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Ząbki uczciły 95. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

–W

ielkie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 r. zaczęło się
właśnie w Ząbkach. To tutaj stacjonowała
8 Dywizja Piechoty pod dowództwem gen.
Józefa Hallera. Stąd wyszedł ks. Ignacy Skorupka, prowadząc batalion ochotników.
Również w Ząbkach, na terenie posiadłości księżnej Michałowej Radziwiłłowej był
zorganizowany szpital polowy, w którym
zmarli od ran i zostali pochowani w zbiorowej mogile na cmentarzu w Ząbkach,
walczący na przedpolach Ossowa żołnierze
– mówił Robert Perkowski, burmistrz Ząbek, podczas obchodów 95 rocznicy Bitwy
Warszawskiej w Ząbkach, w dniu 13 sierpnia br.

Przedszkole
artystyczno-sportowe

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 1,5–5 LAT
 Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
 Przestronne sale, każda przystosowana
do poszczególnych zajęć
 Dwa
dużeKOŃCA
place zabaw w SIERPNIA
sąsiedztwie lasu
DO
 Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego
Do naszej
grupy
żłobkowej
(m.in.:
artoteka, karate,
zumba,
zajęcia sportowe,
przyjmujemy
maluszki,
fitness,
język angielski 3 razy
w tygodniu
www.nasza-lokomotywa.edu.pl
które
ukończyły 1,5 roku
 Własna
kuchnia
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Ząbki
ul. Wyzwolenia 63
22 762 42 41
696 055 822

Uroczystość ząbkowska rozpoczęła się mszą św. w kościele Świętej
Trójcy w Ząbkach, z udziałem pocztów sztandarowych ząbkowskich szkół,
kombatantów oraz kompanii honorowej I Warszawskiej Brygady Pancernej
im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy – Wesołej pod dowództwem kpt. Rafała
Cholewińskiego. Wśród znamienitych gości ząbkowskiej uroczystości,
znaleźli się: ks. infułat Lucjusz Święszkowski, poseł na Sejm RP Jacek Sasin,
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski oraz dyrektor Biura Wojewody
Jagoda Miszewska, przedstawiciele marszałka województwa mazowieckiego: radna sejmiku województwa mazowieckiego Bożena Żelazowska
oraz Zbigniew Czaplicki, pełnomocnik marszałka ds. kombatantów i osób
represjonowanych, wicestarosta wołomiński Adam Łossan, a także ząbkowscy radni powiatowi: Małgorzata Zyśk, Tomasz Kalata, Sławomir Pisarczyk, Adam Jaczewski, komendant
Dokończenie na str. 9-10
powiatowy policji w Wołominie
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Prowadzi rekrutację do klas:
¾ śpiewu
¾ fortepianu
¾ keyboardu
¾ skrzypiec
¾ gitary
¾ klarnetu
¾ saksofonu

Przesłuchanie odbędzie się
dn. 03.09.2015 r. godz. 17:00
w bud. Szkoły Podstawowej nr 3
ul. Kościelna 2, Ząbki
Odkrywamy talenty, nie ukrywaj się – przyjdź !!!
Informacje i zapisy:
ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki
tel.: 720-820-440; mail: biuro@smostek.pl
www.smostek.pl

Ząbkowska
Szkoła Muzyczna

– dla maluchów, dzieci,
młodzieży i dorosłych!

Zapraszamy
do udziału w rozgrywkach
Ząbkowskiej Ligi
Szóstek Piłkarskich
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych do
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie
2015/2016. Zapisy drużyn potrwają do dnia 7 września 2015 roku.
W zgłoszeniu podać trzeba: nazwę zespołu, imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe do kapitana zespołu oraz skład drużyny (imię, nazwisko,
data urodzenia). Zapisy przyjmowane
są mailem na adres mosir@zabki.pl
lub osobiście w siedzibie M.O.S.iR.
Koszt udziału zespołu w rozgrywkach wynosi 900 złotych za sezon
(runda jesienna i runda wiosenna).
Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich planowany jest na dzień
13 września 2015 r.

Już trzeci rok działalności rozpoczyna Niepubliczna Szkoła
Muzyczna I stopnia CONSONARE w Ząbkach. Popołudniowe zajęcia
muzyczne odbywają się w centrum Ząbek, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga przy ul. Piłsudskiego
35 i w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Harcerskiej 9. W tym
roku planowane jest uruchomienie kolejnych klas, by – oprócz fortepianu, śpiewu i gitary – umożliwić naukę gry na wiolonczeli i klarnecie. Przy Szkole Muzycznej CONSONARE dla chętnych w każdym
wieku są prowadzone także Warsztaty Wokalne i Instrumentalne
(indywidualne lekcje śpiewu lub gry na wybranym instrumencie
z elementami teorii), popołudniowe zajęcia Przedszkola Muzycznego dla dzieci 3-6 lat (Maluchy i Zerówka) oraz nowe Zajęcia Zespołowe – Granie i Śpiewanie dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.
Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 16-19
pod nr tel.: 730 752 702 oraz na naszej stronie internetowej www.
consonare.edu.pl
ZAPRASZAMY !

Serdecznie zapraszamy!
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Stowarzyszenie PRO

zaprasza na bezpłatny warsztat asertywności
• Jeśli czujesz, że ktoś z bliskich źle Cię traktuje,
• Jeśli widzisz, że nie umiesz zadbać o swoje granice, potrzeby
i wyrazić swojego zdania, a chcesz nauczyć się się jak lepiej radzić
sobie w relacjach z ludźmi,
zapraszamy Cię do udziału w warsztacie asertywności
w ramach projektu „PRO rodzinie”.
• Data: 12-13 IX 2015 • Miejsce: Ząbki •
• Zapisy: 606 656 947 lub mail: pro-pracownia@wp.pl •
Projekt współfinansowany ze środków
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Bezpłatny projekt Stowarzyszenia PRO
www.zabki.pl
– Pracowni Rozwoju Osobowości
Zapraszamy studiujących „młodych dorosłych” czyli osoby pełnoletnie, które są tuż przed kluczowymi wyborami życiowymi do
udziału w bezpłatnych zajęciach psychoedukacyjnych.
Projekt składa się z 3 etapów:
• Treningu interpersonalnego (40 godzin) 			
w terminie: 24-27.08.2015.
• Warsztatu z zakresu asertywności (20 godzin) 		
w terminie: 19-20.09.2015.
• Warsztatu nt. budowania związków i doboru partnera
w terminie: 10-11.10.2015
Uczestnicy w trakcie mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji.
Projekt realizowany będzie w „Centrum Paca 40”
Rekrutacja do udziału w projekcie trwać będzie do momentu
wyczerpania miejsc. Obowiązują zapisy telefoniczne (606 656
947) lub e-mailowe: pro-pracownia@wp.pl

ANGIELSKI
Z NATIVE SPEAKEREM
DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI
WSZYSTKIE POZIOMY

Wywóz
odpadów
budowlanych
KONWERSACJE
gruzu, śmieci
INDYWIDUALNIE
LUB W
MAŁYCH GRUPACH
kontenerami
1,5; 2,5;
ELASTYCZNE GODZINY
NAUKI
4,5; 7 m3
Ceny za kontener
od 180 zł
ZAPRASZAM!

PRZYGOTOWANIE DO
EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH,
MATURALNYCH, FCE, CAE,
PROFICIENCY I INNYCH

ul. Chopina 8, Ząbki
tel. 601-384-104, 22-781-46-10
ajames@wp.pl

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692
Promocja do 50%*





MAKIJAŻ PERMANENTNY
BOTOX
KWAS HIALURONOWY
MEZOTERAPIA IGŁOWA
Ząbki ul. Szwoleżerów 111
salon Your Place
bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

Gabinet
stomatologiczny
Ząbki, ul. Powstańców 26
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„Wyprawka szkolna 2015”
Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2015/ 2016 do publicznych i niepublicznych
szkół z terenu Miasta Ząbki
informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr 80/2015 Rady Ministrów
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy
uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938) pomoc
w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych, biorąc
pod uwagę typy szkół występujących na terenie Miasta Ząbki
będą mogli otrzymać:
• uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III
szkoły podstawowej (zgodnie z § 2 ust. 1 cytowanego powyżej
rozporządzenia),
• uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona powyżej,
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczający w roku szkolnym 2015/ 2016 do szkół
podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, oraz gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,
• w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających
w roku szkolnym 2015/ 2016 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV i gimnazjów, z wyjątkiem klasy I pomoc w formie
dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty. Przepisu tego nie stosuje się do
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/ 2016 do klasy
I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym
mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991. o systemie oświaty.

