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OD LISTOPADA RUSZAJĄ KONTROLE BILETÓW W ZĄBKOBUSACH Z1, Z2, Z3

MATEUSZ MORAWIECKI Z WIZYTĄ W STACJI UZDATNIANIA WODY 
W ZĄBKACH

W piątek 5 listopada 2021 r., Prezes Rady Ministrów 
odwiedził stację uzdatniania wody w Ząbkach. Przy 
tej okazji złożył ważne deklaracje.

W piątek uwaga dziennikarzy i wielu obserwatorów była 
skierowana na nasze miasto. Wszystko za sprawą wizyty 
premiera, który na konferencji  w Przedsiębiorstwie 
W o d o c i ą g ó w  i  K a n a l i z a c j i  Z ą b k i  p o i n f o r m o w a ł 
o przeznaczeniu dodatkowych 4 mld zł na inwestycje 
kanalizacyjno-wodociągowe. Według zapowiedzi Prezesa 
Rady Ministrów aż 1700 na 2477 gmin otrzyma wsparcie oparte 
o obiektywne kryteria, wyliczenia i sprawiedliwy algorytm. 
Gminy, dzięki tym środkom, będą mogły poprawić jakość wody 

i wesprzeć inwestycje kanalizacyjne.

– Wykorz ystując dobr y stan �nansów publicznych, 
przeznaczamy kolejne 4 mld zł na inwestycje kanalizacyjno-
wodociągowe. Ponad 1700 gmin otrzyma wsparcie, które 
oparte będzie o obiektywne kryteria – mówił premier Mateusz 
Morawiecki podczas konferencji prasowej. Jak dodał, to 
wsparcie w ciągu dwóch, trzech lat zmieni możliwości dostępu 
do czystej wody i pozwoli skanalizować tereny do tej pory 
nieskanalizowane. 

Ile będzie pieniędzy?

Rząd chce wesprzeć dodatkowymi środkami regiony, które 
najbardziej tego potrzebują. Samorządy mają otrzymać środki 
automatycznie, bez konieczności składania wniosków. 
Dodatkowe pieniądze tra�ą do gmin jeszcze w tym roku. 
Będzie je można przeznaczyć zgodnie z potrzebami i wydać 
w latach 2021-2024.

Według zapowiedzi premiera 1714 gmin w całej Polsce 
otrzyma wsparcia o łącznej wysokości 4 mld zł.

• 1 mld zł zostanie przeznaczony na projekty wspierające 
wodociągi i zaopatrzenie w wodę;

• 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją.

Stacja Uzdatniania Wody „Drewnica” w Ząbkach

Dokończenie na 8 str.
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY: 
BADANIE KONTROLNE W DNIACH 

12-24 LISTOPADA 2021 R.

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przepro-
wadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena 
jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Wyniki 
umożliwią również udoskonalanie przyszłych spisów 
i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu 
kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie 
Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów 
telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, 
które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie 
pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego 
mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. 
pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą wyłącznie 
z  numeru telefonu:  22 828 88 88,  a  dane zostaną 

zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. 
Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte 
tajemnicą statystyczną.
Tożsamość ankietera będzie można zwery�kować na stronie 
spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia 
zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu 
Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer 
karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu 
kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 
27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

DODATKOWE PATROLE POLICJI 
W PAŹDZIERNIKU: POSZUKIWANY ZOSTAŁ 

ZATRZYMANY
W październiku, dzięki porozumieniu między 
B u r m i s t r z  M i a s t a  Z ą b k i  a  K o m e n d a n t e m 
Powiatowym Policji  w Wołominie, policjanci 
patrolowali ulice naszego miasta dodatkowo przez 
152 godziny. Ich praca przyniosła wymierne efekty. 

Policjanci patrolowali ulice w godzinach popołudniowych 
i nocnych, czyli wtedy, kiedy zazwyczaj dochodzi do 
największej liczby zdarzeń o charakterze przestępczym i trzeba 
często interweniować. W czwartek 11 października 2021 r. 
zatrzymano mieszkańca Ząbek, który posiadał przy sobie 
amfetaminę. W poniedziałek 22 października policjanci 
zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Pragi-Południe. Mężczyzna ukrywał się przed 
organami ścigania na terenie Ząbek.

