 0,5001 – 0,8 132,00 pow. 0,8 330,00

3) wielkości jednostkowego ładunku zanieczyszczeń

Wskaźnik Jednostka 
ładunku

Substancje powierzchniowo czynne anionowe 1 kg

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe 1 kg

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 1 kg

ołów /Pb/ 1 kg Pb

miedź /Cu/ 1 kg Cu

Cynk /Zn/ 1 kg Zn

kadm /Cd/ 1 kg Cd

Chrom ogólny /Cr/ 1 kg Cr

Chrom+6 /Cr/ 1 kg Cr

Nikiel /Ni/ 1 kg Ni

Rtęć /Hg/ 1 kg Hg

Cyjanki wolne /CN/ 1 kg CN

Cyjanki związane /CN/ 1 kg CN

węglowodory ropopochodne 1 kg

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – bZt5 1 kg o2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZt 1 kg o2

azot ogólny 1 kg N

azot amonowy 1 kg N

Fosfor ogólny 1 kg P

Zawiesiny ogólne 1 kg

Żelazo ogólne /Fe/ 1 kg Fe

Chlorki /Cl/ 1 kg Cl

Siarczany /So4/ 1 kg So4

4) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości dla wskaźników 
zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanaliza-
cyjnych podstawą obliczenia opłaty będą wyniki analiz fizyko-chemicznych próbek 
ścieków, pobranych w czasie okresowych kontroli prowadzonych zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (dz. U. z 2016 r. poz. 1757). w razie przekroczenia 
dopuszczalnych wartości dwóch lub więcej wskaźników przyjmuje się ten, za który 
opłata jest najwyższa;

5) opłata za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń (za wyjątkiem odczynu i tempe-
ratury) uzależniona będzie od stwierdzenia przekroczenia stężenia zanieczyszczeń 
i liczona będzie wg następującej formuły:

[ (Sakt – Sdop) × Q/106 ] × C = op
op = opłata [PLN]
Sakt =  aktualne, zarejestrowane stężenie zanieczyszczeń wyrażone danym wskaź-

nikiem [mg/dm3] 
Sdop= maksymalne, dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń wyrażone danym 

wskaźnikiem [mg/dm3] 
Q =  ilość odprowadzonych ścieków [dm3]
C =  stawka opłaty [zł/kg]

6) opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych obliczana 
jest od dnia poboru próbek ścieków, w których stwierdzono przekroczenia do dnia 
ustania przekroczenia, przy czym za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
a) dzień ponownej kontroli, stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowa-

dzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
b) dzień wpływu pisemnego wniosku dostawcy ścieków o przeprowadzenie ponow-

nej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem przekroczeń warunków wprowa-
dzania ścieków jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym stwierdzi ustanie 
przekroczeń;

7) w przypadku, gdy ponowna kontrola lub kontrola wykonana na zlecenie dostawcy 
ścieków nie potwierdzi ustania przekroczeń, obliczane będą opłaty od przekroczeń, 
jakie wykazała ostatnia kontrola. Szczegółowe procedury prowadzenia kontroli jakości 
ścieków określa umo wa Pwik z dostawcą ścieków przemysłowych.

§ 9
do wszystkich stawek dolicza się obowiązujący podatek Vat. warunki stosowania cen 
i stawek opłat określają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Janusz Tomasz Czarnogórski
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WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

ANGIELSKI

cena od 20 zł/godz
małe grupy 3-5 os.
przyg. do matury
elastyczne godziny
konwersacje

tel. 693-344-950
www.profienglish.pl

DZIECI   MŁODZIEŻ    DOROŚLI Wynajmę lokal 
(35 m2)

z łazienką, na parterze
na biuro, gabinet lekarski

lub inną działalność 
Ząbki, ul. Wyszyńskiego 41

tel.: 503-120-864

Klub 
świadomych
Rodziców
powraca!

Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu wra-
ca klub Świadomych Rodziców organizowany 
przez towarzystwo Przyjaciół Ząbek przy wspar-
ciu miasta Ząbki. klub ma za zadanie przygoto-
wać przyszłych rodziców do przyjęcia na świat 
ich nienarodzonych dzieci. Zajęcia prowadzi 
położna, fizjoterapeuta i ratownicy medyczni. 
dla osób posiadających kartę „Jestem z Ząbek” 
uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 

więcej informacji, w szczególności terminy 
zajęć i formularz zgłoszeniowy, są dostępne na 
stronie www.tpz.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Zdobądź stypendium!
„Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa 
Przyjaciół Ząbek organizowany jest w naszym mieście już po raz 
czwarty. W ramach programu, troje ambitnych ząbkowskich stu-
dentów będzie mogło otrzymać stypendium w wysokości 380 zł 
miesięcznie, na 9 miesięcy. 