Dokończenie na str. 11

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

tel. 22 379 33 88

Serdecznie

zapraszamy

Wakacyjna
promocja!

www.romika.com.pl
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PGK obniża ceny

R ozmowa z prezesem
P rzedsiębiorst wa
G ospodarki K omunalnej
P iotrem U ścińskim

www.zabki.pl

Ostatnio została zatwierdzona przez Radę
Miasta nowa taryfa za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków. Pewnego rodzaju
zaskoczeniem jest obniżenie cen za usługi
wod.-kan. ...
Faktycznie nowe taryfy są niższe o kilka
procent, szacuję, że dla przeciętnej ząbkowskiej rodziny będą to oszczędności rzędu
100 zł w skali roku. Oszczędności te biorą się
z obniżenia opłat abonamentowych oraz cen
jednostkowych ścieków.

Czy to możliwe, skoro na budowę SUW
potrzeba około 8 mln złotych?
Oczywiście, że możliwe. W cenie wody
nie kalkuluje się całych kosztów bieżących
inwestycji a jedynie wartość ich amortyzacji. A wartość amortyzacji w skali roku to
zaledwie kilka procent kosztów budowy.
Uwzględniając amortyzację oraz wszelkie
inne koszty utrzymania SUW cena wyprodukowanej w Ząbkach wody będzie niższa niż
pobranej z Warszawy.

Co się stało, że było to możliwe?
Przeprowadzamy restrukturyzację kosztów działania przedsiębiorstwa. Jednym z jej
efektów jest spadek zatrudnienia, docelowo
liczba pracowników zmniejszy się o około
10%, ograniczamy także inne koszty np.
niektórych usług zewnętrznych. Oczywiście
taka restrukturyzacja odbywa się stopniowo
z zachowaniem staranności o wysoką jakość
usług.

SUW to bez wątpienia sztandarowa inwestycja PGK, proszę powiedzieć na jakim
etapie są prace budowlane?
Zaawansowane są już roboty ziemne
czyli wykopy, wykonywane są też aktualnie
konstrukcje żelbetowe zbiorników na wodę
uzdatnioną. Na razie wszystko odbywa się
zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Czy w przyszłości możemy się spodziewać
kolejnych obniżek?
Tak, z pewnością można spodziewać się
spadku ceny wody. Szacujemy, że produkcja
wody z własnego ujęcia w Ząbkach będzie
tańsza niż jej zakup z Warszawy. Po wybudowaniu stacji uzdatniania wody będzie można
te oszczędności przenieść na niższe ceny dla
mieszkańców.

Jakie inne inwestycje realizuje obecnie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej?
W tym roku budujemy kilka kolejnych
wodociągów w ulicach: Szpitalnej, Wigury,
Bartosza, Kołłątaja, 17 Września, Sióstr Biednarzewskich, Okrężnej, Małej i Jagiellońskiej.
Wykonujemy także remonty systemu wodno-kanalizacyjnego, głównie największego
kolektora ściekowego Z2.
Dziękuję za rozmowę.

DOMOWY HOTELIK DLA ZWIERZAT
Maria Waśkiewicz

602-282-888 – Ząbki
Gdy masz ochotę na urlop swobodny, albo
masz pilny wyjazd służbowy, serdecznie zapraszam twojego pupila na domowy
turnus wypoczynkowy. Moi podopieczni, cały czas są w domu z nami, dla tego
żebranie przy stole, czy zajmowanie lepszego miejsca przed telewizorem nie
przyprawi żadnego domownika o ból głowy.
Z chęcią Ciebie i pupila wcześniej poznamy i do wspólnej zabawy serdecznie
zapraszamy.
Jak młodziaki szczeniaki nie lubią być same, na żłobkowy dzienny pobyt zachęcamy. Jednocześnie na turnusie tylko 1-3 pupili zapraszamy, aby w domowym
klimacie dobrze się relaksowały.

USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport, przeprowadzki,
przewozy bagażowe
na terenie Ząbek,
Warszawy
jak i całego kraju

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611
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Nowe, obniżone taryfy za wodę i ścieki w Ząbkach
OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
w Ząbkach Sp. z o.o. informuje, że Uchwałą Rady
Miasta Ząbki Nr XI/104/2015 z dnia 28 lipca
2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/110/2015
z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków od
1 września 2015 r. wchodzą w życie nowe taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków:
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres 01.09.2015 r. - 31.08.2016 r.
§1
stawki:
1) opłaty za wodę pobraną z sieci wodociągowej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Ząbkach Sp. z o. o., zwanego dalej „PGK”
w rozliczeniach dokonywanych na podstawie
odczytu wskazań wodomierza lub na
podstawie
przepisów
dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody, w wysokości:
a) dla gospodarstw domowych - 5,99 zł netto
za 1 m3 wody,
b) dla pozostałych odbiorców - 6,04 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 m-ce,
b) za
usługę
odczytu
wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej - 3,85 zł netto/2 m-ce,
c) za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych
ścieków - 3,82 zł netto/2 m-ce,
d) za utrzymanie w gotowości urządzeń
wodociągowych,
na
równoważny
wodomierz w zł netto za miesiąc, dla
gospodarstw domowych:
- wodomierz DN 15;20 - 2,77 zł,
- wodomierz DN 25;32 - 6,37 zł,
- wodomierz DN 40;50 - 18,56 zł,
- wodomierz DN 65;80 - 46,26 zł,
- wodomierz DN 100;125 - 110,80 zł,

- wodomierz DN 150;200 - 277,00 zł,
za utrzymanie w gotowości urządzeń
wodociągowych,
na
równoważny
wodomierz w zł netto za miesiąc, dla
pozostałych odbiorców:
- wodomierz DN 15;20 - 2,17 zł,
- wodomierz DN 25;32 - 4,99 zł,
- wodomierz DN 40;50 - 14,54 zł,
- wodomierz DN 65;80 - 36,24 zł,
- wodomierz DN 100;125 - 86,80 zł,
- wodomierz DN 150;200 - 217,00 zł;
3) opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę
usługi dostawy wody w rozliczeniach z osobą
korzystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym
za
usługę
odczytu
wodomierza i rozliczenie należności za ilość
dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych
ścieków – 3,82 zł netto/2 m-ce.
§2
stawki:
1) opłaty za odprowadzanie ścieków do sieci
kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej PGK,
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:
a) dla gospodarstw domowych - 7,51 zł netto
za 1 m3 ścieków,
b) dla pozostałych odbiorców - 7,49 zł netto za
1 m3 ścieków;
2) opłaty abonamentowej, na jednego odbiorcę
usługi odprowadzania ścieków:
a) za rozliczenie należności za ilość
odprowadzonych ścieków - 3,82 zł netto/2
m-ce,
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 - 5,60 zł,
- wodomierz DN 25;32 - 12,88 zł,
- wodomierz DN 40;50 - 37,52 zł,
- wodomierz DN 65;80 - 93,52 zł,
- wodomierz DN 100;125 - 224,00 zł,
- wodomierz DN 150;200 - 560,00 zł,
c) za utrzymanie w gotowości urządzeń
kanalizacyjnych,
na
równoważny
e)

Przykład A

wodomierz w zł netto za miesiąc, dla
pozostałych odbiorców:
- wodomierz DN 15;20 lub odbiorcy
rozliczani według przeciętnych norm
zużycia wody - 5,80 zł,
- wodomierz DN 25;32 - 13,34 zł,
- wodomierz DN 40;50 - 38,86 zł,
- wodomierz DN 65;80 - 96,86 zł,
- wodomierz DN 100;125 - 232,00 zł,
- wodomierz DN 150;200 - 580,00 zł.
§3
Stawki opłat za odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych do kanalizacji:
1) dla gospodarstw domowych - 7,51 zł netto za
1 m3 odprowadzonych wód opadowych
i roztopowych do kanalizacji,
2) dla pozostałych odbiorców - 7,49 zł netto za
1 m3 odprowadzonych wód opadowych
i roztopowych do kanalizacji.
§4
Opłata w wysokości 180,00 zł netto za każde
przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK,
wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób
technicznych przyłącza wybudowanego przez
odbiorcę usług.
§5
Opłata w wysokości 11,83 zł/m3 netto wody
pobranej z publicznych studni i zdrojów
ulicznych.
§6
Opłata w wysokości 3,40 zł/m3 netto wody
pobranej do zasilania publicznych fontann i na
cele przeciwpożarowe.
§7
Opłata w wysokości 5,99 zł/m3 netto za pobór
wody zużytej do zraszania publicznych ulic
i publicznych terenów zielonych.
§8
Opłaty
za
przekroczenie
warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych (…)
(informacje szczegółowe dotyczące opłat
dostępne są na stronie internetowej pgk.zabki.pl)
§9
Do wszystkich stawek dolicza się obowiązujący
podatek VAT. Warunki stosowania cen i stawek
opłat określają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
w Ząbkach Sp. z o.o.
Piotr Uściński
Prezes PGK w Ząbkach sp. z o.o.