W trakcie pełnionych służb policjanci przeprowadzili 
22 interwencje zlecone i 23 interwencje własne. Skontrolowali 
też 22 miejsca zagrożone. Funkcjonariusze ujawnili 
18 sprawców wykroczeń, z których dziesięciu ukarali 
mandatem, a ośmiu pouczyli. Wylegitymowali też 33 osoby.

Październik 2021 roku był dziewiątym miesiącem, w którym 
policjanci pełnili dodatkowe służby na terenie Ząbek.



O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ STOPEM
26 października nasza klasa (3j z SP4 w Ząbkach - 
przyp. red.) wraz z klasą 3h wzięła udział w spotkaniu 
z podróżnikami Izą i Piotrem Miklaszewskimi oraz ich 
psami – Snupkiem i Lawą.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy 
na temat ich podróży. Wydarzenia te były inspiracją do 
stworzenia już dwóch części  komiksów oraz bloga 
internetowego www.podrozezpazurem.pl

Podróże Izy i Piotra trwały cztery lata. W tym czasie podróżowali 
różnymi środkami transportu - jechali autostopem, płynęli 
kajakiem, promem oraz łodziami. Podróżnicy wyjechali z Polski 
i dotarli do Hiszpanii przez Niemcy, Austrię i Francję. Następnie 
udali się do Maroka, skąd przepłynęli przez Atlantyk aż do 
Ameryki Południowej.

W podróży cały czas towarzyszył im piesek Snupek, którego 
adoptowali ze schroniska. Jest z nimi już od 11 lat.

Spotkanie z podróżnikami bardzo mi się podobało. 
Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy o życiu innych ludzi 
i ich kulturze. Zobaczyłem �lmy oraz zdjęcia z podróży. 
Najbardziej ucieszyło mnie jednak, że mogłem pogłaskać 
pieski, które towarzyszyły nam podczas całego spotkania.

Antoś Sokół z klasy 3j

TRIUMF ZĄBKOVII W FINALE 
OKRĘGOWEGO PUCHARU POLSKI
W �nale rozegranym na stadionie Hutnika Warszawa 
drużyna z naszego miasta pokonała KTS Weszło aż 
5:1. 

Kibice z Ząbek mieli wielkie powody do zadowolenia. Na 
stadion przy Marymonckiej 42 przyjechali dużą grupą, żeby 
d o p i n g owa ć  p i ł k a r z y  p rowa d zo nyc h  p r ze z  Pi o t ra 
Dziewickiego, a ci odwdzięczyli im się dobrą grą i efektownym 
zwycięstwem, które mogli podziwiać kibice w całej Polsce.

Drużyna KTS Weszło gra w Lidze Okręgowej, ale słyszało o niej 
już wiele osób. Wszystko za sprawą jednego z jej założycieli, 
dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego. On dba o to, żeby 
o piłkarzach było głośno i rozwija klub w zaskakującym tempie. 
Ostatnio, udało się pozyskać dzięki sprzedaży akcji aż 4,5 mln 
złotych. A co warte podkreślenia, udziały nabywali kibice z całej 
Polski.

Nic dziwnego, że zainteresowanie meczem było naprawdę 
duże. Trybuny stadionu Hutnika się zapełniły, a nie brakowało 
również znanych postaci. Mecz z trybun obserwował m.in. były 
reprezentant Polski Michał Żewłakow.

Kibice z Ząbek głośno dopingowali swoją drużynę i na 
szczęście mieli powody do radości, bo Ząbkovia wygrała aż 5:1. 
W takich spotkaniach bardzo ważne jest, żeby dobrze zacząć 
i postawić rywali pod presją. Nasi piłkarze szybko objęli 
prowadzenie i kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. 
Wynik 1:0 utrzymał się do końca pierwszej połowy. 

Zaraz po przerwie Ząbkovia podwyższyła prowadzenie po 
dobrym rozegraniu rzutu rożnego. Przez moment, po golu 
grającego kiedyś w Ekstraklasie Daniela Ciechańskiego mogło 
się wydawać, że piłkarze KTS Weszło zagrożą piłkarzom Piotra 
Dziewickiego, ale zostali szybko sprowadzeni na ziemię. 
Kolejne gole Ząbkovia zdobywała z łatwością. Zwycięstwo 
mogło być jeszcze bardziej okazałe, ale w końcówce spotkania 
Dominik Byszewski obronił rzut karny.