Program kierujemy do zameldowanych w Ząbkach studentów co najmniej drugie-
go roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studentów dowolnego roku studiów 
II stopnia, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Nie ma znaczenia tryb studiowania, wybrana przez 
studenta uczelnia czy kierunek studiów. 

Jak aplikować? w tym roku zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie – możesz złożyć wniosek 
o stypendium nie wychodząc z domu! wystarczy, że napiszesz pracę na temat „Jak twoja wiedza 
lub umiejętności zdobywane podczas studiów mogą przyczynić się do rozwoju miasta Ząbki lub 
jego społeczności lokalnej?”, a następnie wejdziesz na stronę www.tpz.org.pl i uzupełnisz formularz 
zgłoszeniowy, załączając do niego napisaną pracę. 

więcej informacji, w tym Regulamin Programu Stypendialnego również znajdziesz na naszej 
stronie internetowej www.tpz.org.pl. 

Nie czekaj, zgłoś się już dziś! Na twój wniosek czekamy do 25 września.
Partnerami programu są: akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja agory, miasto 

Ząbki, Fundacja Grupy PkP, kancelaria doradztwa podatkowego VataX.

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
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Uroczystości rozpoczęła celebrowana przez kapelana ks. płk. 
bogdana Radziszewskiego msza święta w kościele pw. Świętej trójcy 
w Ząbkach. tuż przed jej rozpoczęciem do Ząbek przybyli rekon-
struktorzy przemarszu ochotników, którzy przyszli z warszawy do 
Ząbek i uczestniczyli w ząbkowskich obchodach, aby w ten sposób 
uczcić przemarsz ochotników roku 1920. Po zakończeniu mszy św., 
uczestnicy obchodów, w asyście kompani Honorowej I warszawskiej 
brygady Pancernej oraz orkiestry wojskowej z Siedlec, przemaszero-
wali na ząbkowski cmentarz parafialny, gdzie drugą część uroczystości 
poprowadził mirosław Sobiecki, komendant ząbkowskich Strzelców, 
społeczny doradca burmistrza Ząbek ds. kultury.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, krótkie przemówienia wy-
głosili: senator RP prof. Jan Żaryn, a w imieniu starosty wołomińskiego 
kazimierza Rakowskiego, tomasz kalata, przewodniczący komisji 
Finansowej Rady Powiatu wołomińskiego.

artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki odczytał adresowa-
ny do mieszkańców i władz Ząbek, list Zdzisława Sipiery, wojewody 
mazowieckiego, a Zdzisław Czaplicki, pełnomocnik zarządu ds. kom-
batantów i osób Represjonowanych, list marszałka województwa 
mazowieckiego.

Przemówienia i listy nawiązywały do wydarzeń Cudu nad wisłą 
1920 roku. Senator podkreślił, że odbywająca się wówczas bitwa, za-
decydowała nie tylko o zachowaniu niepodległości przez Polskę, a ale 
także o losach świata, uniemożliwiając ekspansję sowietów na europę 
Zachodnią. Podkreślił rolę „błękitnych oddziałów”, ochotników w bitwie.

wówczas na terenie Ząbek miały miejsce fakty historyczne, o któ-
rych wspomina portal historiaZabek.pl:

„14 sierpnia 1920 r. – kapelan stacjonującej w Ząbkach 8 dP (jed-
nostka 1 armii), ks. Ignacy Skorupka, na niewielkim pagórku obok 
pierwszego, drewnianego kościoła, odprawił polową mszę Świętą. 
Z relacji wynika także, że podczas stacjonowania w Ząbkach, ks. Ignacy 
rozgrywał z ząbkowską młodzieżą mecze siatkówki.

Informacja ta pochodzi z 1987 roku, z relacji Leona dudzińskiego, 
który jako mieszkaniec Ząbek brał udział w tej mszy. Niestety biografia 
ks. Skorupki wskazuje, że 13 sierpnia wymaszerował z budynku szkoły 
im. władysława IV na warszawskiej Pradze, na front wraz z 1 batalionem 
236 pułku piechoty armii ochotniczej, który został ostatecznie włączo-
ny do 36 Pułku Piechoty Legii akademickiej. wieczorem, 13 sierpnia, 
batalion dotarł już do wsi ossów, leżącej na linii frontu (a więc minął 
już Ząbki). 14 sierpnia 1920 roku Ignacy Skorupka zginął od postrzału 
kulą ekrazytową w głowę, w toczącej się pod tą wsią bitwie, będącej 
częścią bitwy warszawskiej. Sprawa jest ciekawa i kwalifikuje się do 
dokładnego zbadania.”

wracając do ząbkowskich uroczystości, po wystąpieniach, odbył 
się apel poległych i złożenie kwiatów przy Pomniku Poległych w obro-
nie ojczyzny w sierpniu 1920 r., po czym Robert Perkowski, burmistrz 
Ząbek i mirosław Sobiecki, komendant Strzelców Ząbkowskich za-
prosili przybyłych gości i mieszkańców na Piknik militarny z udziałem 
wojska do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach. 