Przykład B

5-osobowa rodzina w domu jednorodzinnym podłączonym jedynie

3-4 osobowa rodzina w domu jednorodzinnym podłączonym do

do kanalizacji, ryczałt 3 m3/os. /m-c, a więc 30 m3 w 2-miesięcznym
okresie rozliczeniowym

wodociągu i kanalizacji zużywająca 18 m3 wody w 2-miesięcznym
okresie rozliczeniowym

Brutto wg. Brutto wg.
starej taryfy nowej taryfy
Opłata za odprowadzenie 30 m3 ścieków

258,88 zł

243,32 zł

Łącznie opłaty abonamentowe
SUMA OPŁAT W OKRESIE 2 M-CY

20,83 zł
279,71 zł

16,22 zł
259,55 zł

Różnica w okresie 2 m-cy
Różnica w przeliczeniu na 12 m-cy

-20,16 zł
-120,98 zł

-7,2%

Brutto wg. Brutto wg.
starej taryfy nowej taryfy
Opłata za pobór 18 m3 wody
Opłata za odprowadzenie 18 m3 ścieków
Łącznie opłaty abonamentowe
SUMA OPŁAT W OKRESIE 2 M-CY

116,83 zł

116,45 zł

155,33 zł
30,62 zł
302,78 zł

145,99 zł
25,10 zł
287,54 zł

Różnica w okresie 2 m-cy
Różnica w przeliczeniu na 12 m-cy

-15,24 zł
-91,43 zł

-5,0%
5

Operator (przewoźnik)
PKS Grodzisk Maz. sp. z o.o.

Organizator przewozów
Miasto Ząbki

Pętla CH Marki 02 (odjazd)
ul. Wolności / Wolności 03
ul. Wolności / Piotra Skargi 01
ul. 11 Listopada / Tetmajera 01
ul. 11 Listopada / Lisa Kuli 01
ul. Wojska Polskiego / Sobieskiego
ul. Wojska Polskiego / Urząd Miasta 02
ul. Piłsudskiego / PKP Ząbki 03
ul. Piłsudskiego / Matejki
ul. Piłsudskiego / Szwoleżerów 01 [SP1, GP1]
ul. Piłsudskiego / Cmentarz 01
ul Powstańców / Powstańców 04
ul. Powstańców / Dzika 02 [SP3]
ul. Powstańców / Maczka 02
ul Powstańców / Powstańców las 02
ul.Czwartków / Padarewskiego 04 nż
ul. Paderewskiego/ Szafarzy 01 nż
ul. Paderewskiego/ Zawodowa 01 nż
ul.Chruściela / Rembertów Ratusz 01 [K]
ul. Szwoleżerów / Pułaskiego 01
ul. Powstańców / Maczka 03
ul. Powstańców / Dzika 01 [SP3]
ul Powstańców / Powstańców 03
ul. Piłsudskiego / Cmentarz 02
ul. Piłsudskiego /Szwoleżerów 02 [SP1,GP1]
ul. Piłsudskiego/Ząbki OSP
ul. Wojska Polskiego Urząd Miasta Ząbki 01
Rychlińskiego/ Szpital Drewnica
ul. 11 Listopada / Kuleszy 01
ul. 11 Listopada / Wilcza 01
ul. Batorego / Hallera 01
ul. Batorego / Sosnkowskiego 01
ul. Radzymińska / Bystra 02
ul. Radzymińska/ Radzymińska 02 nż
CH M1 Pętla (przyjazd)

ulica / nazwa przystanku

05:25
05:26
05:27
05:28
05:29
05:30
05:31
05:33
05:34
05:37
05:38
05:39
05:40
05:41
05:42
05:47
05:48
05:49
05:50
05:58
06:00
06:01
06:02
06:03
06:04
06:06
06:08
06:09
06:10
06:11
06:13
06:14
06:16
06:17
06:19

05:35
05:36
05:37
05:38
05:39
05:40
05:41
05:43
05:44
05:47
05:48
05:49
05:50
05:51
05:52
05:57
05:58
05:59
06:00
06:08
06:10
06:11
06:12
06:13
06:15
06:18
06:20
06:21
06:22
06:23
06:25
06:26
06:28
06:29
06:31

05:50
05:51
05:52
05:53
05:54
05:55
05:56
05:58
05:59
06:02
06:03
06:04
06:05
06:06
06:07
06:12
06:13
06:14
06:16
06:25
06:27
06:28
06:29
06:30
06:32
06:35
06:37
06:38
06:39
06:40
06:42
06:43
06:45
06:46
06:48

06:05
06:07
06:08
06:09
06:10
06:11
06:12
06:14
06:15
06:18
06:19
06:20
06:21
06:22
06:23
06:28
06:29
06:30
06:32
06:41
06:43
06:44
06:45
06:46
06:48
06:51
06:53
06:54
06:55
06:56
06:58
06:59
07:01
07:02
07:04

06:30
06:32
06:33
06:34
06:35
06:36
06:37
06:39
06:40
06:43
06:44
06:45
06:46
06:47
06:49
06:55
06:56
06:57
06:59
07:08
07:10
07:12
07:14
07:16
07:18
07:22
07:25
07:27
07:28
07:29
07:31
07:32
07:35
07:36
07:38

06:40
06:42
06:43
06:44
06:45
06:46
06:47
06:49
06:50
06:53
06:54
06:55
06:56
06:58
07:00
07:06
07:07
07:08
07:10
07:19
07:21
07:23
07:25
07:27
07:29
07:33
07:36
07:38
07:39
07:40
07:42
07:43
07:46
07:47
07:49

06:56
06:58
06:59
07:00
07:01
07:02
07:04
07:06
07:07
07:10
07:11
07:13
07:15
07:17
07:19
07:25
07:26
07:27
07:29
07:38
07:40
07:42
07:44
07:46
07:48
07:52
07:55
07:57
07:58
07:59
08:01
08:02
08:05
08:06
08:08

07:13
07:15
07:16
07:17
07:18
07:19
07:21
07:23
07:24
07:27
07:28
07:30
07:32
07:34
07:36
07:42
07:43
07:44
07:46
07:55
07:57
07:59
08:01
08:03
08:05
08:09
08:12
08:14
08:15
08:16
08:18
08:19
08:22
08:23
08:25

07:40
07:42
07:43
07:44
07:45
07:46
07:48
07:50
07:51
07:54
07:55
07:57
07:59
08:01
08:03
08:09
08:10
08:11
08:13
08:22
08:24
08:25
08:26
08:27
08:29
08:32
08:34
08:35
08:36
08:37
08:39
08:40
08:42
08:43
08:45

07:58
08:00
08:01
08:02
08:03
08:04
08:06
08:08
08:09
08:12
08:13
08:15
08:17
08:19
08:21
08:27
08:28
08:29
08:31
08:40
08:42
08:43
08:44
08:45
08:47
08:50
08:52
08:53
08:54
08:55
08:57
08:58
09:00
09:01
09:03

08:30
08:32
08:33
08:34
08:35
08:36
08:37
08:39
08:40
08:43
08:44
08:45
08:46
08:47
08:48
08:53
08:54
08:55
08:57
09:06
09:08
09:09
09:10
09:11
09:13
09:16
09:18
09:19
09:20
09:21
09:23
09:24
09:26
09:27
09:29

08:53
08:55
08:56
08:57
08:58
08:59
09:00
09:02
09:03
09:06
09:07
09:08
09:09
09:10
09:11
09:16
09:17
09:18
09:20
09:29
09:31
09:32
09:33
09:34
09:36
09:39
09:41
09:42
09:43
09:44
09:46
09:47
09:49
09:50
09:52

09:30
09:32
09:33
09:34
09:35
09:36
09:37
09:39
09:40
09:43
09:44
09:45
09:46
09:47
09:48
09:53
09:54
09:55
09:57
10:06
10:08
10:09
10:10
10:11
10:13
10:16
10:18
10:19
10:20
10:21
10:23
10:24
10:26
10:27
10:29

10:00
10:02
10:03
10:04
10:05
10:06
10:07
10:09
10:10
10:13
10:14
10:15
10:16
10:17
10:18
10:23
10:24
10:25
10:27
10:36
10:38
10:39
10:40
10:41
10:43
10:46
10:48
10:49
10:50
10:51
10:53
10:54
10:56
10:57
10:59

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

13:30
13:32
13:33
13:34
13:35
13:36
13:37
13:39
13:40
13:43
13:44
13:45
13:46
13:47
13:48
13:53
13:54
13:55
13:57
14:06
14:08
14:09
14:10
14:11
14:13
14:16
14:18
14:19
14:20
14:21
14:23
14:24
14:26
14:27
14:29

14:00
14:02
14:03
14:04
14:05
14:06
14:07
14:09
14:10
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:18
14:23
14:24
14:25
14:27
14:36
14:38
14:39
14:40
14:41
14:43
14:46
14:48
14:49
14:50
14:51
14:53
14:54
14:56
14:57
14:59

14:30
14:32
14:33
14:34
14:35
14:36
14:37
14:39
14:40
14:43
14:44
14:45
14:46
14:47
14:48
14:53
14:54
14:55
14:57
15:06
15:08
15:09
15:10
15:11
15:13
15:16
15:18
15:19
15:20
15:21
15:23
15:24
15:26
15:27
15:29

15:10
15:12
15:13
15:14
15:15
15:16
15:17
15:19
15:20
15:23
15:24
15:25
15:26
15:27
15:28
15:33
15:34
15:35
15:37
15:46
15:48
15:49
15:50
15:51
15:53
15:56
15:58
15:59
16:00
16:01
16:03
16:04
16:06
16:07
16:09

Cennik: bilety jednorazowe: normalny - 3 zł, ulgowy - 1,5 zł (zakup u kierowcy, ważny po skasowaniu w kasowniku),

[K] - możliwość przesiadki na kolej
- przystanki na terenie m.st. Warszawy

objaśnienie użytych oznaczeń:
nż - przystanek na żądanie.