Wygraną Ząbkovii, dzięki transmisji w Internecie, mogli śledzić 
kibice w całej Polsce. 

Łukasz Majchrzyk

KTS WESZŁO - ZĄBKOVIA Ząbki 1 : 5 (0:1)
Bramki: Daniel Ciechański 49 - Kacper Ziółkowski 4, Bartłomiej 
Smolarczyk 48, Filip Głowala 57, Piotr Augustyniak 65, Kuba 
Jóźwiak 77

Ząbkovia Ząbki: Koprowicz – Szulakowski (70' Jóźwiak), 
Augustyniak, Smolarczyk, Mianowicz, Przygoda (60' 
Kwaczerszwili) , Wiśniewski, Kwiatkowski (46' Lelito), Głowala , 
Ziółkowski (70' Paradowski), Grabowicz (46' Kleber)

http://www.podrozezpazurem.pl


KONTROLA BILETÓW W ZĄBKOWSKIEJ 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Miasto Ząbki podpisało umowę na kontrolę biletów, 
kart i uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz 
ulgowych w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej 
z �rmą PHU Batex z Kobyłki. 

Kontrolerom �rmy PHU Batex, zgodnie z ustawą Prawo 
Przewozowe, wydane zostaną upoważnienia do prowadzenia 
kontroli ważności biletów i kart mieszkańca. Kontrolerzy, 
w przypadku braku ważnego dokumentu upoważniającego 
do przejazdu, mogą pobierać opłaty dodatkowe lub wystawiać 
wezwania do zapłaty.

Upoważnienie do kontroli zawiera m.in zdjęcie kontrolera, 
numer identy�kacyjny, datę ważności upoważnienia i jego 
zakres.

Tary�kator
Za przejazd bez ważnego biletu lub karty mieszkańca na 
pasażera zostanie nałożona opłata dodatkowa w wysokości 
300 złotych. W przypadku dokonania wpłaty w ciągu 7 dni 
opłata jest niższa i wynosi 210 złotych. Za przejazd z ważnym 
biletem ulgowym, ale bez dokumentu uprawniającego do ulgi, 
opłata dodatkowa wynosi 240 zł (w przypadku wpłaty w ciągu 
7 dni – 168 zł). Za doprowadzenie do zatrzymania lub zmiany 
trasy autobusu bez wyraźnej przyczyny – opłata wynosi 600 zł.

Opłaty dodatkowe, które nie zostaną opłacone na miejscu, 
należy wnosić na rachunek podstawowy Miasta Ząbki lub 
w kasie Urzędu Miasta. Odwołania od nałożonej opłaty 
dodatkowej należy kierować na adres e-mail:
kontrolabiletow@zabki.pl.

OTWARCIE PUNKTU WYMAZOWEGO 
DRIVE-THRU W ZĄBKACH

1 0  l i s t o p a d a  n a  t e r e n i e  M i a s t e c z k a  R u c h u 
Drogowego przy ul. Tęczowej 18 w Ząbkach ruszył 
punkt wymazowy drive-thru.

Punkt, którego organizatorami są CM Fundamenti i Miasto 
Ząbki, został otwarty zgodnie z decyzją mazowieckiego 
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Punkt będzie czynny codziennie w godzinach 09:00 - 17:00.
Telefon kontaktowy: 735 753 107.

LEKCJE HISTORYCZNE „MŁODZI '44” W SP2
od 4 do 9 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Jana Kochanowskiego  uczniowie klas ósmych 
brali udział w lekcjach historycznych ‚‚Młodzi ’44”. 
Zajęcia przeprowadziła Pani Danuta Jurkowska – 
p o w s z e c h n i e  l u b i a n a  n a u c z y c i e l k a  j ę z y k a 
angielskiego. Nie wszyscy jednak wiedzieli, że 
prywatnie jest ona córką kaprala podchorążego 
Ryszarda Bielańskiego, żołnierza Armii Krajowej 
i uczestnika Powstania Warszawskiego. 

Historia nie jest wcale, jak by się powszechnie mogło wydawać, 
nauką o datach i faktach, nie zawiera wyłącznie treści 
dotyczących wojen i wydarzeń politycznych. Historia to przede 
wszystkim opowieść o tym, jak człowiek radził sobie 
z otaczającą go rzeczywistością, w jaki sposób ją tworzył. 