Uroczyste obchody 97. rocznicy Cudu nad Wisłą
 w ZąbkachDokończenie ze str. 1

burmistrz podziękował także wszystkim za przybycie i uczczenie tej 
ważnej rocznicy.

Podczas pikniku I warszawska brygada Pancerna im. t. kościuszki 
z warszawy wesołej zaprezentowała pojazd saperski „topola” i wy-
konała pokaz saperski. miłośnicy militariów mogli również obejrzeć 
broń strzelecką i moździerz, a także, pod okiem wojskowego trenera, 
podszkolić swoje umiejętności celowania na trenażerze Cyklop, 
urządzeniu przeznaczonym do nauki, kontroli i oceny dokładności 
celowania z broni strzeleckiej. Zainteresowani mogli otrzymać pa-
miątkowy wydruk z drukarni polowej – druk odezwy do obywateli 
Rzeczpospolitej w związku z nadejściem bolszewików w 1920 r., 
opatrzony pieczęcią 50. lecia nadania praw miejskich Ząbkom, które 
przypada właśnie w tym roku.

w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ząbkach 
otwarto wystawę pn. „bitwa warszawska 1920 r.” przygotowaną przez 
Fundację im. księdza Ignacego Skorupki.

oprawę muzyczną poszczególnych części obchodów zapewniły 
Chór miejsko-Parafialny Cantores misericordiae pod batutą Zbi-
gniewa Jerzego Szablewskiego oraz orkiestra wojskowa z Siedlec, 
a na wojskową grochówkę, podczas pikniku, zaprosili mieszkańców 
Ząbek członkowie Fundacji Skrzydła Chwały, dzięki patronatowi nad 
marszem ochotników 1920 roku, podsekretarza stanu ministerstwa 
obrony Narodowej.

Nad bezpieczeństwem podczas uroczystości czuwała Straż miejska 
w Ząbkach oraz policja. organizacyjnie wydarzenie wsparli strzelcy 
ząbkowscy z ZS Strzelec Józefa Piłsudskiego o. Ząbki im. Ludwika 
tulińskiego.

Aleksandra Olczyk
Iwona Potęga
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PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA 
OSÓB DOROSŁYCH, TERAPIA PAR
PIERWSZA WIZYTA 50% TANIEJ

Pomoc w depresji, nerwicy, lęku, 
niskiej samoocenie, poczuciu pustki 

i osamotnienia, problemach w relacjach
Jeśli chcesz poprawić jakość swojego 

życia zapisz się na spotkanie
Ząbki, ul. Narutowicza 4
tel. 530 146 353

www.annaszablowska-psychoterapia.pl

Uroczyste obchody 97. rocznicy Cudu nad Wisłą w Ząbkach
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filmy. w piątki jeździliśmy do Parku bajka 
w błoniu. to ogólnodostępny park miejski, 
który podzielono na kilka stref funkcjonal-
nych i dostosowano do różnych grup wieko-
wych. obok tradycyjnych placów zabaw na 
trenie parku znajdują się atrakcje np. „wioska 
Indiańska” pełna strukturalnych form z wi-
kliny z elementami tzw. żywej architektury, 
zakątek muzyczny „Instrumenty muzyczne” 
gdzie mogliśmy muzykować, czy „Fontanna 
Interaktywna”, która jest jednym, wielkim 
wodnym placem zabaw dla dużych i małych. 
Główną atrakcją były niewątpliwie fontanny, 
w których „moczyliśmy się” bez ograniczeń. 

mogliśmy również potrenować na 
rewelacyjnie wyposażonej siłowni 
plenerowej, zagrać w ogrodowe 
szachy czy bule. Niestety wszystko 
dobre…szybko się kończy. trzy tygo-
dnie minęły w mgnieniu oka. 

a już dziś zapraszamy na stycz-
niową akcję miejskiego ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Zima w mieście 
na sportowo 2018”!

