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PRACOWITY ROK NA ULICACH
NASZEGO MIASTA
W tym roku Urząd Miasta Ząbki
planuje kompleksowo przebudować wiele ulic. Mieszkańcy
powinni wykonać przyłącza do
swoich budynków przed
rozpoczęciem inwestycji.
W 2022 roku mają zostać wybudowane lub wyremontowane
następujące ulice:
• Bema, Mickiewicza (na odcinku Bema – Batorego),
Niepodległości, Parkowa,
• Jagiellońska,
• Wyszyńskiego (na odcinku Wolności – Wigury),
• Jasna,
• Słoneczna,
• Bartosza,
• Skrajna,
• Gajowa (na odcinku Tulipanowa – rondo Sosnowa/Gajowa),
• Kołłątaja, Piłsudskiego (odc. Szkolna – Targowa).
Mieszkańcy planujący przyłączenie do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej lub elektrycznej powinni uzyskać
stosowne uzgodnienia u gestora sieci. Urząd Miasta
przypomina też o dokończeniu niezbędnych formalności oraz
wykonaniu robót budowlanych przyłączy przed rozpoczęciem
remontu bądź budowy ulic.
Po zakończeniu robót budowlanych przez Miasto Ząbki
wykonanie przyłączy będzie utrudnione ze względu na objęcie
nowych dróg gwarancją na wykonane roboty budowlane.
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NIŻSZA STAWKA ZA ODBIÓR ODPADÓW
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
JEDNOOSOBOWYCH
Od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa jednoosobowe
w Ząbkach płacą mniej za śmieci.
Od początku roku wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych
jednoosobowych zmniejszyła się z 45 zł/miesiąc do
35 zł/miesiąc, gospodarstwa dwó- i więcej osobowe, ponoszą
opłatę 70 zł/misiąc. Obniżenie wysokości opłat wynika
z uchwały Nr L/472/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada
2021 r.
Termin płatności pierwszej raty przypada na dzień 31 stycznia
2022 r. (jest to łączna opłata za styczeń i luty). Należność
wnosimy w kasie Urzędu Miasta lub na indywidualny numer
rachunku bankowego przypisanego do nieruchomości.

„ZIMA W MIEŚCIE” OD 31 STYCZNIA
DO 4 LUTEGO

LINIA 199
WRACA NA STARĄ TRASĘ
Od 15 stycznia 2022 r. (sobota) nastąpi likwidacja
objazdu linii 199 wprowadzonego w związku
z przebudową ulic Szwoleżerów i Sikorskiego i od
początku kursowania nastąpi przywrócenie trasy
podstawowej linii 199.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych na terenie
Ząbek będzie zorganizowany wypoczynek dla dzieci
w ramach akcji „Zima w mieście 2022”.
Opieka nad uczniami będzie się odbywała zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego. Z powodu pandemii oraz
ograniczonych możliwości kadrowych opieka nad uczniami
będzie odbywała się wyłącznie w pierwszym tygodniu ferii.
Każda szkoła przyjmuje tylko swoich uczniów. Dodatkowo,
warto pamiętać, że pierwszeństwo przy przyjęciu na akcję
„Zima w mieście 2022” mają dzieci, których rodzice są
mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie
Skarbowym w Wołominie.
Rodzice, którzy nie spełniają powyższych warunków, mogą
zapisać dziecko na akcję „Zima w mieście 2022” pod
warunkiem wolnych miejsc. Jednocześnie ponoszą pełną
odpłatność za prowadzone zajęcia.
Dzieci będą mogły liczyć na wiele atrakcji: zajęć sportowych,
artystycznych i czytelniczych. Uczniowie z SP nr 4 mają
w planach m.in. wyjazd do Multikina Targówek czy wyjście na
lodowisko w Ząbkach. Z kolei uczniowie uczestniczący
w „Zimie w mieście” w SP nr 1 będą mogli wziąć udział
w warsztatach „Z komputerem za pan brat” czy poznać zasady
pierwszej pomocy pod kierunkiem druhów z OSP Ząbki. Dzieci,
które skorzystają z atrakcji przygotowanych przez SP nr 3, będą
mogły spróbować swoich możliwości biorąc udział
w warsztatach wokalnych – karaoke, ćwiczenie układów
tanecznych. Wybiorą się także do Zamku Królewskiego i Teatru
Baj.
Więcej informacji o tym, jak będzie wyglądała akcja „Zima
w mieście”, można znaleźć na stronach internetowych
ząbkowskich szkół podstawowych:
•SP nr 1, ul. Piłsudskiego 35, Ząbki
https://sp1zabki.szkolnastrona.pl;
• SP nr 2, ul. Batorego 11, Ząbki http://www.sp2zabki.pl;
• SP nr 3, ul. Kościelna 2, Ząbki http://sp3zabki.pl;
• SP nr 4, ul. Harcerska 9, Ząbki
https://sp4zabki.szkolnastrona.pl;
• SP nr 5, ul. Batorego 37, Ząbki
https://sp5zabki.szkolnastrona.pl;
• SP nr 6, ul. Dzika 36, Ząbki https://sp6zabki.szkolnastrona.pl.