W naszej szkole wychodzimy poza utarte schematy, 
pozwalamy uczniom zadawać trudne pytania, poszukać na nie 
odpowiedzi, samodzielnie sformułować wnioski. Temu między 
innymi miały służyć zajęcia przeprowadzone przez Panią 
Danutę Jurkowską.

Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli 
fragmenty �lmów oraz wysłuchali opowieści o wojennych 
losach Pana Ryszarda Bielańskiego „Roma”. W czasie II wojny 
światowej pełnił on służbę w konspiracji. Był uczestnikiem 
wielu akcji bojowych, między innymi „Kon�dent z ulicy Solnej” 
– realizującej wyroki Wojskowego Sądu Specjalnego. 

Podczas Powstania Warszawskiego walczył w Kompanii 
„Zemsta” – Batalion „Pięść” Zgrupowania „Radosław”. Ze 
Starego Miasta przeszedł kanałami na Żoliborz, a następnie 
brał udział w walkach w Kampinosie oraz pod Jaktorowem. 
29 września 1944 roku przedostał się z żołnierzami 
cichociemnego porucznika Adolfa Pilcha do Podokręgu Armii 
Krajowej „Piotrków”, gdzie walczył do stycznia 1945 roku.

„Byłem pewien, że zwyciężymy”, „Przed wojną wszyscy byliśmy 
wychowywani w duchu patriotyzmu”, „Ten nasz biały ptak 
jeszcze kiedyś zabłyśnie”- to słowa, które na pewno zapadły 
naszym uczniom w pamięci oraz skłoniły do zadumy i re�eksji.
Wszystkich zainteresowanych biogra�ą Pana Ryszarda 
Bielańskiego zachęcamy do przeczytania książki jego 

autorstwa zatytułowanej „Prawie życiorys”, która wkrótce 
będzie dostępna w naszej bibliotece.

Pani Danucie Jurkowskiej serdecznie dziękujemy za ciekawie 
przeprowadzone zajęcia. 
O zainteresowaniu uczniów najlepiej świadczy fakt, że 
niektórzy z nich udawali, iż wcale nie było dzwonka na przerwę 
i chcieli, aby lekcja dalej trwała.

Małgorzata Jagodzińska
Nauczyciel w SP2  



DZIECI W SP NR 5 UCZYŁY SIĘ O EKOLOGII

Warsztaty Zero Waste oraz obchody Dnia Drzewa – 
tak uczniowie jednej z ząbkowskich podstawówek 
poznawali informacje na temat ochrony środowiska.

Z roku na rok rośnie ilość śmieci produkowanych przez ludzi. 
W Unii Europejskiej na jednego mieszkańca przypada ponad 
500 kg odpadów komunalnych na osobę rocznie. Szacuje się, 
że 25 proc. żywności, którą kupujemy, ląduje w śmietnikach. To 
ogromne marnotrawstwo i szkoda dla środowiska oraz jego 
naturalnych zasobów. Ruch „zero waste”, czyli „życie bez śmieci” 
narodził się z potrzeby powstrzymania rosnącej góry odpadów 
na świecie. Jego �lozo�a jest prosta: generować jak najmniej 
śmieci i nie zanieczyszczać środowiska.

Warsztaty o tej tematyce, zgodnie z duchem �lozo�i 
nieśmiecenia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 5 w Ząbkach. 
Spotkanie z klasami pierwszymi i drugimi poprowadziła 
Inspektor Olga Starowicz z Referatu Zagospodarowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki. 
Dzieci dowiedziały się jak dbać o dobrostan środowiska 
i powietrza. Aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i chętnie 
zabierały głos w dyskusji, zdobywając ekologiczne gadżety.

Dbajmy o drzewa
W ramach edukacji ekologicznej z okazji „Światowego Dnia 
Drzewa” obchodzonego w Polsce 10 października uczniowie 
„Piątki” wzięli z kolei, udział w różnych akcjach organizowanych 
na terenie szkoły przez zespół ds. integracji, zespół edukacji 
wczesnoszkolnej i wolontariat.

Na korytarzu można było obejrzeć gazetkę edukacyjną 
i zapoznać się z funkcjami drzew w przyrodzie.