Joanna Szerszeniewska-Janukowicz

i tańce, malowanie twarzy, a także zajęcia 
z rękodzieła (robiliśmy naszyjniki) i pełna 
niezapomnianych wrażeń opowieść o życiu 
Indian pozwoliły nam wszystkim przenieść 
się na wielkie Równiny ameryki Północnej. 

w czwartki gościliśmy w extreme warrior 
Park w Piasecznie. to gimnastyczny i akroba-
tyczny tor przeszkód, który poprzez zabawę 
i aktywność fizyczną przyniósł nam niezły 
zastrzyk adrenaliny. oczywiście wszystko 
odbywało się pod czujnym okiem instrukto-
rów. kiedy część grupy bawiła się w Piasecz-
nie – druga korzystała z atrakcji ząbkowskiej 
pływalni. Po powrocie z zajęć oglądaliśmy 

w ostatni poniedziałek gościliśmy u nas 
teatr blaszany bębenek z trzebini, którego 
aktorzy wykonali dla nas spektakl pt. „Pinokio”. 
we wtorki bywaliśmy na ząbkowskiej pływalni 
oraz doskonaliliśmy grę w kręgle. w środy 
jeździliśmy na całodniowe wycieczki. Pierwsza 
wycieczka odbyła do Sochaczewa, skąd Pocią-
giem Retro pojechaliśmy do wilcz tułowskich, 
gdzie spacerowaliśmy ścieżkami Puszczy kam-
pinoskiej. Następnie pojechaliśmy do tułowic, 
gdzie w osadzie Puszczańskiej spędziliśmy 
czas „na łonie natury”. Na koniec powrót Po-
ciągiem Retro do Sochaczewa. druga środa to 
wyjazd do Sali Zabaw „Fiku miku” w warszawie 
a później do kina na film „Gru, 
dru i minionki”. 

w ostatnią środę byliśmy 
w wiosce Indiańskiej „Fort 
Hantajo” w borzychach koło 
węgrowa. wciągające zaba-
wy, tor przeszkód, strzelanie 
z łuku, rzuty włócznią, pieśni 

„Lato w mieście na sportowo 2017” 

Zakończyły się trzy tygodnie akcji „Lato w mieście na sportowo 2017”. Co-
dziennie około 100 dzieci brało udział w różnego rodzaju zajęciach. W po-

niedziałki uczyliśmy się podstaw tenisa ziemnego na kortach Klubu Tenisowego 
„Rakietą Ząbki”. Dzieci brały udział również w zajęciach piłki nożnej, tenisa sto-
łowego, zajęciach plastycznych, w zabawach na świeżym powietrzu oraz grały 
w gry planszowe. Były również zajęcia filipińskich Sztuk Walk oraz Capoeira.
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„Lato w Mieście” w Bibliotece

Wakacje 2017 roku dobiegły już końca, podobnie jak i nasze zajęcia pla-
styczne. Radosny nastrój, dobra zabawa połączona niekiedy z edukacją, 

spontaniczny śmiech i dziecięcy gwar, który towarzyszył nam przez cały drugi 
tydzień lipca zachowamy w pamięci do następnego spotkania.

Lato w mieście w SP1

Za nami dwa tygodnie atrakcji przygotowanych przez SP1 
w Ząbkach w ramach akcji „Lato w Mieście”.

bezpiecznie spędzić czas wolny. 
SP1 jak co roku zorganizowało 
najmłodszym mieszkańcom atrak-
cyjne zajęcia. Przez dwa tygodnie 
od 24 lipca do 4 sierpnia 2017 r. 
pięćdziesięcioro dzieci pod baczną 
opieką nauczycieli uczestniczyło 
w tegorocznym programie.

Na uczestników czekało mnó-
stwo zajęć: sportowe, muzyczne, plastyczne, 
malarskie, zajęcia komputerowe, galeria rzeź-
by, warsztaty „akademia Piękności”, warsztaty 
krawieckie, oraz zajęcia kulinarne. 

Podczas tych intensywnych tygodni od-
były się także wycieczki do stajni Humorek- 

Leśniakowizna, Parku miniatur w warszawie, 
muzeum Pieniądza na Starym mieście w war-
szawie oraz sali zabaw Hulakula.

Zajęcia były tak zaplanowane, że o nudzie 
nie było mowy. dzieci zmęczone, ale szczęśli-
we i pełne humoru wracały do domów.

Nauczyciele SP1 Ząbki

wakacje w mieście wcale nie muszą być 
nudne. Jest wiele pomysłów, w jaki sposób 
możemy aktywnie, a przede wszystkim 

w drugim tygodniu lipca (od 10.07-
14.07) w miejskiej bibliotece Publicznej 
w Ząbkach odbyły się zajęcia plastyczne dla 
najmłodszych czytelników, którzy wakacje 
spędzali w mieście. Zajęcia odbywały się co-
dziennie w godzinach 11:00-12:15. w ciągu 
tego tygodnia dzieci miały okazje 
zapoznać się z różnymi technikami 
plastycznymi.