W kierunku Rembertów Strzelnica za tunelem w Ząbkach
autobus pojedzie ulicami: Orlą, Kwiatową, Szwoleżerów
i Żbikowskiego. W kierunku krańca Metro Trocka za
przystankiem Czwartaków 01, autobusy 199 pojadą ulicami:
Szwoleżerów, Stefczyka, Sikorskiego, Kwiatową i Orlą.
Przywraca się funkcjonowanie przystanków:
• Pułaskiego 01 i 02 oraz Zieleniecka 01 i 02 na ul. Szwoleżerów,
• W związku ze zmianą lokalizacji dotychczasowy przystanek
Kwiatowa 02 w kierunku Rembertowa na ul. Szwoleżerów
będzie zlokalizowany między ul. Bratnią i Różaną i zmieni
nazwę na „Różana 02”,
• Ks. Skorupki 01 i 02 na ul. Kwiatowej,
• Sikorskiego 01 na ul. Sikorskiego,
• Andersena 01 na ul. Żbikowskiego (dla linii 199),
• Orla 02 na ul. Orlej (dla linii 199).
Od soboty przestają funkcjonować przystanki linii 199
zlokalizowane na trasie objazdu. Rozkład jazdy linii 199 będzie
dostępny na stronie WTP.pl
Dzięki przebudowie ulic Szwoleżerów i Sikorskiego trasa linii
199 została dostosowana do obsługi każdym rodzajem taboru
– w tym również autobusami przegubowymi. Decyzję
o zadysponowaniu autobusów wielkopojemnych na linię 199
podejmie ZTM na podstawie pomiarów napełnienia
poszczególnych kursów już po przywróceniu stałej trasy.
Od 15 stycznia nastąpi również wydłużenie ostatniego kursu
linii 145 odjeżdżającego z pętli Wiatraczna o godzinie 00:07
w kierunku Ząbek. Obecnie kurs ten kończył bieg przy
ul. Powstańców. Od soboty autobus pojedzie dalej
ul. Piłsudskiego i Warszawską. Ostatnim przystankiem będzie
Warszawska 01 na ul. Warszawskiej przyjazd ok. 00:30.
Wszystkie linie autobusowej WTP (ZTM) obsługujące Miasto
Ząbki funkcjonują w ramach I strefy biletowej ZTM. Ich
kursowanie jest możliwe dzięki do nansowaniu ich
przejazdów z budżetu Miasta Ząbki, czyli z Państwa podatków.
Oczekujesz lepszej komunikacji rozlicz PIT za 2021 rok
ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach.
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DO 31 STYCZNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O NAGRODY ZA WYNIKI SPORTOWE.
O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ?
Mieszkańcy Ząbek, którzy odnoszą sukcesy sportowe
w dyscyplinach olimpijskich, bez względu na wiek,
mogą otrzymać nagrodę pieniężną.
Osiągnięcia, za jakie można dostać wsparcie od Miasta Ząbki,
są ściśle określone. Sportowcy muszą w tym przypadku
zakwali kować się co najmniej do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw
Świata lub na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie.
Dodatkowo, trzeba pamiętać, że brane pod uwagę są jedynie
wyniki osiągnięte w dyscyplinach olimpijskich.
Wysokość nagrody zależy w głównej mierze od rangi
zawodów, w których uczestnik brał udział oraz od zajętej
pozycji. Najniższa możliwa nagroda to 800 zł - przysługuje
zawodnikowi za zakwali kowanie się do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży lub Mistrzostw Polski. Jeżeli jednak
sportowiec na zawodach zajmie miejsce medalowe, nagroda
może być o wiele wyższa i wynieść maksymalnie nawet
6000 złotych (za medal olimpijski lub paraolimpijski).
Nagrody za zakwali kowanie się do udziału w imprezach:
• w Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) – 3000,00 zł,
• w Mistrzostwach Świata (MŚ) – 1800,00 zł,
• w Mistrzostwach Europy (ME) – 1400,00 zł,
• w Mistrzostwach Polski (MP) – 800,00 zł,
• w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) – 800,00 zł.

Nagrody za zajęcia miejsca medalowego:
• na Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) – 6000,00 zł,
• na mistrzostwach świata (MŚ) – 4100,00 zł,
• na mistrzostwach Europy (ME) – 3000,00 zł,
• na mistrzostwach Polski (MP) – 1800,00 zł,
• na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM)– 1200,00 zł.
Zawodnik w roku kalendarzowym może otrzymać tylko jedną
nagrodę.
Co trzeba zrobić, aby otrzymać nagrodę?
Jeśli sportowiec z naszego miasta osiągnął odpowiedni wynik,
to do 31 stycznia 2022 r. powinien złożyć wniosek o nagrodę.
Ważne jest, aby wskazany w aplikacji sukces sportowy został
odniesiony w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Do
formularza należy załączyć oświadczenia, komunikat
z zawodów, w których brało się udział oraz dokument
poświadczający bycie mieszkańcem Ząbek - np. kopię
deklaracji PIT czy zaświadczenia o zameldowaniu. Następnie
komisja, złożona z przedstawicieli powołanych przez Burmistrz
Miasta Ząbki, Radę Miasta oraz organizacje pozarządowe
sprawdzi złożone wnioski i do 30 kwietnia przedstawi
Burmistrzowi listę osób oraz wysokość przyznanych nagród,

które wynikają z uchwały. Nagrody zostaną wypłacone
zawodnikom do 30 czerwca.
Kto może złożyć wniosek o nagrodę?
Lista osób i instytucji, które mogą wnioskować o nagrody jest
długa. Może być to sam zawodnik, jego rodzice, szkoła, klub
sportowy, związek sportowy, radni miasta czy organizacje
pozarządowe działające na terenie miasta. Jednak do złożenia
wniosku, bez względu kto będzie go składał, potrzebna jest
zgoda zawodnika - związane jest to z kwestią przetwarzania
danych osobowych.

PALISZ W PIECU? ZAPROŚ KOMINIARZA!

Co, jeśli już jednak dojdzie do pożaru?
Gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie
kominowym, w pierwszej kolejności trzeba zaalarmować o tym
zdarzeniu straż pożarną /998/ oraz wygasić palenisko.
Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca
zarówno od dołu jak i od góry. Dozorujmy na całej długości
przewód kominowy, czy nie występują pęknięcia.
Ważne jest, żeby do palącego się komina nie wlewać wody.
Z jednego litra wody powstaje aż 1700 litrów pary, co niestety
może doprowadzić do popękania przewodu, a nawet jego
rozerwania. Po pożarze sadzy w kominie, przed ponownym
rozpaleniem koniecznie trzeba wezwać kominiarza, aby
dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan
techniczny. Należy pamiętać, że przez nieszczelne przewody
wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo
gorące gazy spalinowe, w tym groźny dla życia, niewyczuwalny
(bezwonny) tlenek węgla (czad).