Zbiórka pieniędzy na posadzenie drzewek na terenie szkoły 
przyniosła 673 zł 63 groszy. Dziękujemy wszystkim 
o�arodawcom kochającym drzewa i zieleń.

„Zielony dzień” – miał na celu uświadomienie uczniom, jak 
ważną rolę odgrywają drzewa w życiu ludzi. Najbardziej 
„zielonymi klasami” okazały się klasy 3d i 7e.

Klasy drugie i trzecie wzięły udział w konkursie recytatorskim 
pt. „Święto Drzewa”. Uczniowie zaprezentowali swoje 

umiejętności recytatorskie wygłaszając wiersze o drzewach. 
Każda klasa wyłoniła ze swojego zespołu trzech zwycięzców. 
Razem nagrodzono 20 uczniów.

Chętni uczniowie wykonali fotogra�e ciekawym drzewom. 
Wyróżniono 3 zdjęcia.

Do akcji o drzewach włączyło się wielu uczniów, którzy 
dodatkowo ze swoimi nauczycielami wykonali różne prace 
plastyczne przedstawiające magiczne drzewa.

Red. / Honorata Antosiewicz, Anna Żmijewska

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, 
MŁODZIEŻY I OPIEKUNÓW – WSPARCIE 

PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJI KRYZYSU
Uczniowie przeżywający lęki, napięcia emocjonalne, 
kłopoty i trudności mogą skorzystać z bezpłatnej 
infolinii Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12. Pod 
tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich 
opiekunowie otrzymają bezpłatne i profesjonalnie 
wsparcie psychologiczne. 

Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy. 
Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję 
oraz anonimowość i są dostępne siedem dni w tygodniu przez 
całą dobę.

Telefon zaufania i bezpłatny czat internetowy dla uczniów 
przeżywających trudności 
Młodzi ludzie, którzy przeżywają trudności wpływające na 
zdrowie psychiczne, mogą skorzystać z bezpłatnego telefonu 
zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dzwoniąc pod numer 800 12 
12 12, otrzymają profesjonalne wsparcie psychologiczne. 
Rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

D z i e c i  i  m ł o d z i e ż  m o g ą  s k o r z ys t a ć  t a k że  z  c z at u 
internetowego. Nie wymaga on logowania oraz instalowania 
żadnej aplikacji.
Telefon i czat są czynne przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu. 

Więcej informacji na temat Dziecięcego Telefonu Zaufania 
można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Dziecka. 

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, od 1 listopada, 
zastąpił ogólnopolską infolinię dla dzieci i młodzieży oraz ich 
opiekunów POMAGAMY (800 800 605).



TOR MODLIN WYSZKOLI BEZPIECZNYCH 
KIEROWCÓW

Na Torze Modlin rusza kolejna edycja szkoleń dla 
kierowców wieku 18-24 lat i tych powyżej 55. roku 
życia. Skorzysta z nich nawet 2400 osób. Zarząd 
województwa przeznaczył na ten cel 3 mln zł.

Do tej pory w inicjatywie samorządu województwa wzięło 
udział ponad 900 kierowców. Przez najbliższe 3 lata szansę na 
to ma kolejnych 2400 osób. Szkolenia prowadzone będą na 
Torze Modlin.

– Bezpieczeństwo na drodze jest dla nas priorytetem. Od niego 
zależy życie nie tylko kierowców, ale i innych uczestników 
ruchu. Dlatego ponownie nasze jednostki – Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej oraz wojewódzkie ośrodki ruchu 
drogowego – łączą siły, by uświadomić kierowców nie tylko 
o tym, jak należy jeździć, ale też o tym, w jakiej kondycji musi 
być organizm i jakie rzeczy mogą zaburzać koncentrację. Mam 
nadzieję, że również ta edycja przyciągnie dużą liczbę 
kursantów, zarówno młodych, jak i tych z długim stażem za 
kierownicą – podkreśla członek zarządu województwa, 
Elżbieta Lanc.

Kontynuacja akcji

Ruszająca teraz akcja jest kontynuacją szkoleń prowadzonych 
przez samorząd Mazowsza dla kierowców w wieku 18-24 l. oraz 
powyżej 55. r.ż. W tym roku podpisana została trzyletnia 
umowa z Torem Modlin, dzięki której do końca 2023 r. 
przeszkolonych może być nawet 2400 osób z całego 
województwa (po 800 każdego roku). Koszt całości to 3 mln zł, 
z czego 1,8 mln zł pochodzi z budżetu Mazowsza, a 1,2 mln zł to 
środki przekazane przez Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż 
hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 
18 proc., tzw. środki korkowe.