Nasze spotkania cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem, cze-
go dowodem jest 100% frekwencja. 
Zajęcia zaczęliśmy od zrobienia pla-
stelinowego słoika, przypominają-

cego domek malutkich skrzatów, który może 
posłużyć za świecznik. 

Największą frajdę sprawiły dzieciom za-
jęcia poświęcone budowie własnego zamku 
rycerskiego. Swoich zwolenników znalazły 
również prace plastyczne, na których robili-
śmy własne akwarium. 

Natomiast dzięki wydzierance 
i „makaronowemu miszmaszowi” 
dzieci mogły doskonalić swoje zdol-
ności manualne.

Przeprowadzone spotkania po-
twierdziły, że wakacje nie muszą 
być nudne, a odrobina wyobraźni 
i zaangażowania sprzyja tworzeniu 
interesujących rzeczy w gronie ró-
wieśników.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząb-
kach dziękuje wszystkim dzieciom za 
udział w wakacyjnych zajęciach oraz 
za miło spędzony czas. Jednocześnie 
zapraszamy do korzystania z naszych 
usług i życzymy dobrych wyników w na-
uce w nowym roku szkolnym 2017/2018.
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Początek trudnego sezonu

Trzy punkty wywalczone w trzech meczach, to bilans dru-
żyny Dolcanu Ząbki na starcie nowego sezonu ligowego. 

Po okazałym i odniesionym w bardzo dobrym stylu zwycięstwie na inaugura-
cję, przyszły dwie porażki i spadek na dwunaste miejsce w tabeli. Przed nami 
spotkanie wyjazdowe z Ożarowianką Ożarów oraz „domowy” mecz z KS Ło-
mianki, który zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę (zapowiedź obok).

mecz otwierający nowy sezon IV ligi grupy 
północnej, w którym rywalem dolcanu był mkS 
Ciechanów, zakończył się zdecydowanym zwy-
cięstwem naszej drużyny, która przy okazji zosta-
ła także liderem ligowej tabeli po pierwszej serii 
spotkań. Na ostateczny wynik 6:1 złożyły się po 
dwa trafienia Patryka kozierkiewicza i marcina 
Stańczyka oraz po jednym Łukasza Zaniewskie-
go i Grzegorza krystosiaka. Honorowego gola 
dla drużyny przyjezdnej strzelił Szymon Jana-
kakos. Pierwsza połowa meczu zakończyła się 
bezbramkowym remisem, ale po zmianie stron 
boiskowe wydarzenia nabrały zdecydowanego 
przyśpieszenia. Im bliżej końca spotkania, tym 
wyraźniejsza stawała się przewaga ząbkowian 
i znalazło to potwierdzenie w okazałych zdoby-
czach bramkowych.

w drugiej kolejce rywalem dolcanu była 
drużyna bug wyszków. Pierwsza w tym sezonie 
wyjazdowa potyczka, zupełnie niespodziewanie 
zakończyła się porażką naszej drużyny. Gospo-
darze tego spotkania oddając dosłownie jeden 
celny strzał na bramkę Jacka kozaczyńskiego, 
zdołali wygrać… 2:0. Niestety przy obydwu 
straconych golach nasz golkiper miał swój zna-
czący udział. Za pierwszym razem przepuścił do 
siatki podanie od swojego obrońcy, za drugim 
zaś daniel modzelan zaskoczył go lekkim strza-
łem w środek bramki. Zdumiewający był fakt, 
że gra drużyny niewiele różniła się od tej, jaką 
zaprezentowała w bardzo wysoko wygranym 
wcześniejszym spotkaniu. dolcan prowadził grę, 
dominował w środku pola i w odróżnieniu od 
gospodarzy potrafił od czasu do czasu poważniej 

zagrozić bramce rywali. Zabrakło 
jednak spokoju i koncentracji w de-
cydujących momentach.