SP1/GP1 - oznaczenie placówki szkolnej

05:57 - kurs koordynowany z koleją w Rembertowie

do bezpłatnych przejazdów upoważnia karta mieszkańca "Jestem z Ząbek" - kartę należy okazać kierowcy przy wsiadaniu.
UWAGA: w pojazdach linii Ząbki-2 nie obowiązują bilety ZTM Warszawa !

15:57
15:59
16:00
16:01
16:02
16:03
16:05
16:07
16:08
16:11
16:12
16:14
16:15
16:17
16:18
16:24
16:25
16:26
16:28
16:39
16:41
16:42
16:43
16:45
16:47
16:51
16:54
16:56
16:57
16:58
17:00
17:01
17:03
17:04
17:06

16:27
16:29
16:30
16:31
16:32
16:33
16:35
16:37
16:38
16:41
16:42
16:44
16:45
16:47
16:48
16:54
16:55
16:56
16:58
17:09
17:11
17:12
17:13
17:15
17:17
17:21
17:24
17:26
17:27
17:28
17:30
17:31
17:33
17:34
17:36

16:50
16:52
16:53
16:54
16:55
16:56
16:58
17:00
17:01
17:04
17:05
17:07
17:08
17:10
17:11
17:17
17:18
17:19
17:21
17:32
17:34
17:35
17:36
17:38
17:40
17:44
17:47
17:49
17:50
17:51
17:53
17:54
17:56
17:57
17:59

17:10
17:12
17:13
17:14
17:15
17:16
17:18
17:20
17:21
17:24
17:25
17:27
17:28
17:30
17:31
17:37
17:38
17:39
17:41
17:52
17:54
17:55
17:56
17:58
18:00
18:04
18:07
18:09
18:10
18:11
18:13
18:14
18:16
18:17
18:19

obowiązuje od 01.09.2015 r.
15:30
15:32
15:33
15:34
15:35
15:36
15:37
15:39
15:40
15:43
15:44
15:45
15:46
15:47
15:48
15:53
15:54
15:55
15:57
16:06
16:08
16:09
16:10
16:11
16:13
16:16
16:19
16:21
16:22
16:23
16:25
16:26
16:28
16:29
16:31

centrum handlowe M1 (pętla), Wolności, 11 Listopada, Wojska Polskiego, tunel (PKP Ząbki), 3 Maja, Piłsudskiego, Powstańców
Warszawa-Rembertów: Żołnierska, Czwartaków, Padarewskiego, Gen. Chruściela, Strażacka, Żołnierska, Szwoleżerów, Maczka, Powstańców,
Piłsudskiego, 3 Maja, tunel (PKP Ząbki), Wojska Polskiego, 11 Listopada, Batorego, Bystra, Radzymińska, centrum handlowe M1 (pętla)

Trasa linii "Ząbki-2"

05:05
05:06
05:07
05:08
05:09
05:10
05:11
05:13
05:14
05:17
05:18
05:19
05:20
05:21
05:22
05:27
05:28
05:29
05:30
05:38
05:40
05:41
05:42
05:43
05:44
05:46
05:48
05:49
05:50
05:51
05:53
05:54
05:56
05:57
05:59

linia kursuje wyłącznie w dni powszednie

Rozkład jazdy linii Ząbki-2
17:55
17:57
17:58
17:59
18:00
18:01
18:03
18:05
18:06
18:09
18:10
18:12
18:13
18:15
18:16
18:22
18:23
18:24
18:26
18:37
18:39
18:40
18:41
18:43
18:45
18:49
18:51
18:52
18:53
18:54
18:56
18:57
18:59
19:00
19:02
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18:24
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18:26
18:28
18:30
18:31
18:34
18:35
18:37
18:38
18:40
18:41
18:47
18:48
18:49
18:51
19:02
19:04
19:05
19:06
19:07
19:09
19:12
19:14
19:15
19:16
19:17
19:19
19:20
19:22
19:23
19:25

aktualizacja 25-08-2015 r. TK

17:26
17:28
17:29
17:30
17:31
17:32
17:34
17:36
17:37
17:40
17:41
17:43
17:44
17:46
17:47
17:53
17:54
17:55
17:57
18:08
18:10
18:11
18:12
18:14
18:16
18:20
18:23
18:25
18:26
18:27
18:29
18:30
18:32
18:33
18:35

18:35
18:37
18:38
18:39
18:40
18:41
18:42
18:44
18:45
18:48
18:49
18:50
18:51
18:52
18:53
18:58
18:59
19:00
19:02
19:11
19:13
19:14
19:15
19:16
19:18
19:21
19:23
19:24
19:25
19:26
19:28
19:29
19:31
19:32
19:34

19:00
19:02
19:03
19:04
19:05
19:06
19:07
19:09
19:10
19:13
19:14
19:15
19:16
19:17
19:18
19:23
19:24
19:25
19:27
19:36
19:38
19:39
19:40
19:41
19:43
19:46
19:48
19:49
19:50
19:51
19:53
19:54
19:56
19:57
19:59
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19:34
19:35
19:36
19:37
19:38
19:39
19:41
19:42
19:45
19:46
19:47
19:48
19:49
19:50
19:55
19:56
19:57
19:59
20:07
20:09
20:10
20:11
20:12
20:13
20:15
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20:18
20:19
20:20
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20:23
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20:28

www.zabki.pl

Społeczeństwo

Komunikacja wraca z wakacji

P

ublikujemy (obok) rozkład linii „Ząbki-2” obowiązujący od 1 września.
Ilość kursów pozostaje taka jak przed wakacjami. W rozkładzie wprowadzono drobne zmiany, które wynikają z dostosowania kursowania ząbkowskich autobusów do rozkładów jazdy pociągów SKM i Kolei Mazowieckich
obowiązujących od września. Zmiana rozkładu linii „Ząbki-1” jest planowana
po otwarciu nowej ul. Wyzwolenia.
Od września powinny poprawić się również warunki podróżowania linią 345. Po licznych
monitach ze strony Urzędu Miasta Ząbki, ZTM skieruje do jej obsługi tzw. tabor„wielkopojemny”,
czyli autobusy przegubowe, przez co w autobusach będzie luźniej.
UM Ząbki

Gra Miejska „Gdzie jest Radny?”

J

uż 20 września w Ząbkach odbędzie się Gra Miejska „Gdzie jest Radny?”
– pierwsze tego rodzaju wydarzenie. W ramach gry, uczestnicy (drużyny
3-4 osobowe) będą mieli za zadanie… odnaleźć radnego.
W niedzielne popołudnie osoby, które zapiszą się do udziału w grze miejskiej będą miały
okazję miło spędzić czas i dowiedzieć się kilku ciekawych informacji nt. samorządu i naszego
miasta. W grze celem graczy będzie odnalezienie zagubionego radnego, po którym na dyżurze
został tylko... męski pantofel. Jego śladem podąża mieszkanka gminy Kinga, a towarzyszący
jej w poszukiwaniach gracze będą musieli między innymi rysować subiektywne mapy okolicy,
rzucać do celu, wykonywać działania matematyczne i badać pomniki. W ten sposób razem
będziemy świętować 25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce.
Wstęp wolny. Na uczestników czeka wspaniała zabawa i atrakcyjne nagrody. Rejestracja
drużyn poprzez formularz dostępny na stronie: http://tpz.org.pl/gra-miejska/
Serdecznie zapraszamy!

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Będzie przebudowa Szpitalnej

21

sierpnia starostwo powiatowe rozstrzygnęło przetarg na przebudowę
drogi w ul. Szpitalnej.