DODATEK OSŁONOWY DLA MIESZKAŃCÓW
ZĄBEK
Od 4 stycznia obowiązuje ustawa o dodatku
osłonowym. W naszym mieście obsługą wniosków
o wypłatę środków zajmie się Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek osłonowy przysługuje:

Niskie temperatury sprawiają, że urządzenia
grzewcze zamontowane w domach pracują na
pełnych obrotach, dostarczając ciepło i gwarantując
odpowiednio wysoki komfort dla mieszkańców.
Przypominają o tym druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ząbkach.
Każdy, kto korzysta z pieca i komina, powinien też pamiętać
o bezpieczeństwie swoim i domowników. Dlatego należy dbać
o stan zarówno urządzeń grzewczych jak i przewodów
kominowych.
Zaproś kominiarza i zadbaj o bezpieczeństwo.
Komin, będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż
zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być
niezwykle groźny – szczególnie w przypadku pożaru sadzy
w nieczyszczonym, źle eksploatowanym szybie. Temperatura
palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni
Celsjusza! A taka sytuacja jest wielkim zagrożeniem dla
mieszkańców.
Ustawa Prawo budowlane nakłada na właściciela konkretne
obowiązki. Zarządca budynku powinien co najmniej raz w roku
z l e c i ć p r ze p row a d ze n i e k o n t ro l i o k re s owe j s t a n u
technicznego przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej
odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego.

• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
nie przekracza kwoty 2100 zł;
• osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Wsparcie wynosi rocznie:
• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3
osób;
• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5
osób;

• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co
najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec ka owy na paliwo
stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi,
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
wynosi rocznie:

Brak złożonego oświadczenia stanowi przesłankę do
wygaszenia zezwoleń, dlatego nie należy czekać do ostatniej
c hw i l i ze s p e ł n i e n i e m te g o o b ow i ą z k u. Sto s ow n e
oświadczenie znajduje się na stronie UM Ząbki w zakładce Załatw sprawę - Działalność Gospodarcza - Wzory druków
i formularzy.
Przedsiębiorca sam powinien wyliczyć wysokość opłaty za
korzystanie z zezwolenia i wpłacić ją do Urzędu Miasta.
Kalkulator można znaleźć na stronie www.zabki.pl.

• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3
osób;
• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4
do 5 osób;
• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co
najmniej 6 osób.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada
złotówka za złotówkę. Spowoduje to, że dodatek ten będzie
przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium
dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty będzie
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota
wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Wniosek.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego określa minister
właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia.
Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP;
• papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach.
Wzór wniosku oraz wskazówki, jak go wypełnić, dostępne są na
s t r o n i e O ś r o d k a Po m o c y S p o ł e c z n e j w Z ą b k a c h :
https://opszabki.pl.
Termin złożenia wniosku.
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski, złożone
w styczniu 2022 r., będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do
31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do
końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie.
Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października
2022 r. W tym przypadku wypłata 100 % dodatku zostanie
zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDANEGO
W 2021 R. ALKOHOLU TRZEBA ZŁOŻYĆ
DO 31 STYCZNIA
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów
alkoholowych w roku 2021, zobowiązani są do
złożenia do 31 st ycznia 2022 r. pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych w roku
poprzednim. Muszą też dokonać opłaty.

ODBIÓR CHOINEK NATURALNYCH
Drzewka będą odbierane zgodnie z harmonogramem zmieszanych odpadów komunalnych +
bioodpadów + choinek, który jest załączony do
gazety
Choinki przeznaczone do odbioru powinny być pozostawione
w miejscach widocznych i dostępnych dla operatora.

SZKOŁA Z ZĄBEK PO RAZ KOLEJNY
WŁĄCZYŁA SIĘ W ORGANIZACJĘ
ORSZAKU TRZECH KRÓLI
Każdy, kto był pod sceną na Placu Piłsudskiego lub
oglądał transmisję w Internecie, mógł usłyszeć
podziękowania od organizatorów dla Publicznej
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego z Ząbek.
Orszaki przechodzą przez wiele miast i mniejsz ych
miejscowości w całej Polsce już od wielu lat i nie zatrzymała ich
nawet pandemia, chociaż w naturalny sposób utrudniła ich
organizację. W Ząbkach też można zobaczyć tę piękną
tradycję. Uczniowie, nauczyciele i rodzice szkoły im. ks. Jana
Twardowskiego wspierają od wielu lat orszak „centralny”,
organizowany przez Fundację Orszak Trzech Króli.
Dwórki i rycerze, maszerujący w zielonych strojach króla Azji, to
właśnie uczniowie z Ząbek. W tym roku, ze względu na
ograniczenia pandemiczne było ich tylko 15., ale w poprzednich latach, szło ich w orszaku nawet 50., przystrojonych
w zielone peleryny i chusty. W ubiegłych latach uczniowie, pod
kierownictwem rodziców przygotowywali również mansjony,
czyli scenki teatralne, wystawiane na trasie przemarszu.
Scenariusz był przesyłany przez Fundację, ale aranżacja
i kostiumy były po stronie szkoły.
Przedstawicieli szkoły z Ząbek można też zobaczyć w innych
miejscach Orszaku. Każdego roku idzie czterech „darowych” (są
to wybrani uczniowie klas siódmych i ósmych), którzy
przynoszą do „stajenki” kadzidło. W tłumie widzów krążą
również wolontariusze, roznoszący korony, a nad wszystkim
czuwają rodzice i nauczyciele. Pomoc dorosłych jest
nieoceniona. Rodzice (szczególnie pan Mikołaj Korda)
kontaktują się z Fundacją i koordynują przygotowania po
stronie szkoły. Sami też pojawiają się na trasie. Jeden
z rodziców niesie agę, a inni zajmują się m.in. zabezpieczeniem trasy, a nawet intonowaniem kolęd.
W 2022 roku po raz pierwszy zorganizowano również Bieg
Trzech Króli. Trasa była wytyczona w Parku Saskim, a przy okazji
zbierano pieniądze na szkołę zawodową Eastlands w Nairobi,
stolicy Kenii. Zwycięzcy otrzymali symboliczne dary Trzech
Króli: złoto, mirrę i kadzidło, natomiast każdy uczestnik pamiątkowy drewniany medal i sportowy pakiet Trzech Króli.
Tutaj też pomagali uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego. Już od około 9 rano rozstawiali na
trasie znaki, przygotowywali gorące napoje, a jak było trzeba
przenieść choinkę, to też nie odmawiali pomocy.
Uczniowie dorastają, kończą szkołę i idą dalej w świat, ale
tradycja zobowiązuje. Wszyscy zgodnie podkreślają, że za rok
znowu włączą się w przygotowanie Orszaku Trzech Króli.