mecz rozegrany w ramach 3 ko-
lejki, w którym rywalem naszej dru-
żyny były rezerwy ekstraklasowej 
wisły Płock, zakończył się przeko-
nującym i w pełni zasłużonym zwy-
cięstwem gości 3:0. bramki dla płoc-
czan strzelili, wracający z rocznego 
wypożyczenia do GkS-u katowice 
mikołaj Lebedyński, próbujący od-
zyskać dawną formę arkadiusz Reca 
oraz damian Szczepański. wydarzenia boiskowe 
w tym spotkaniu idealnie oddaje stare piłkarskie 
powiedzonko, które brzmi „Mecz miał dwa obli-
cza”. Zdecydowanie lepsze drużyna z Ząbek po-
kazywała do momentu straty pierwszego gola, 
a miało to miejsce w 41 minucie. Ząbkowianie za 
sprawą kozierkiewicza oraz Stańczyka stworzyli 
sobie kilka okazji do strzelenia gola, a w 38 mi-
nucie strzał z dystansu Piotra augustyniaka trafił 
w poprzeczkę płockiej bramki. dwa szybkie gole 
strzelone w końcówce pierwszej połowy sprawi-
ły, że goście skupili się na pilnowaniu dostępu 
do swojej bramki i wyprowadzaniu szybkich 
kontrataków. Z wielu szans, które potrafili sobie 
stworzyć zdołali wykorzystać jedną, na kilka mi-
nut przed końcowym gwizdkiem sędziego. od 
momentu straty pierwszego gola nasza drużyna 
sprawiała wrażenie zupełnie zagubionej, zda-
rzały jej się proste błędy w defensywie, a akcje 
ofensywne nie były już tak groźne jak w począt-
kowych fragmentach meczu.

trudno dokonać jednoznacznej oceny ząb-
kowskiej drużyny po tych trzech spotkaniach. 

Rozmiary wygranej w meczu inau-
gurującym rozgrywki sprawiły, że 
wymagania stawiane przez kibiców 
zdecydowanie wzrosły, ale jestem 
pewien, że czeka nas jeszcze nie-
jedna niespodzianka. Jeżeli spojrzy-
my na obecną sytuację chłodnym 
okiem, to dojdziemy do wniosku, 
że w tym sezonie na boiskach IV 
ligi mazowieckiej od pierwszej ko-
lejki trwa walka o… uniknięcie de-
gradacji. Jeden z trenerów drużyn 
występujących na tym poziomie 
rozgrywek stwierdził w wywiadzie 
prasowym, że: „Aby uniknąć w tym 
sezonie spadku, od pierwszej kolejki 
trzeba walczyć o awans.” Nic więc 
dziwnego, że wszystkie drużyny 
walczą, przecież w czerwcu przy-
szłego roku status czwartoligowca 
zachowa niespełna połowa z nich. 
każdy mecz to swoista walka o prze-
trwanie, a sytuacja będzie się zmie-
niać jak w kalejdoskopie. dowodem 
niech będzie fakt, że po trzech se-
riach spotkań żadna drużyna nie 
zgromadziła kompletu punktów 
i mamy już trzeciego lidera.

 
Krzysztof Krajewski

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki

1.  WISŁA II PŁOCK 3 7 7-3
2.  MAZUR GOSTYNIN 3 7 3-0
3.  KS ŁOMIANKI 3 6 7-7
4.  BUG WYSZKÓW 3 5 5-3
5.  HURAGAN WOŁOMIN 2 4 2-1
6.  POGOŃ II SIEDLCE 3 4 5-5

 MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI 3 4 5-5
8.  MKS CIECHANÓW 3 4 6-8
9.  DRUKARZ WARSZAWA 2 3 4-1

10.  KORONA OSTROŁĘKA 2 3 3-2
11. OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZ. 2 3 4-2
12.  DOLCAN ZĄBKI 3 3 6-6
13.  MŁAWIANKA MŁAWA 3 3 3-9
14.  MKS PRZASNYSZ 2 0 5-7
15.  BŁĘKITNI RACIĄŻ 3 0 1-7

Bzura Chodaków wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek
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   DZIECIĘCA GRUPA BALETOWA 
   Zajęcia: PONIEDZIAŁKI w MOK, ul. Słowackiego 21, w godz.:  
 dzieci młodsze 1715 – 1800  , dzieci starsze – 1815  - 1900  
 grupa zaawansowana – 1900 - 1945 
   Koszt  – 80 zł miesięcznie. Pierwsze zajęcia – 4 września 2017 r. 
 
 

FOTOGRAFIA 
   Tajniki fotografii analogowej i cyfrowej, 
    fotografii rzemieślniczej i artystycznej dla dzieci i młodzieży 
     Zajęcia – wtorki lub środy w godz. 17:00 – 18:00, 
 MOK, ul. Słowackiego 10 
                          Pierwsze zajęcia – 12 września 2017 r. 

 
INDYWIDUALNA NAUKA GRY  

NA INSTRUMENTACH 
   pianino, keyboard – poniedziałki lub piątki 

      (koszt – 50 zł /lekcja 45 min lub 40 zł/lekcja 30 min.) - 
   Pierwsze zajęcia – 8 września 2017 r. 
   gitara – środy, piątki 

(koszt 180 zł miesięcznie – lekcje 45 min,  
lub 130 zł miesięcznie – lekcje 30 min) -  
   Pierwsze zajęcia – 6 września 2017 r. 