Przebudowa ul. Szpitalnej odbędzie się w ramach zadania inwestycyjnego„Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach”.
Zdaniem starostwa najlepszą ofertę złożyła firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z miejscowości
Kacice k/Pułtuska. Za wykonanie tego zadania firma zaproponowała kwotę 1.440.991,45 zł.
Roboty budowlane będą realizowane w okresie jesiennym.
red.
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Czekają
stypendia
dla
ząbkowskich
studentów!

We

wrześniu rusza II edycja programu „Agrafka
Agory – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek”. W roku akademickim
2015/2016 na sześciu najlepszych
studentów czekać będzie stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie. Termin składania wniosków upływa 21 września.

Studencie! Ukończyłeś co najmniej
pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich? Jesteś zameldowany
w Ząbkach? Masz mniej niż 26 lat?
Jeśli odpowiedziałeś 3 razy TAK, to
możesz otrzymać STYPENDIUM – 380
zł miesięcznie (przez 9 miesięcy – czyli
łącznie 3.420 zł!)
Aby mieć szansę na uzyskanie stypendium wystarczy:
1) Napisać pracę długości 500-1000
słów (około 2-4 strony A4) na temat: Jak Twoja wiedza lub umiejętności zdobywane podczas studiów
mogą przyczynić się do rozwoju
Miasta Ząbki lub jego społeczności
lokalnej?
2) Wypełnić krótki (1 strona A4) wniosek,
3) Uzyskać z dziekanatu zaświadczenie (zawierające planowaną datę
ukończenia studiów oraz średnią
za rok akademicki 2014/2015),
4) Dołączyć kserokopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu
potwierdzającego zameldowanie
w Ząbkach).
A także dołączyć zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną, naukową, artystyczną czy sportową.
Dokumenty można składać do
21 września na Trybunie Miejskiej (ul.
Słowackiego 21).
Więcej informacji:
http://tpz.org.pl/stypendium/
„Agrafka Agory – Lokalny Program
Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół
Ząbek” to partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. W Ząbkach wspierany przez
Miasto Ząbki, Kancelarię Doradztwa Podatkowego VATAX, Parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach i Towarzystwo
Przyjaciół Ząbek.
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Marek Ujazda, zastępca komendanta powiatowej
straży pożarnej w Wołominie Marek Wysocki,
komendant policji w Ząbkach Dariusz Korzeń,
komendant straży miejskiej w Ząbkach Zbigniew
Forysiak oraz prezes ochotniczej straży pożarnej
w Ząbkach Edward Betlejewski, i naczelnik OSP
w Ząbkach Andrzej Matysiewicz, przedstawiciele
Miasta Ząbki: burmistrz Ząbek Robert Perkowski,
przewodniczący Rady Miasta Ząbki Wojciech Gut
i zastępca burmistrza Artur Murawski, a także
radni gminni, kombatanci, burmistrzowie i wójtowie okolicznych miejscowości, dyrektorzy szkół
i pozostałych placówek, Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół i Placówek Edukacyjnych z Ząbek, Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, harcerze oraz przedstawiciele lokalnego biznesu i mieszkańcy Ząbek.
Ks. proboszcz Edward Kowara rozpoczął
mszę św. od podziękowań za uczestnictwo
w uroczystościach, skierowanych do gości,
władz miasta oraz mieszkańców.
Mszy św. przewodniczył ks. infułat Lucjan
Święszkowski, który w swoich wypowiedziach
nawiązywał do minionych wydarzeń 1920 r. Msza
odbywała się w oprawie muzycznej chóru „Cantores Misericordiae” pod dyrekcją Zbigniewa
Jerzego Szablewskiego. Przed samą mszą, chór
wykonał dla oczekujących na mszę: „Pierwszą
kadrową”, „Pierwszą brygadę” i „Szarą piechotę”.
Po mszy nastąpiło uroczyste przejście ulicą
Piłsudskiego na miejscowy cmentarz, gdzie po
przemówieniach gości, odbył się apel poległych
i złożenie kwiatów pod pomnikiem „Poległych
w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r.”. W tej
części uroczystości oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta z Ząbek, pod batutą
Barbary Hijewskiej, Uroczystość na cmentarzu
poprowadził Mirosław Sobiecki, twórca portalu
Historia.Zabek.pl, pasjonat historii Ząbek.
Pod pomnikiem„Poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r.” na ząbkowskich cmentarzu poseł na Sejm RP Jacek Sasin odczytał list
od prezydenta RP Andrzeja Dudy, adresowany
szczególnie do mieszkańców Ząbek, ale także do
wszystkich Rodaków. W liście prezydent, nawiązując do Bitwy Warszawskiej 1920 r. napisał m.in.
„Jestem przekonany, że z tamtej historycznej
lekcji można współcześnie czerpać mądrość i inspirację do pracy dla dobra wspólnego – demokratycznej, solidarnej i sprawiedliwej Ojczyzny.
Pamięć o wiktorii 1920 roku, stała się niezbędną
częścią etosu II Rzeczpospolitej, budując dumę
i wspólnotę narodową, Wierzę, że i dzisiaj może
być spoiwem łączącym Polaków, inspirującym do
mierzenia się z wyzwaniami naszych czasów”.
Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, nawiązywał do historycznego zwycięstwa Polaków, podkreślając, że także
w obecnych czasach należy dbać o wolność którą mamy, swoją codzienną pracą.
Radna Sejmiku Województwa MazoChciałbyś zacząć przygodę
wieckiego Bożena Żelazowska, nawiązując
z językiem
do wydarzeń 1920 r., wspomniała, że dzięki
wspólnym działaniom Urzędu Marszałalbo kontynuować naukę?
kowskiego Województwa Mazowieckiego
i Urzędu Miasta Ząbki, udało się zidentyA może poprawić wyniki
fikować czterech, spośród 40 żołnierzy,
w szkole?
leżących w zbiorowej ząbkowskiej mogile pod pomnikiem „Poległych w obronie
Mgr ﬁlologii włoskiej
Tel. 502 447 106
Ojczyzny w sierpniu 1920 r”. Natomiast

FRANCUSKI
WŁOSKI
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wicestarosta wołomiński Adam Łossan, dodał
do powyższych wypowiedzi, że także w 1944
roku, bolszewicy próbowali zniszczyć i pogrzebać naszą historię i także tym razem ich działania spełzły na niczym. Wicestarosta zaprosił
także do uczestnictwa w dalszych obchodach
uroczystości 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej
w Radzyminie i w Ossowie.
Wszyscy przemawiający wyrażali zadowolenie z tego, że tak uroczyście obchodzona jest
tak ważna dla naszego Narodu rocznica oraz
dziękowali gospodarzowi miasta za zaproszenie i uroczystość.
Apel Poległych uroczyście odczytał kpt.
Sebastian Kostecki z I Warszawskiej Brygady
Pancernej im. T. Kościuszki w Ząbkach, po czym
nastąpiła salwa honorowa i złożenie kwiatów,
pod pomnikiem.
Na koniec burmistrz Ząbek Robert Perkowski podziękował wszystkim gościom oraz tym
wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu
uroczystości. Wspomniał także o tym, że starosta wołomiński dofinansował występ Miejskiej
Orkiestry Dętej w Ząbkach, za co również podziękował. Burmistrz podsumował uroczystość,
przypominając, że tego dnia zebrano się, aby
uczcić rocznicę zwycięstwa i upamiętnić pamięć
poległych żołnierzy – uczestników bitwy pod
Ossowem. Nawiązał m.in. do wypowiedzi radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożeny Żelazowskiej, która mówiła o identyfikacji
czterech, spośród spoczywających w mogile 40
żołnierzy. Burmistrz powiedział, że 95 rocznica
Bitwy Warszawskiej ma dla Ząbek szczególne
znaczenie, ponieważ po raz pierwszy, po 95
latach oczekiwania, zostali wezwani do apelu
poległych, wymienieni z nazwiska, spoczywający na ząbkowskim cmentarzu, do tej pory
nieznani żołnierze: ułan Maciej Kopała, starszy
saper Czesław Kustera, szeregowy Jakub Pietrasik i szeregowy Zenon Kuczkowski.
Uroczystość zakończono zaproszeniem
gości przez gospodarza miasta na poczęstunek w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząbkach.
Iwona Potęga
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Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników może otrzymać
uczeń tylko ze względu na jedno
z trzech wyszczególnionych powyżej
kryteriów.
Zestawienie tabelaryczne dotyczące
uczniów uprawnionych do otrzymania
pomocy materialnej na zakup podręczników z podaniem kwot dofinansowania
zgodnie z kryteriami i kwotami zawartymi
w cytowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych
obrazują poniższe tabele:
Tabela nr 1 – dotyczy uczniów uprawnionych
do pomocy w formie dofinansowania
podręczników szkolnych, uczęszczających w roku szkolnym 2015/ 2016
do klas III szkół podstawowych.
Osoby uprawnione
Uczeń klasy III
szkoły podstawowej

Kwota
dofinansowania
225,00 zł

Gimnazjum

Szkoła
podstawowa

Szkoła
podstawowa

Typ
szkoły

Szkoła
podstawowa

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje:
• Uczniom uczęszczającym do klasy
III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, o którym mowa w art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), to jest
nie przekracza kwoty 574 zł netto
na osobę w rodzinie.
• Uczniom uczęszczającym do klasy
III szkoły podstawowej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. Z 2015 r. poz. 163
i 693), pomoc może być udzielona
ww. uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, gdy w rodzinie występuje
m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba
ochrony lub macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie
losowe i sytuacja kryzysowa.
• Uczniom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na dochód w rodzinie, uczęszczającym do klasy III,
V i VI szkoły podstawowej oraz klasy
II i III gimnazjum.