WESPRZYJMY RODZINĘ, KTÓRA STRACIŁA DACH NAD GŁOWĄ

Pomóżmy przywrócić dach nad głową pięcioosobowej rodzinie z naszego miasta, której dom
spłonął 4 stycznia.
W jednej chwili rodzina z Ząbek - Rafał i Emilia oraz ich troje
dzieci - znalazła się nie tylko bez dachu nad głową, ale również
bez żadnych przedmiotów codziennego użytku. Najmłodszy
Janek ma zaledwie 1 rok 5 miesięcy, dwie dziewczynki są
w wieku szkolnym: Ania ma 14 lat, a Natalka 16 lat.
Pożar pojawił się w kuchni, a mimo prób ugaszenia ognia przez
panią Emilię, straty są ogromne. Dodatkowo, kobieta została
poparzona i tra ła do szpitala. Na szczęście poza tymi
obrażeniami, nikomu z domowników nic poważnego się nie
stało.

i postanowił im pomóc. Dzięki jego zaangażowaniu udało się
zebrać pieniądze na zakup małego domu dla osób bezdomnych.
Teraz nie tylko on, ale też cała jego rodzina znalazła się
w bardzo trudnej sytuacji. Niech dobro wróci. Pomóżmy
odbudować ich dom oraz przywrócić im spokój. Ludzie
o wielkim sercu ruszyli na pomoc i póki co rodzina zaopatrzona
jest w najpotrzebniejsze rzeczy. Obecnie potrzebne są
pieniądze, materiały budowlane i ręce do pracy w odbudowie
domu.
Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/3mh4kh

Dom jest jednak zupełnie zniszczony: w kuchni nie ma niczego,
wszystko jest czarne, doszczętnie spalone. Zwęgleniu uległy
również pokoje nastolatek. W pokoju najmłodszego dziecka
także zostało wszystko zniszczone: nawet łóżeczko, zabawki
i ubranka. Dramat dotknął również dwie pozostałe rodziny
mieszkające na parterze oraz ostatnim piętrze. Ich mieszkania
również nadają się do kompletnego remontu.
Ojciec rodziny, Rafał, jest osobą o wielkim sercu, czego
przykładem może być fakt założenia przez niego zrzutki
pieniężnej w 2017 roku. https://zrzutka.pl/7wjfte. Zrobił to,
ponieważ na swojej drodze napotkał grupę ludzi bezdomnych
fot. OSP Ząbki

1. Przygotowane odpady nalezy wystawić w dniu odbioru przed posesją do godziny 7:00 w miejscu łatwo dostępnym dla operatora.
2. Nieprzygotowanie/niewystawienie odpadów skutkować będzie niezabraniem odpadów bez prawa do wniesienia reklamacji.
3. Obecność odpadów remontowo-budowlanych skutkować będzie nieodebraniem odpadów bez prawa do wniesienia reklamacji.

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłosić podnr tel. 29 642 40 66 lub na adres e-mail: zabki@purehome.pl
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NOWE PRZEDSZKOLE I DWIE HALE SPORTOWE W ZĄBKACH
W naszym mieście powstaną obiekty służące
dzieciom i młodzieży.
Ząbki są jednym z najmłodszych miast w Polsce. Przybywa
rodzin z dziećmi, a co za tym idzie, do przedszkoli i szkół tra a
coraz więcej wychowanków. Jest się z czego cieszyć, ale trzeba
też rozbudowywać infrastrukturę, dlatego Urząd Miasta Ząbki
prowadzi trzy projekty: budowy nowego przedszkola przy
ul. Batorego oraz dwóch hal sportowych - przy szkołach
podstawowych nr 1 i nr 2.

Hala Sportowa przy SP 2

Najbardziej zaawansowana jest inwestycja przy Szkole
Podstawowej nr 2. W grudniu Urząd Miasta ogłosił przetarg na
budowę hali sportowej. Budynek będzie miał długość 44,9 m
i szerokość 42,44 m - całkowita powierzchnia budynku
wyniesie 1631 m2. Będzie tam można trenować różne sporty
halowe: piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę czy badmintona.
Oprócz hali sportowej z trybunami i magazynami sprzętu
budynek wyposażony będzie m.in. w pomieszczenia takie jak:
szatnie, sanitariaty, pokój trenerski i pokój pielęgniarski.
Ciekawym rozwiązaniem będzie zielony dach zaprojektowany dla zapewnienia wymaganej przepisami,
odpowiednio dużej, powierzchni biologicznie czynnej. Będzie
tam rosła naturalna zieleń niewymagającą dodatkowego
nawadniania, czyli rozchodniki, mszaki i trawy.
Na tę inwestycję Miasto Ząbki dostanie milion złotych
do nansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W 2022 r. będzie się też starać o wsparcie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Inwestycja według planów ma być zrealizowana do
połowy 2023 roku.
Hala sportowa przy SP1 jest obecnie na etapie opracowywania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wszystkie szczegóły
będą znane, kiedy powstanie ten dokument. Na dachu
przewidziane jest w tym przypadku ułożenie paneli
fotowoltaicznych. Ogłoszenie przetargu jest planowane w
d r u gi m k w a r t a l e 2 0 2 2 ro k u, a i nwe s t yc j a z ys k a ł a
do nansowanie z programu Polski Ład - Program Inwestycji
Strategicznych w wysokości 4.950.000 złotych.
Planujemy również powstanie nowego przedszkola.
W grudniu Miasto Ząbki podpisało umowę na przygotowanie
dokumentacji projektowej. W budynku ma być miejsce dla 300
przedszkolaków wraz z placami zabaw i terenem rekreacji.
W planach jest uzyskanie pozwolenia na budowę w trzecim
kwartale 2022 roku. Również w tym przypadku Miasto Ząbki
będzie składać wniosek o do nansowanie w ramach Polskiego
Ładu - Programu Inwestycji Strategicznych.
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ZASADY PRZYZNAWANIA
500+ OD 2022 ROKU
Świadczenie w ychowawcze
pr z ysługuje, niezależnie o d
dochodów, na każde dziecko do
ukończenia przez nie 18 lat. Od
2022 r. wnioski przyjmuje ZUS
i można je złożyć tylko elektronicznie.
Na początku 2022 r. warto zapoznać się
z zasadami, na jakich przysługuje
świadczenie wychowawcze, popularnie
nazywane 500+.
Kto otrzyma świadczenie od 2022 r.?
Świadczenie wychowawcze przysługuje
na dziecko do ukończenia przez nie
18 lat, jeśli ktoś jest:
• matką albo ojcem, albo opiekunem
faktycznym dziecka i dziecko wspólnie
zamieszkuje oraz jest na utrzymaniu.
Opiekunem faktycznym jest się w przypadku opieki nad dzieckiem i wystąpienia do sądu opiekuńczego
z wniosk iem o prz ysposobienie
dziecka. Jeśli zgodnie z orzeczeniem
sądu sprawuje się opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi
rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty,
• opiekunem prawnym dziecka,
• rodzicem zastępczym dziecka,
• osobą prowadzącą rodzinny dom
dziecka,
• dyrektorem placówki opiekuńczowychowawczej,
• dyrektorem regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej,
• dyrektorem interwencyjnego ośrodka
preadopcyjnego,
• dyrektorem domu pomocy społecznej.