 
 

MALARSTWO DLA DOROSŁYCH 
Zajęcia w środy o godz. 18:30 w MOK, ul. Słowackiego 10 

Pierwsze zajęcia – 20 września 2017 

 
ZAJĘCIA Z ROBOTYKI LEGO” 

   Serdecznie zapraszamy na  bezpłatne zajęcia pokazowe – 
       poniedziałek  11.09.2017  godz.  18.00 (koszt 100 zł /mies.) 

MOK ul. Słowackiego 10 
 

 
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA 

 dorośli, młodzież, dzieci 
   zajęcia: poniedziałki, czwartki lub piątki  
    w godz. wieczornych, MOK, ul. Słowackiego 10 

Nauka rysunku, malarstwa olejnego i akwarelowego,  
malarstwa na szkle 

(koszt – 20 zł za jedne zajęcia) 
Pierwsze zajęcia – 4 września 2017 r. 

 
 

STUDIO TEATRALNE 
dla dzieci i młodzieży od 7 lat 
Podstawy warsztatu, elementy dramy, realizacja 
przedstawień teatralnych.  
 Zajęcia MOK, ul. Słowackiego 21, środy i piątki 

   Spotkanie informacyjne i zapisy – 
20 września 2017 r., godz. 1730 

 
TRENING PAMIĘCI 

Informacje i zapisy – 20 września godz. 18:00 
MOK, ul. Słowackiego 21 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

KLUB TAŃCA NOWOCZESNEGO „FART” 
dzieci w wieku 5 – 7, 8 – 10 i 12 – 15 lat 

W programie nauka tańca turniejowego: disco freestyle, jazzdance,  
hip hop, funky jazz, electric boogie. Zajęcia: wtorki i czwartki ul. 
Słowackiego 21, Koszt –90 zł miesięcznie (zajęcia 2x tydzień) 

Zapisy i informacja – 12 września 2017 r., godz. 17:00 
 

 

 
WARSZTATY RĘKODZIEŁA 

dla dzieci w wieku 7 – 12 lat 
Koszt – 80 zł miesięcznie. (materiały w cenie zajęć) 
Zajęcia w poniedziałki lub wtorki w godz. 1700 - 1830 
Pierwsze zajęcia - 18 września 2017 r., godz.17:00 
MOK ul. Słowackiego 21 

 
 

KLUB MAŁEGO EINSTEINA 
dla 4 – 10 latków 

Zajęcia, informacja i zapisy – 14 września, godz. 17:00 i 18:00 
 MOK, ul. Słowackiego 21, Koszt – 100 zł/miesięcznie 

 

 
ORTOGRAFIA NA WESOŁO 

zajęcia prowadzone w formie zabawy z użyciem rebusów, 
rymowanek, puzzli i gier ortograficznych.  
Pierwsze spotkanie (pokazowe) – 7 września, godz. 1730  
Koszt – 80 zł miesięcznie,  MOK, ul. Słowackiego 10 

 
SZKÓŁKA SZACHOWA 

Zajęcia dla grup przedszkolaków (5 - 6 lat) oraz dla dzieci w wieku 
szkolnym.  
Spotkanie organizacyjne  dla trzech grup – 5 września godz. 17:00 
MOK, ul. Słowackiego 10  Koszt: 60 zł miesięcznie 
 

 
WARSZTATY CERAMICZNE 

Zajęcia: czwartki w godz. 1630 – 1800 (dzieci) 
        oraz 1800 – 2000 (dorośli),  MOK, ul. Słowackiego 10 
Koszt zajęć – 80 zł/miesięcznie 

  Pierwsze zajęcia – 21 września 2017 r 
 
 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 
dla młodzieży i dorosłych 

Plenery, studio, obróbka cyfrowa zdjęć  
Zajęcia wtorki lub środy w godz. 1830 – 2030,  

MOK, ul. Słowackiego 10 
Pierwsze spotkanie – 12.09.2017 r. Koszt 30 zł miesięcznie 

 
WARSZTATY WOKALNE 

dla dzieci i młodzieży 
Emisja głosu, artykulacja, dykcja, interpretacja aktorska 

  Koszt  – 90 zł miesięcznie 
Przesłuchania i zapisy – listopad 2017 

         w MOK, ul. Słowackiego 10 
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B u r m i s t r z  m i a s ta  z ą B k i
informuje,

iż dnia 11 sierpnia 2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, 
na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Polskie-
go 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu – Zarządze-
nie nr 0050.103.2017 burmistrza miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