Tabela nr 2 – dotyczy tylko uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych i gimnazjów.
Maksymalną wartość pomocy ze względu na rodzaj niepełnosprawności określony w Rządowym
programie pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” obrazuje poniższa tabela:

Gimnazjum

Dokończenie ze str. 3
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Klasa

Rodzaj niepełnosprawności
•
•
•
•
•
•
•

uczeń słabowidzący,
uczeń niesłyszący,
uczeń słabosłyszący,
uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
III
uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego
• uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoIII, V i VI sprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym,
który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego
• uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoII-III
sprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym,
który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego
• uczeń słabowidzący,
• uczeń niesłyszący,
• uczeń słabosłyszący,
• uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim,
V i VI • uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego
• uczeń słabowidzący,
• uczeń niesłyszący,
• uczeń słabosłyszący,
• uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
II i III • uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

Kwota dofinansowania

225,00 zł

225,00 zł

225,00 zł

325,00 zł

350,00 zł

Procedura przyznawania pomocy finansowej „Wyprawka szkolna 2015”:
1. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/ 2016 należy składać
w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Miasta Ząbki, do których dziecko uczęszcza
w terminie od 1 września 2015 r. do 7 września 2015 r.
W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu
podręczników opracowano wzory wniosków (do pobrania ze strony internetowej):
• Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 – druk nr 1
• Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 – druk nr
2 (dotyczy uczniów niepełnosprawnych)
Wnioski są dostępne również w szkole, do której uczeń uczęszcza.
2. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty uprawniające do uzyskania pomocy
finansowej według odpowiedniego kryterium:
• zaświadczenie o wysokości dochodów;
• w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć
– zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
• w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;
• w przypadku ubiegania się o pomoc poza kryterium dochodowym należy dołączyć uzasadnienie.
3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
4. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ja Burmistrzowi Miasta.
5. Burmistrz przekazuje środki na zakup podręczników na rachunek bankowy szkoły.
6. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów środki na pokrycie kosztu zakupu podręczników do
wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu: faktury, rachunku, paragonu.
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Skarby pełne witamin

L

ato obfituje w soczyste owoce i chrupiące warzywa, które o tej porze roku mają najwięcej witamin. Niektóre warto zamrozić, aby móc
cieszyć się ich wybornym smakiem i aromatem w jesienno-zimowej
aurze. Zamrożone owoce i warzywa zachowują zbliżoną do świeżych
produktów wartość odżywczą. Ponadto w –18°C giną bakterie i enzymy powodujące psucie się warzyw i owoców, więc tak przechowywana
żywność jest bezpieczna również dla dzieci. I co istotne, w tej metodzie nie korzysta się ze sztucznych konserwantów.

MYJ, SUSZ, BLANSZUJ! Wszystkie owoce
i warzywa, które chcemy zamrozić, muszą być
dojrzałe i nieuszkodzone. Wówczas mrożonki
będą nie tylko zdrowe i niskokaloryczne, ale
też smaczniejsze od kupowanych w sklepie.
Owoce po dokładnym umyciu i osuszeniu
wystarczy je rozsypać na tacce i włożyć do zamrażalnika, a kiedy już stwardnieją, przesypać
do plastikowych woreczków lub niewielkich
pojemników. Ta metoda sprawdza się zwłaszcza w wypadku owoców sezonowych, takich
jak śliwki, morele, czereśnie i wiśnie (należy
wcześniej pousuwać pestki), a także jagody,
truskawki, maliny. Natkę pietruszki, kolendrę,
miętę czy koperek wystarczy dokładnie umyć,
starannie osuszyć i posiekać, a następnie
włożyć do małych pojemników – zamrożoną
w ten sposób zieleninę z łatwością wyskrobie
się potem łyżką. Warzywa zwykle należy najpierw pokroić (w plastry, słupki lub kostkę)
i zblanszować, czyli zanurzyć na kilka minut
we wrzątku, a potem schłodzić w zimnej
wodzie. Dzięki takiej obróbce warzywa zachowują intensywną barwę, twardość i jędrność.
Kapusta, pomidory i papryka nie wymagają
blanszowania.

PILNUJ TERMINÓW! Wszystkie owoce
i warzywa najwygodniej jest podzielić na
małe porcje. Należy je ułożyć ciasno obok siebie w szczelnych pojemnikach, oznaczonych
informacją o terminie przechowywania. Przed
włożeniem produktów do zamrażalnika warto się upewnić, czy jest ustawiona odpowiednia temperatura (ok. –18°C). Wówczas drobne
owoce, np. truskawki, maliny, jagody, śliwki,
morele, czereśnie czy wiśnie oraz warzywa
jak kalafior, kapusta, brukselka, szpinak, groszek zielony czy fasolka szparagowa można
przechowywać do 12 miesięcy, natomiast paprykę, ogórki, pomidory i zioła przez pół roku.
SPIESZ SIĘ POWOLI! Owoce i warzywa
najlepiej rozmrażać przed spożyciem. Nie należy zanurzać ich w gorącej wodzie, bo stracą
jędrność. Odradzamy korzystanie z kuchenki
mikrofalowej, dzięki której rozmrażanie przebiega błyskawicznie, ale pozbawia produkty
wartości odżywczych i witamin. Można natomiast wrzucić je od razu do wrzącej wody
albo na rozgrzaną patelnię. Jeśli natomiast
przygotowujemy sałatkę lub deser, to owoce
i warzywa najlepiej rozmrozić na najniższej

Co to jest geriatria?

Z

greckiego geras – starość, iatreia-leczenie. Nauka o chorobach i problemach zdrowotnych wieku podeszłego. W różnych krajach opieką geriatryczną są obejmowane osoby od 60 roku życia wg WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) lub tak jak w Polsce od 65 r. życia (kryterium emerytalne
wprowadzone przez O.Bismarcka).
Pojęcie geriatrii wprowadził w 1909 roku
wiedeński lekarz Ignatz Nasher pracujący
w Nowym Yorku. O społeczeństwie starym
wg ONZ mówi się, gdy liczba osób po 65 r.ż.
przekracza 7%, co w Polsce nastąpiło w 1967
r. Społeczeństwo zaawansowane wiekowo
to takie, gdzie liczba seniorów stanowi 10%,
a Polacy osiągnęli ten odsetek w 1980 r. Od
tego momentu pacjenci w wieku podeszłym
powinni poruszać się po solidnej, rozbudowanej sieci świadczeń geriatrycznych opartej
o fachową kadrę lekarzy specjalistów w zakresie geriatrii oraz pozostałych członków
zespołu terapeutycznego tj. pielęgniarki ze
specjalizacją geriatryczną, fizjoterapeutów,
psychologów, pracowników socjalnych.
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Geriatra pilnie poszukiwany!
Liczba osób w Polsce w wieku poprodukcyjnym w 2015r. stanowi 7,38 mln tj. 19,4%,
a w 2035 r. będzie 9,62 mln to prawie 27%.
W naszym kraju jest 0,2 geriatry na 10 tys.
seniorów, a np. w Austrii, Szwecji 4,6/10 tys.
Dlaczego warto leczyć się u geriatry?
Senior jest najczęściej osobą z wieloma
schorzeniami lub problemami zdrowotnymi
i oczekuje kompleksowego zaspokojenia
swoich złożonych potrzeb. Większość chorób u seniorów przebiega skąpo lub bezobjawowo, często ma odmienny przebieg
kliniczny niż u młodszych osób. Zalecana jest

półce w lodówce (choć trwa to zwykle kilka
godzin). Wówczas nie tylko zachowają cenne mikroelementy, ale też zapobiegniemy
rozwojowi bakterii, a nasze posiłki będą zdecydowanie smaczniejsze. Nie zapominajmy,
że potrawy skomponowane z mrożonek nie
nadają się do dłuższego przechowywania
ani tym bardziej do ponownego zamrażania.
DELEKTUJ SIĘ CHWILĄ! Po mrożonki
możemy sięgać o każdej porze roku, ale najwięcej przyjemności sprawią nam jesienią
i zimą, kiedy nie ma dostępu do świeżych
produktów. W dodatku są zdrowe, wartościowe i zawsze pod ręką – wystarczy zajrzeć do
zamrażalnika. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się
więcej o zdrowym odżywianiu i skorzystać
z indywidualnej porady dietetyka, zapisz się
na konsultację do Centrum Dietetycznego
Naturhouse Ząbki.