maja 2023 r.).
Jeśli wniosek zostanie złożony po
31 maja roku, w którym zaczyna się
okres świadczeniowy, to ZUS przyzna
prawo do świadczenia od miesiąca,
w którym wniosek zostanie złożony do
końca okresu świadczeniowego, ale nie
wcześniej niż od dnia:
• urodzenia dziecka,
• objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia
dziecka w domu pomocy społecznej
albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym
domu dziecka, placówce opiekuńczo
wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej albo
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Jeśli złoży się wniosek o świadczenie
wychowawcze na nowo narodzone
dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia
urodzenia dziecka, otrz yma się
świadczenie od dnia urodzenia dziecka.
Jeśli złoży się wniosek o świadczenie
wychowawcze w ciągu 3 miesięcy od
dnia objęcia dziecka opieką,
przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu
pomocy społecznej lub w piecz y
zastępczej, otr z ymasz prawo do
świadczenia od dnia objęcia dziecka
opieką, umieszczenia w pieczy lub
domu pomocy społecznej.
Jeśli dziecko kończy 18. rok życia
w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS
przyzna świadczenie wychowawcze do
dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.
Jaka jest wysokość świadczenia?
Świadczenie wychowawcze przysługuje
w wysokości 500 zł miesięcznie na
dziecko.

Od kiedy przysługuje prawo do
świadczenia?
Prawo do świadczenia wychowawczego
ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy,
który trwa od 1 czerwca danego roku do
31 maja roku następnego.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu rodzic
sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (rozwód, separacja lub
rozłączenie) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to obojgu
pr z ysługuje świadczenie w ycho wawcze w wysokości połowy kwoty za
dany miesiąc.

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie
od 1 lutego do 31 maja roku, w którym
zaczyna się okres świadczeniowy, prawo
do świadczenia przysługuje od
1 czerwca do 31 maja roku następnego
(np. jeśli ktoś złoży wniosek od 1 lutego
d o 3 1 m a j a 2 0 2 2 r. , t o o t r z y m a
świadczenie od 1 czerwca 2022 r. do 31

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie
wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:
• SW-R – matka albo ojciec dziecka,
• SW-O – piecza zastępcza nad dzieckiem, opiekun prawny albo opiekun

faktyczny,
• SW-D – dyrektor: placówki opiekuńczowychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka
preadopc yjnego, domu pomoc y
społecznej.
Wnioski o świadczenie wychowawcze
można złożyć tylko elektronicznie.
Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D)
można złożyć przez PUE ZUS.
Matka lub ojciec dziecka, którzy mają
numer PESEL mogą złożyć wniosek SWR także przez:
• portal Emp@tia,
• swój bank.
Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo
portal Emp@tia, a nie masz pro lu na
PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki pro l na podstawie
danych z wniosku.
Jeśli występuje się o świadczenie
wychowawcze na kilkoro dzieci i forma
opieki jest taka sama (np. matka albo
ojciec dzieci), składa się jeden wniosek.
Jeśli for ma opiek i jest inna, np.
występuje się o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jest się
rodzicem oraz na dziecko, którego jest
się opiekunem prawnym, trzeba złożyć
dwa wnioski – SW-R i SW-O.
Jakie dokumenty dołączyć do
wniosku?
Aby otrzymać świadczenie wychowawcze trzeba dołączyć do składanego
elektronicznie wniosku:
• oświadczenie sądu opiekuńczego lub
ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie
o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny
dziecka,
• orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka –
jeśli składasz wniosek jako opiekun
prawny dziecka,
• z a ś w i a d c z e n i e z Po w i a t o we g o
Centrum Pomocy Rodzinie albo od
innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umiesz-czenie
dziecka w pieczy - jeśli jesteś rodzicem
zastępczym albo osobą prowadzącą
rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

(w zaświadczeniu powinna być data
umieszczenia w pieczy zastępczej),
• decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy
społecznej (z datą umieszczenia) - jeśli
jesteś dyrektorem domu pomocy
społecznej,
• upoważnienie do złożenia wniosku od
dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej, opiekuńczoterapeutycznej, interwencyjnego
ośrodka preadopcyjnego, domu
pomocy społecznej – jeśli masz
upoważnienie,
• orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki
naprzemiennej – jeśli opiekujesz się
dzieckiem na przemian z drugim
rodzicem (z którym rozwiodłeś się,
żyjesz w separacji lub rozłączeniu)
w porównywalnych i powtarzających
się okresach,
• dokument potwierdzający charakter
pobytu cudzoziemca w Polsce, np.
kartę pobytu z adnotacją „dostęp do
rynku pracy”, kartę stałego pobytu,
(nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).
Kto rozpatrzy wniosek?
Prawo do świadczenia wychowawczego
ustalane jest na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego
roku do 31 maja roku następnego.
Obecny okres świadczeniowy trwa od
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Jeśli wniosek zostanie złożony od
1 stycznia 2022 r. (za okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.),
prawo do świadczenia ustali Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wypłaci
również takie świadczenie. Nie dotyczy
to jednak świadczeń, do których stosuje
się unijne przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.
Na okres świadczeniowy, który trwa do
31 maja 2022 r. wniosek do ZUS
powinno się złożyć na nowo narodzone
dzieci od 1 stycznia 2022 r. a także na
dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli
wcześniej nie złożyło się wniosku
w gminie.
Jeśli złożono w gminie wniosek na okres
świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do
31 maja 2022 r., nie należy składać go
ponownie w ZUS. Gminy będą
kontynuowały wypłaty świadczeń
przyznanych na okres do 31 maja 2022 r.
O d 1 lutego 2022 r. ZUS będzie
przyjmował wnioski o świadczenie
wychowawcze na kolejny okres

świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do
31 maja 2023 r. ZUS będzie rozpatrywał
wsz ystk ie wniosk i o świadczenie
wychowawcze i będzie je wypłacał.
Kiedy wypłata świadczenia?
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego na okres
od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
możesz złożyć od 1 lutego 2022 r. Od
daty złożenia wniosku z wymaganymi
dokumentami zależy termin ustalenia
prawa i wypłaty świadczenia.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO
WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZES TRZENNEGO MIASTA ZĄBKI
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia
2 7 m a r c a 2 0 0 3 r. o p l a n o w a n i u
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 29 i art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ząbki – rejon
ulicy Skrajnej, Piłsudskiego i Powstańców wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 24 stycznia
2022 r. do 28 lutego 2022 r., w Urzędzie
Miasta Ząbki (05-091 Ząbki, ul. Wojska
Polskiego 10, pok. 20, I piętro), w godzinach pracy urzędu oraz poprzez udostęp n i e n i e w B i u l e t y n i e I n fo r m a c j i
Publicznej (www.bip.zabki.pl, zakładka
„zagospodarowanie przestrzenne”).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lutego

2022 r. w Urzędzie Miasta Ząbki (sala na
parterze budynku) o godz. 1300.
Obszar objęty przedmiotowym
projektem planu miejscowego został
określony w uchwale Nr XLIX/468/2021
Rady Miasta Ząbki z dnia 27
października 2021 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Ząbki.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, osoby prawne i zyczne
oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi do projektu planu
miejscowego. Uwagi należy składać na
piśmie do Burmistrza Miasta Ząbki
z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 marca 2022 r.
Jednocześnie, informuję, że zgodnie
z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, każdy ma
prawo składania uwag do projektu
zmiany planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Uwagi
należy wnosić do Burmistrza Miasta
Ząbki w formie pisemnej, ustnie do
protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: Urząd Miasta Ząbki,
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki,
z poddaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 marca 2022 r. Uwagi
podlegają rozpatrzeniu przez
Burmistrza Miasta Ząbki.
Burmistrz Miasta Ząbki

ZASZCZEP SWOJEGO KOTA

W związku z kolejnymi wykrytymi przypadkami
wścieklizny na terenie naszego województwa,
31 grudnia 2021 roku Wojewoda Mazowiecki wydał
rozporządzenie, które wprowadza nakaz szczepienia
kotów przeciwko wściekliźnie w ciągu 30 dni od dnia
ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie
nie rzadziej niż raz w roku.
Dotychczas obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu
przeciwko wściekliźnie podlegały psy, jednak lekarze
weterynarii zalecają, aby również koty, które wypuszczane są
na zewnątrz, poza mieszkanie, zaszczepić przeciwko tej
chorobie. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie
dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.
Jak dotąd na terenie województwa mazowieckiego wykryto
109 przypadków wścieklizny u zwierząt wolno żyjących.
- Na obszarze naszego województwa wciąż odnotowujemy
nowe przypadki wścieklizny u zwierząt, nie tylko tych dziko
żyjących, ale też domowych, np. kotów. Dlatego apeluję
o zachowanie ostrożności w sytuacji spotkania nieznanych
nam zwierząt na swojej drodze. Nawet jeśli zobaczymy ranne
zwierzę i chcemy mu pomóc, nie dotykajmy go. Należy
powiadomić odpowiednie służby. Nie podejmujmy działań na
własną rękę. Pamiętajmy, że szczepienie przeciw wściekliźnie
psów i kotów jest obowiązkowe – przestrzega Wojewoda
Mazowiecki.

BEZPŁATNY KURS SAMOOBRONY
DLA MIESZKANEK ZĄBEK
We wtorek ,11 stycznia, rozpoczęła się kolejna edycja
kursu samoobrony dla kobiet. Kurs adresowany jest
do mieszkanek naszego miasta, które ukończyły
18 lat oraz posiadają Kartę Mieszkańca Ząbek.
Z a j ę c i a o d by wa j ą s i ę we w t o r k i i c z wa r t k i
w godzinach 18.00 – 20.00, przez trzy miesiące
w grupie do 35 osób.
Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet realizowane są
z budżetu obywatelskiego Miasta Ząbki. Podczas szkolenia
uczestniczki zdobędą szereg umiejętności i niezbędną wiedzę
z zakresu samoobrony, przydatną w sytuacjach zagrożenia
życia lub zdrowia własnego, ale też innych osób.
To już kolejna edycja kursu samoobrony dla kobiet z Ząbek. Od
2010 roku wzięło w nich udział ponad 1000 mieszkanek
naszego miasta. Ostatni kurs zakończył się 14 grudnia 2021
roku, kiedy to czternaście pań odebrało z rąk Burmistrz
Małgorzaty Zyśk certy katy ukończenia kursu.
Bezpłatne zajęcia z samoobrony nie tylko umożliwiają
zdobycie umiejętności pozwalających na odparcie ataku
silniejszego przeciwnika. Uczestnictwo w kursie wzmacnia
także pewność siebie, przyczynia się do poprawy kondycji
zycznej i daje możliwość poznania ciekawych osób.