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

Burmistrza miasta ząBki 
ogłasza drugi przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 o pow. 3 351 m2, 
położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

Przetarg odbędzie się dnia 15.09.2017 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu miasta Ząbki, przy ul. wojska Polskiego 10. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 559 000 zł + obowiązujący podatek Vat.
wadium: 100 000 zł.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 września 2017 r. na konto urzędu: 
   Bank Handlowy 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczonym do 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowo znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu. Lokalizacja nieruchomości: po-
łudniowa część miasta Ząbki, ok 10 km od centrum warszawy. Komunikacja: koleje mazowieckie, komunikacja autobusowa (Ztm warszawa), 
komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ (w  zakładce Przetargi) oraz w  siedzibie Urzędu miasta 
Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, tel. (22)  109 744 do 748.

Burmistrz Miasta Ząbki – Robert Perkowski

Czy można unieważnić umowę kredytu hipotecznego?
Żądanie unieważnienia umowy kredytu hipotecznego waloryzo-

wanej we CHF lub innej walucie wobec aktualniej linii orzeczniczej 
również Sądu Najwyższego staje się coraz bardziej realne. w tym roku 
bowiem i pod koniec minionego 2016, sądy wydały wiele wyroków, 
w których umowy o kredyty hipoteczne były unieważniane. I chociaż 
batalie z bankami rozpoczęły się w 2011 r. i do tej pory linia orzecz-
nicza nie jest jednolita to jednak wiele przemawia za tym, że będzie 
się stabilizować.

Z czego wynika możliwość dochodzenia unieważnienia umów 
hipotecznych i co to tak naprawdę oznacza? otóż przede wszystkim 
z tego, że w setkach tysięcy umów kredytowych banki stosowały takie 
zapisy, które potem zostały uznane za niedozwolone (tzw. klauzule 
abuzywne). Są to w szczególności zapisy dotyczące: przeliczenia kwoty 
kredytu ze złotówek na franka szwajcarskiego (a czasami na inną wa-
lutę) jak również przeliczenie raty kredytu z waluty obcej na złotówki. 
Stanowisko sądów jest w tej kwestii zasadniczo zbieżne i mówi, że 
sprzedaż waluty kredytobiorcy przez bank po ustalanym przez ten 
bank kursie, aby kredytobiorca mógł spłacić kredyt, a uprzednio zakup 
tej waluty – faktycznie nie ma miejsca. Stanowi jedynie dokonywanie 
operacji bankowych na papierze (wyrok Sa, sygn. akt VI aCa 441/13). 
kwestia ta jest bardzo istotna, ponieważ szacuje się, że umów walo-
ryzowanych w CHF jest około 700 tysięcy.

Co tak naprawdę oznacza unieważnienie umowy kredytu hipo-
tecznego indeksowanej do waluty obcej. otóż to, że dochodzi się 
przed sądem uznania, że umowa jest nieważna. Posłużę się tutaj 
przykładem – proszę jednak wziąć pod uwagę, iż jest to przykład zu-
pełnie „przykładowy”. Jeśli przeciętny frankowicz zaciągnął w 2007 r. 
kredyt waloryzowany do CHF w wysokości 100 tys. złotych, mimo 
upływu niemal 10 lat cały czas pozostaje mu do spłaty około 100 tys. 
złotych mimo że podobną kwotę już spłacił. Unieważnienie umowy  
w konsekwencji może doprowadzić do tego, że spłacone zostało już 
tyle środków wobec banku na ile kredyt został zaciągnięty albo przy-
najmniej znaczna część kredytu. Czy jest to gra warta świeczki – to już 
niech każdy oceni indywidualnie. (cdn)

Małgorzata Lewandowska, adwokat
www.adwoktlewandowska.pl

Problemem umów kredytowych dotkniętych jest tysiące 
Polaków. Jest to problem o tyle istotny, że niegdyś wi-

zja upragnionego domu dzisiaj staje się gehenną, z powo-
du wysokości rat kredytowych. Każdy frankowicz dziś wie, 
że wysokość zaciągniętego przed laty kredytu na upra-
gnione „m” nijak się ma do tego jak ta kwota kształtuje się 
dzisiaj. W znacznej części przypadków bowiem, wysokość 
kredytu waloryzowanego w walucie obcej mimo, iż spła-
cana od lat nawet nie chce drgnąć. A jeśli drgnęła to nie-
znacznie, co doprowadza do szewskiej pasji przeciętnego 
iksińskiego, bo zamiast jechać na wakacje za granicę spła-
ca od lat kredyt hipoteczny i mimo tego, że spłaca, kwota 
kredytu do spłaty pozostaje nomen omen niezmienna.
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Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”
Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł
tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790