Centrum Dietetyczne Naturhouse

w Ząbkach, ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty
Polskiej) tel. 604-110-153
Godziny otwarcia: Pon, Wt: 12:00-20:00,
Śr: 10:00-18:00, Czw, Pt: 8:00-16:00

duża ilość leków, co wiąże się z dużym ryzykiem objawów niepożądanych, ryzykiem
wystąpienia zespołów jatrogennych. Lekarz
specjalista dokonuje całościowej oceny geriatrycznej (COG), podczas której diagnozuje
kompleksowo stan funkcjonalny i schorzenia
osoby po 65 r.ż. Ocenie podlega zdolność
wykonywania czynności dnia codziennego
(mycie, poruszanie się, przyjmowanie posiłków) i czynności złożonych (korzystanie
z telefonu, komputera, przyjmowanie leków,
prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzania finansami). Analizie poddaje się
także funkcje poznawcze dotyczące pamięci
i zaburzeń nastroju. Sprawdzeniu podlegają
również narządy zmysłów: wzrok, słuch oraz
stan jamy ustnej z uzębieniem. W trakcie
badania ocenia się występowanie wielkich
problemów geriatrycznych,t.j.: majaczenie,
otępienie, depresja, omdlenia, upadki, złamania, nietrzymanie moczu, stolca, występowanie odleżyn. Analizuje się stan odżywienia i zagrożenie wystąpieniem zespołu
kruchości, co przekłada się na długość przeżycia. Na podstawie zebranych informacji
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Kolejne firmy w akcji „Zniżka za dowód”

P

oniżej prezentujemy kolejne firmy, które
ostatnio przystąpiły do popularnej akcji
„Zniżka za dowód”. Przypomnijmy, są to firmy, które dla zameldowanych mieszkańców
Ząbek oferują specjalne rabaty. Pełna lista
firm biorących udział w akcji, jak i wszelkie
formularze dla firm, które chciałyby do niej
przystąpić znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl).

DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW ZĄBEK
ZNIŻKI OD

2 DO 30 %

W PUNKTACH OZNACZONYCH NAKLEJKĄ

ORGANIZATOR AKCJI:
Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
tel. 022 781 68 14 do 17
fax. 022 781 68 13
www.zabki.pl

LucRob s.c.

–5

Domowy Hotelik dla Zwierząt
Maria Waśkiewicz

%

Domowy Hotelik dla Zwierząt Marii Waśkiewicz w Ząbkach zaprasza.
Gdy masz ochotę na urlop albo pilny wyjazd służbowy hotelik chętnie przygarnie Twojego pupila na domowy turnus wypoczynkowy. Podopieczni hoteliku są cały czas w domu,
w towarzystwie troszczących się o nich ludzi.
Żebranie przy stole, czy walka o lepsze miejsce przed telewizorem nie stanowi problemu.
Hotelik zaprasza także szczeniaki, które czują się w domu samotnie na dzienny pobyt. Na
miejscu jest możliwość skorzystania z porad i usług tresera, behawiorysty oraz groomerki.
Firma oferuje 5% zniżki na oferowane usługi wszystkim zameldowanym mieszkańcom
Ząbek oraz posiadaczom karty „Jestem z Ząbek”.
Kontakt: tel 602-282-888

–1

5%

–5

CrossFit Diversity

%

Firma CrossFit Diversity dołączyła do „Zniżki za dowód”.
Jest to pierwszy afiliowany box crossfitowy w Ząbkach.
Zajmuje się prowadzeniem treningów crossfitowych.
Firma zobowiązała się do udzielenia 5% rabatu na oferowane usługi wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek oraz
mieszkańcom posiadającym kartę „Jestem z Ząbek”.
Kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33d lok. 59/60,
tel. 695-830-710, 792-807-498. e-mail: crossfitdiversity.pl,
FB: www.facebook.com/CrossFitDiversity

PRANIE

WARSZTAT
DEKARSKI

-DYWANÓW
-WYKŁADZIN
-TAPICERKI

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

519 62 62 02
22 224 43 44

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

zostaje opracowany indywidualny program
profilaktyki, leczenia, usprawniania oraz
wsparcia, aby jak najdłużej zachować najlepszą jakość życia i samodzielność seniora
we własnym środowisku.

0%

ACCEPT Kancelaria Księgowa Patrycja Zep-Ćwik to firma, która wykonuje usługi
księgowe dla osób fizycznych, spółek osobowych, spółek z o.o., fundacji i stowarzyszeń,
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Firma prowadzi KPiR, pełną księgowość, obsługuje kadry i płace. Świadczy usługi księgowe od 2003 roku.
Firma oferuje 10% rabat na oferowane usługi wszystkim zameldowanym mieszkańcom
Ząbek lub posiadającym kartę mieszkańca „Jestem z Ząbek”..
Kontakt: tel. 500-107-913, 509-545-307, 22 810-16-42, 22 610-11-58,
strona: www.accept.pl, e-mail: accept@accept.com.pl

Firma LucRob s.c. wykonuje usługi porządkowe
i udziela 15% rabatu na wykonywane usługi zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem dowodu osobistego
lub karty mieszkańca.
Firma mieści się w Warszawie przy ul. Abrahama 11/32
Kontakt:
tel. 506 199 276,
e-mail: biuro@lucrob.pl,
www.lucrob.pl

 uzupełnionych o rozszerzoną diagnostykę

–1

ACCEPT Kancelaria Księgowa
Patrycja Zep-Ćwik

-10%
Najlepszym standardem w terapii jest
dopasowanie jak najmniejszej ilości leków
skutecznych do występujących u seniora
schorzeń z uwzględnieniem zmian inwolucyjnych (zanikowych) narządów takich
jak: nerki, wątroba. Taki sposób opieki nad

osobami w wieku podeszłym niesie korzyści
zdrowotne i ekonomiczne w wymiarze indywidualnym i społecznym.
dr Monika Jabłońska, specjalista geriatra;
Centrum Medycznego Fundamenti
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DZIECIĘCA GRUPA BALETOWA

Zajęcia: PONIEDZIAŁKI w MOK, ul. Słowackiego 21, w godz.:
dzieci młodsze 1715 – 1800
dzieci starsze – 1800 - 1900
Koszt – 80 zł miesięcznie. Pierwsze zajęcia – 7 września 2015 r.

FOTOGRAFIA

Tajniki fotografii analogowej i cyfrowej,
fotografii rzemieślniczej i artystycznej dla dzieci i młodzieży
Zajęcia – ŚRODY o godz. 17:00, MOK, ul. Słowackiego 10
Pierwsze zajęcia – 9 września 2015 r.

INDYWIDUALNA NAUKA GRY
NA INSTRUMENTACH

pianino, keyboard – poniedziałki lub piątki
(koszt – 45 zł /lekcja 45 min lub 35 zł/lekcja 30 min.) Pierwsze zajęcia – 4 września 2015 r.
gitara – środy, piątki
( koszt 40 zł lekcja 45 min, lub 30 zł/lekcja 30 min) Pierwsze zajęcia – 1 września 2014 r.

Kluby Seniora RETRO i RELAKS

Spotkania raz w miesiącu
w sali widowiskowej Parafii Św. Trójcy
oraz w Dolnym Kościele Parafii Miłosierdzia Bożego

– ZAJĘCIA Z ROBOTYKI LEGO”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe –
poniedziałek 7.09.2015 godz. 17.00 (koszt 100 zł /mies.)
MOK ul. Słowackiego 10

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

dorośli, młodzież, dzieci
zajęcia: poniedziałki, środy (dorośli), 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 – 2 września 2015 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 –
16 września 2015 r., godz. 1730

WARSZTATY CYRKOWE

Zajęcia: poniedziałki ul. Słowackiego 21
godz. 1630 – 1800
Koszt – 100 zł miesięcznie. Pierwsze zajęcia – 07 września 2015 r.