ZAPISY: recepcja MOSiR, nr tel. 790-222-660
Informacje do podania przy zapisie:
• imię i nazwisko
• rok urodzenia
• nr telefonu
• nr aktywnej Karty Mieszkańca Ząbek
Zdjęcia: MOSiR Ząbki

MASZ POMYSŁ NA ZMIANY W ZĄBKACH?
PRZYGOTUJ SIĘ JUŻ DZIŚ
Przez cały marzec będzie można składać projekty do
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki. Może to
zrobić każdy mieszkaniec naszego miasta.
Budżet Obywatelski to szansa dla wszystkich aktywnych
i mających pomysły mieszkańców na włączenie się
w urządzanie wspólnej przestrzeni. O przeznaczeniu tej
w ydzielonej części miejsk iego budżetu zdec ydują
w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji będzie
nie mniej niż 500 tys. złotych.
Pierwszym etapem jest zgłaszanie projektów – można to
będzie zrobić od 1 do 31 marca, a sposób zgłaszania pomysłów
jest ściśle określony przez uchwałę Rady Miasta Ząbki.
Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę propozycji,
ale jeden projekt może być zgłoszony przez nie więcej niż
trzech mieszkańców Miasta Ząbki. Swoją propozycję można
przedstawić w formie papierowej, składając ją w Urzędzie
Miasta Ząbki, przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Ząbki
z dopiskiem „Budżet obywatelski” lub przygotować w formie
elektronicznej poprzez przesłanie projektu za pomocą
platformy POBO.
Zgłoszenie projektu powinno zawierać co najmniej: nazwę
projektu sformułowaną w sposób informujący o jego treści,
opis, lokalizację, uzasadnienie jego realizacji. Mieszkaniec
powinien też wskazać pulę, w ramach której projekt będzie
realizowany oraz szacunkowy koszt jego realizacji.
Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia zawierającą imię
i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis co najmniej
20 mieszkańców Miasta Ząbki.
Jednym z warunków jest też to, by ze zgłoszonych projektów
mogli w przyszłości korzystać mieszkańcy Ząbek i był one
zlokalizowane na nieruchomościach, do których Miasto Ząbki
posiada tytuł prawny do dysponowania. Całkowity koszt
realizacji nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30 proc.
puli, w ramach której dany projekt jest zgłaszany.

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE
– AKCJA TRWA CAŁY CZAS
Akcja Mała Książka - Wielki Człowiek trwa przez cały
rok. Warto zachęcać swoje pociechy do czytania już
od najmłodszych lat.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach włączyła się w tę
wartościową inicjatywę po raz pierwszy. Przypominamy
najważniejsze zasady akcji:
• do udziału w akcji zaproszone są dzieci w wieku
przedszkolnym (3-6 lat),
• rodzic powinien odwiedzić z dzieckiem bibliotekę
i ewentualnie je zapisać,
• następnie wypożyczyć książkę z księgozbioru dziecięcego,
• młody czytelnik otrzyma kartę do zbierania naklejek
i darmową wyprawkę,
• za każdą wizytę w Bibliotece, w czasie której wypożyczy
książki, dostanie od nas naklejkę,
• po uzbieraniu 10 naklejek – Dyplom Małego Czytelnika.

w inną stronę świata oraz w inne czasy. Odwiedzamy między
innymi Rio de Janeiro w czasach, gdy był projektowany posąg
Jezusa Chrystusa, poznajemy sekrety poławiaczy pereł,
udajemy się do Kenii, gdzie żyje niewyobrażalnie rozpustna
biała arystokracja, opiekujemy się zagrożonymi gatunkami
zwierząt w dzikiej Szkocji, czy też bierzemy udział w szalonych
festiwalach tańca amenco. A im dłużej czytamy, tym bardziej
okazuje się, że o przybranym ojcu Sióstr nic nie wiemy - kim był,
jak się nazywał, czym się zajmował?
"Siedem Sióstr" to magiczna, romantyczna i bajkowa saga
rodzinna. Każda książka to historia innej z sióstr. Każda jest
niepowtarzalna i wciągająca. Gorąco polecamy!
Serdecznie Państwa zapraszamy do naszego sklepu
stacjonarnego przy ul. Orlej 6/70, na stronę ksiegarniaorla.pl
oraz do obserwowania naszych pro lów w mediach
społecznościowych.
Księgarnia Orla

ZIMA W MIEŚCIE ZĄBKI
NA ORLEJ
Strona po stronie, czyli polecajki książkowe.
"Siedem Sióstr” Lucindy Riley to magiczna saga rodzinna
o sześciu dziewczętach, które zostały adoptowane w różnych
zakątkach świata i wychowały się wspólnie w Atlantis – zamku
na półwyspie Jeziora Genewskiego. Maja, Ally, Star, Cece, Tiggy,
Elektra. Poznajemy je, gdy są już dorosłe i niespodziewanie
umiera ich przybrany ojciec. W ramach pożegnania mężczyzna
pozostawia bohaterkom wskazówki w jaki sposób odnaleźć
mogą swoje prawdziwe korzenie oraz rodziny. Każda z nich
rozpoczyna swoją wyjątkową podróż w przeszłość, poznaje
historie rodzinne swoich przodków, pełne miłości, rozterek
i tragedii. I tak, wraz z każdą z sióstr udajemy się na wędrówkę

O tym na co mogą liczyć najmłodsi mieszkańcy Ząbek
w czasie zbliżających się ferii zimowych, jak
kształtuje się poziom czytelnictwa oraz o awansach
zawodowych ząbkowskich nauczycieli z Małgorzatą
Zyśk, burmistrzem Ząbek rozmawia Aleksandra
Olczyk.
W naszym mieście, jak co roku, zorganizujemy w okresie ferii
zimowych od 31 stycznia do 4 lutego br. wypoczynek dla
dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście”. Akcja
pr z ygotowana jest pr zez wsz ystkie sześć szkół
podstawowych. Każda ze szkół przyjmuje na „Zimę
w mieście” tylko swoich uczniów – mówi Małgorzata Zyśk,
burmistrz Ząbek

Jakie formy wypoczynku może zaproponować miasto
najmłodszym mieszkańcom?
W naszym mieście, jak co roku zorganizujemy w okresie ferii
zimowych od 31 stycznia do 4 lutego br. wypoczynek dla dzieci
i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście”. Akcja
organizowana jest przez wszystkie sześć szkół podstawowych.
Każda ze szkół przyjmuje na „Zimę w mieście” tylko swoich
uczniów. Opieka nad dziećmi zorganizowana będzie zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Z uwagi na
sytuację epidemiologiczną w kraju oraz ograniczone
możliwości kadrowe, opieka nad uczniami będzie odbywała
się tylko w pierwszym tygodniu ferii. Dla dzieci przewidziano
też dodatkową możliwość spędzania wolnego czasu w formie
zajęć sportowych na świeżym powietrzu w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji oraz w Miejskim Centrum Sportu.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
w w w. m o s i r z z a b k i . p l o ra z s t ro n a c h i nte r n e tow yc h
ząbkowskich szkół i MCS. Wszystkie przedszkola samorządowe przez cały okres ferii sprawują opiekę nad
przedszkolakami. Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą
będzie też można korzystać z lodowiska miejskiego, które
znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2. Ofertę dla dzieci
i młodzieży przygotowała też Miejska Biblioteka Publiczna
w Ząbkach.
Swój księgozbiór wzbogaciła ostatnio ząbkowska
biblioteka.
W roku 2021 podpisałam umowę o udzielenie dotacji celowej
na do nansowanie ze środków budżetu państwa w ramach
realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20212025”. Dzięki podpisanej umowie, nie tylko biblioteka, ale też
placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Ząbki
otrzymały środki nansowe na zakup nowości wydawniczych,
zakup elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz na
realizację działań promujących czytelnictwo. Pozyskane środki
nansowe zostały przekazane dla poszczególnych placówek.