WARSZTATY RĘKODZIEŁA

dla dzieci w wieku 7 – 12 lat
Koszt – 60 zł miesięcznie.
Pierwsze zajęcia - 14 września 2015 r., godz.17:00

MOK, ul. Słowackiego 21
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K u lt u r a

CHÓR SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ”

próby raz w tygodniu w MOK, ul. Słowackiego 10

GRUPA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Zajęcia dla dzieci w wieku 4 – 6 lat, W programie zajęć:
zabawy ruchowe, plastyka, zabawa w teatr, nauka piosenek.
Zajęcia: wtorki i czwartki w godz. 1100 - 1330
Pierwsze spotkanie – 15 września godz. 11:00
MOK ul. Słowackiego 21

KLUB MAŁEGO EINSTEINA

dla 4 – 10 latków
Pierwsze zajęcia, informacja i zapisy –
17 września, godz. 17:00 – I grupa, 18:00 – II grupa,
MOK, ul. Słowackiego 21, Koszt – 100 zł/miesięcznie

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 lub czwartki ul.
Słowackiego 21, Koszt – 50 zł miesięcznie (zajęcia 1xtdzień) i 90 zł
miesięcznie (zajęcia 2x tydzień)
Zapisy i informacja – 15 września 2015 r., godz. 18:00

PLASTYKA

dla dzieci w wieku 4 – 6 lat
Zajęcia: wtorki lub czwartki o godz. 1600
w MOK, ul. Słowackiego 21. Koszt – 50 zł miesięcznie
Pierwsze spotkanie – 15.09.2015, godz. 16:00

SHOCK DANCE – FART

zajęcia z technik tańca streetowego: Electric boogie, popping,
locking, hip hop. Pierwsze spotkanie – 2 września, godz. 20:00
MOK, ul. Słowackiego 21

SZKÓŁKA SZACHOWA

Zajęcia dla grup przedszkolaków (5 - 6 lat) oraz dla dzieci w wieku
szkolnym.
Spotkanie organizacyjne – 8 września godz. 18:00
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 – 60 zł/miesięcznie
Pierwsze zajęcia – 17 września 2015 r.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

dla młodzieży i dorosłych
Plenery, studio, obróbka cyfrowa zdjęć
Zajęcia wtorki w godz. 1700 – 2000, MOK, ul. Słowackiego 10

Pierwsze spotkanie – 8.09.2015 r. Koszt 20 zł miesięcznie
WARSZTATY WOKALNE

dla dzieci i młodzieży
Emisja głosu, artykulacja, dykcja, interpretacja aktorska
Koszt – 90 zł miesięcznie
Przesłuchania i zapisy –
10 września 2014 r o godz. 17:30 w MOK, ul. Słowackiego 10

Ogłoszenia

www.zabki.pl

Nowe przedszkola publiczne
– 400 dodatkowych miejsc

ADWOKAT
DARMOWE PORADY

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
zamieszkujący na terenie Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki wydał decyzje udzielające zezwolenia
na prowadzenie od 1 września 2015 r. dwóch nowych publicznych
przedszkoli na terenie Ząbek:
• Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej
Kosieradzki, ul. Piłsudskiego 152, 05-091 Ząbki, tel. 792 998 761,
e-mail: przedszkole@gowork.pl (250 miejsc)
• Publiczne Przedszkole Zozoland, ul. Powstańców 70A, 05-091
Ząbki, tel. 512 771 722 lub 733 440 101, e-mail: przedszkole@
zozoland.pl (150 miejsc)
Wyżej wymienione przedszkola prowadzą rekrutację dzieci na
zasadzie powszechnej dostępności, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).
Zasady odpłatności za pobyt dzieci w ww. przedszkolach są takie
same jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki.
Obecnie zasady wnoszenia opłat za zajęcia przedszkolne w przedszkolach publicznych reguluje uchwała Nr LVII/540/2014 Rady Miasta
Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości
opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego
udzielane przez te przedszkola.
Informuję uprzejmie, że szczegółowe informacje dotyczące nowych publicznych placówek wychowania przedszkolnego znajdują
się na wskazanych poniżej stronach internetowych:
• www.przedszkole-amerykanskie.edu.pl
• www.zozoland.pl
Zachęcam do zapoznania się z ofertą placówek i wyrażam nadzieję,
że dodatkowe miejsca zaspokoją zapotrzebowanie na wychowanie
przedszkolne Państwa dzieci w placówkach publicznych.

CO SŁYCHAĆ

w Urzędzie Miasta w Ząbkach
-

w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-10.00,

-

Urząd Miasta w Ząbkach, SALA KONFERENCYJNA (wejście E od podwórka)

-

uzgodnienie terminu i godziny spotkania tel. 501-331-576 (9.00-17.00)

M. Lewandowska
KANCELARIA ADWOKACKA

DARMOWE PORADY PRAWNE
w Urzędzie Miasta w Ząbkach
– w każdy czwartek w godzinach 8-10;
– po uzgodnieniu terminu i godz. spotkania – tel. 22 652 31 15;
– Urząd Miejski w Ząbkach, sala konferencyjne;
– wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw karnych i o wykroczenia.

Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski Wojciński
Korzybski Sp. j.
http://www.radcowie-prawni.waw.pl

Patrycja Żołnierzak – Sekretarz Miasta Ząbki

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29
o powierzchni 11 426 m2,
położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4

Przetarg odbędzie się dnia 08.10.2015 r. (czwartek) o godz. 1200
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 1 727 440 zł.
Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
Wadium: 170 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do
dnia 05.10.2015 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła
i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze
przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy.
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa
(ZTM Warszawa) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.
pl (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki
przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy
urzędu.

B U R M I S T R Z M I A S TA Z Ą B K I
informuje,
iż dnia 04.08.2015 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 przeznaczonej
do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.84.2015 Burmistrza Miasta
Ząbki z dnia 4 sierpnia 2015 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce
Zarządzenia).

O G ŁO S Z E N I E
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz.
191 z późniejszymi zmianami) informuję się, że w dniach od
25.08.2015 do 23.09.2015 r. wyłożony jest do publicznego
wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząbkach,
zajętą pod cz. ul. Wilczej, oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 12/1 o pow. 0,0183 ha, z obrębu
0008, 01-08, objętą księgą wieczystą nr WA1W/00002923/2.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia
2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.
Wywieszono dnia: 25.08.2015 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki
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Pływalnia w Ząbkach zaprasza!

Od

września zapraszamy na zajęcia zorganizowane nauki i doskonalenia pływania. W naszej jesiennej ofercie znajdziecie Państwo również zajęcia dla niemowląt i małych dzieci, gimnastykę korekcyjną w wodzie, pływanie synchroniczne, czy zajęcia aqua fitness.
Wszelki informacje na temat zajęć można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub pod nr telefonu:
504 090 014.
kijanki 5-6 lat (podstawy)
2 razy w tygodniu

wtorek – piątek
piątek
sobota

17:00-17:45
18:30-19:15
11:15-12:00

wtorek – piątek
piątek
sobota

17:45-18:30
19:15-20:00
12:45-13:30

wtorek – czwartek
sobota

19:15-20:00
14:15- 15:00

wtorek – czwartek
sobota

18:30-19:15
13:30-14:15

wtorek – piątek
sobota

17:45-18:30
12:00-12:45

wtorek – piątek
sobota

17:45–18:30
11:15-12:00

wtorek-czwartek
piątek
sobota

18:30-19:15
18:30-19:15
12:45-13:30

wtorek-czwartek
piątek
sobota

17:00-17:45
18:30-19:15
12:00-12:45

wtorek – piątek
piątek
sobota

17:00-17:45
18:30-19:15
12:00-12:45

wtorek – czwartek
piątek

18:30-19:15
19:15-20:00

wtorek – czwartek
poniedziałek – środa
piątek
sobota

19:15-20:00
18:30-19:15
19:15-20:00
14:15-15:00

poniedziałek – środa
wtorek – czwartek
piątek
sobota

19:15-20:00
19:15-20:00
19:15-20:00
14:15-15:00

wtorek – czwartek
poniedziałek – środa
sobota

18:30-19:15
18:30-19:15
13:30-14:15

poniedziałek – środa
wtorek – czwartek
sobota

19:15-20:00
19:15-20:00
13:30-14:15

wtorek – czwartek (podstawy)
poniedziałek – środa (kontynuacja)

20:00-20:45
20:00-20:45

1 raz w tygodniu
kijanki 7-9 lat (podstawy)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
kijanki 10+ (podstawy)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
rybki 5-6 lat (średni)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
rybki 7-9 lat (średni)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
rybki 10 lat (średni)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
żabki 5-6 lat (średnio zaawansowany)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
żabki 7-9 lat (średnio zaawansowany)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
żabki 10+ lat (średnio zaawansowany)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
orki 5-6 lat (zaawansowany)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
orki 7-9 lat (zaawansowany)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
orki 10+ (zaawansowany)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
rekinki 7-9 lat (olimpijczyk)
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
rekinki 10+ (olimpijczyk)

Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach
ul. Słowackiego 21/róg Skorupki
6:00-23:00 7 dni w tygodniu

2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
dorośli
2 razy w tygodniu