Nowości wydawnicze zakupione w roku 2021 służą uczniom
już od stycznia 2022 roku. Miejska Biblioteka Publiczna
w Ząbkach w minionym roku zakupiła ogółem 1161 pozycji
książkowych, w tym 970 z budżetu biblioteki oraz 191 z opłat
pobranych od czytelników; 188 książek i 16 audiobooków
pochodzi z darów, a 195 pozycji książkowych i 36
audiobooków z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Jak kształtuje się poziom czytelnictwa w Ząbkach.
Moim zdaniem Ząbki są „zaczytanym” miastem. Liczba
czytelników zapisanych do naszej biblioteki wynosi 8988
osób, a liczba osób czynnie wypożyczających – 2578 osób
w tym do lat 15 – 603 osoby. W minionym roku z biblioteki
wypożyczono na zewnątrz, ogółem – 41423 książki, w tym dla
dzieci – 11575, dla dorosłych – 25567, popularnonaukowych –
4281, a audiobooków – 359. Jak wynika ze statystyk, w 2021 r.
odwiedziło ząbkowską bibliotekę – 20029 osób.
Wielu ząbkowskich nauczycieli uzyskało w minionym roku
tytuł nauczyciela mianowanego.
To prawda, była to rekordowa ilość awansów zawodowych
w skali roku. Do Urzędu Miasta Ząbki wpłynęło 28 wniosków
o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień
nauczyciela mianowanego od nauczycieli zatrudnionych
w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Ząbki. Wnioski wraz z dołączoną
dokumentacją spełniały wymogi formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nauczyciele
ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego przystąpili do egzaminu przed Komisją
Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta
Ząbki i zdali egzamin. W Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole
Podstawowej nr 2 awans uzyskały po trzy osoby, w Szkole
Podstawowej nr 3 – 11 nauczycieli, w Szkole Podstawowej nr 4
– 1 pedagog szkolny, w Szkole Podstawowej nr 5 – czterech
nauczycieli, w Przedszkolu Publicznym nr 1 – jeden nauczyciel,
a w Przedszkolu Publicznym nr 3 – czterech.

Zdjęcie z awansu zawodowego na stopień Nauczyciela Mianowanego.

SUKCES UCZENNIC Z ZĄBKOWSKICH SZKÓŁ
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 5 otrzymały
wyróżnienie II stopnia w konkursie plastycznym
Rzecznika Praw Dziecka organizowanym z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021, natomiast
uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 zostały
laureatkami VII Warszawskiego Konkursu Piosenki
i Poezji Patriotycznej ,,Raduje się serce".
- Prace plastyczne Hanny Rewerskiej z klasy 2b i Julii Pilich z klasy
8c zostały wybrane spośród kilku tysięcy propozycji nadesłanych z
ponad tysiąca szkół z całej Polski. Dla naszych artystek, za
wyróżnienie II stopnia, przewidziany jest następujący zestaw
nagród: słuchawki, piłka, bidon, frisbee, ręcznik, koszulka
sportowa, brelok. Zawsze warto próbować. Jeszcze raz gratuluję
talentu! – informuje Honorata Antosiewicz.
To nie jedyny sukces młodych mieszkanek Ząbek w ostatnim
czasie. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Kochanowskiego zostały laureatkami VII Warszawskiego
Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej ,,Raduje się serce".
W kategorii klas I – VI drugie miejsce zajęła Hanna Borkowska
z klasy IVc za wykonanie utworu ,,Pierwsza Kadrowa".
W kategorii klas VII – VIII trzecią lokatę uzyskała Natalia Osmoła
z klasy VIIa, która zaśpiewała znaną i lubianą piosenkę
,,Sanitariuszka Małgorzatka”
Jestem dumna z moich uczennic. Zapraszam do obejrzenia
lmików z wykonaniami ich utworów – podkreśla Jagoda
Żaboklicka, opiekun artystyczny młodych artystek.
Filmy są dostępne na stronie
http://sp2zabki.pl/art,2806,laureaci-vii-warszawskiegokonkursu-piosenki-i-poezji-patriotycznej-raduje-sie-serce

UCZNIOWIE Z SP NR 4 CHODZĄ
I POMAGAJĄ WOŚP
SP4 przystąpiła do ogólnopolskiej rywalizacji dla
szkół podstawowych, której celem jest zwiększenie
aktywności zycznej, a jednocześnie wsparcie
30-ego nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zasady są proste i jednocześnie zdrowe. Szkoły (czyli tak
naprawdę uczniowie) rywalizują między sobą o to, która
zbierze większą liczbę kroków między 24 stycznia a 6 lutego
2022.
Dzieci wykonują kroki w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids,
a wynik szkoły bierze się z sumy kroków 50 najaktywniejszych
uczniów z każdej placówki. Takie ustalenie zasad daje równe
szanse szkołom o różnej liczbie uczniów.
Fundacja Pho3nix nagrodzi uczniów 20 szkół z największą
liczbą kroków wykonanych od 24 stycznia do 6 lutego. Do
wygrania są setki opasek sportowych Huawei Band 4.
Dodatkowo, za każdego ucznia szkoły, który wykona
w aplikacji minimum 1000 kroków w okresie trwania konkursu,
Fundacja Pho3nix przekaże na konto WOŚP 5 PLN.

Szkoła Podstawowa nr 4 z Ząbek chce przekazać w ten sposób
1 000 000 PLN na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Im większa będzie frekwencja, tym większa będzie szansa na
zdobycie nagród indywidualnych oraz zebranie 1 000 000 zł od
Fundacji Pho3nix na rzecz WOŚP.