Rekrutacją osób zajmują się Wojewódzkie Ośrodki Ruchu 
Drogowego z całego Mazowsza – Warszawy, Ciechanowa, 
Ostrołęki, Płocka, Radomia i Siedlec. To do tych instytucji 
można zgłaszać się, aby wziąć udział w szkoleniach.

Bezpieczeństwo i pro�laktyka

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej razem z urzędem 
marszałkowskim i  Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu 
Drogowego z całego województwa w 2019 r. rozpoczęło akcję 
skierowaną do kierowców powyżej 55. roku życia.

– Dwa lata temu rozpoczęliśmy szkolenia dla osób starszych. 
Okazały się one niezwykle potrzebne, więc jeszcze w tym 
samym roku zorganizowaliśmy podobne dla najmłodszych 
kierowców. Obie grupy mają w programie zajęcia związane 
z pro�laktyką uzależnień, mówiące o wpływie różnych używek 
na percepcję kierowcy, bo ponad 14 proc. wypadków 
w ubiegłym roku spowodowanych było przez osoby będące 
pod wpływem alkoholu. Bezpieczeństwo na drodze to nie tylko 
technika jazdy, ale też świadomość stanu swojego organizmu. 

Chcemy przypominać, że prowadzenie samochodu to 
o g ro m n a  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  –  p o d k re ś l a  M a r i u s z 
Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej.

W kolejnych latach rekrutację prowadzono dla obu grup. Od 
początku projektu w szkoleniach wzięły udział w sumie 
922 osoby.

– W ubiegłym roku, ze względu na obowiązujący stan 
pandemii i związany z tym reżim sanitarny w szkoleniu wzięło 
udział 256 kierowców. Liczymy na to, że trzyletni projekt 
pozwoli elastycznie rekrutować i szkolić chętnych – tak, by 
ewentualne ograniczenia sanitarne nie przeszkodziły 
w przeszkoleniu jak największej grupy osób – zaznacza Rafał 
Grodzicki, koordynator szkoleń ze strony Wojewódzkich 
Ośrodków Ruchu Drogowego.

Pandemiczna poprawa statystyk

Według najnowszych danych policji, w 2020 r. na polskich 
drogach liczba o�ar śmiertelnych zmalała o 14 proc. 
w stosunku do 2019 r., a liczba rannych spadła o 25 proc. 
Mniejsze natężenie ruchu, które było efektem wprowadzenia 
po ogłoszeniu pandemii ograniczeń w przemieszczaniu się, 
miało wyraźny wpływ na liczbę wypadków drogowych oraz ich 
o�ar.

Choć statystyki nieznacznie spadły, problem wypadków 
drogowych nie zniknął. W 2020 r. tylko na Mazowszu doszło do 
2 960 wypadków drogowych, w wyniku których zmarło 420 
osób (w całej Polsce – 23 400 wypadków z 2 491 o�arami 
śmiertelnymi).

Najmłodsi kierowcy mają nadal najwyższy wskaźnik liczby 
wypadków na 10 tys. populacji. W 2020 r. byli oni w całym kraju 
sprawcami 3 774 wypadków, w których zginęło aż 431 osób. 
Początkujący kierowcy często nie mają jeszcze doświadczenia, 
brakuje im wypracowanych umiejętności w kierowaniu 
pojazdem, a jednocześnie mają skłonność do brawury. 
Natomiast grupa kierowców w wieku 55 lat i więcej – mimo 
doświadczenia – to osoby z tendencją do przeceniania swoich 
możliwości.  Niedoszacowanie ograniczeń własnego 
organizmu wiąże się ze spadkiem ogólnej kondycji, słabszą 
koncentracją,  często opóźnioną reakcją wynikającą 
z przyjmowania leków.

Od teorii do praktyki

W trakcie organizowanego na Torze Modlin szkolenia 
uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych oraz 
praktycznych. Każde szkolenie obejmuje 3 godziny zajęć 
teoretycznych z psychologiem i 3 godziny praktyki. W trakcie 
zajęć omawiana jest nie tylko specy�ka ruchu drogowego 
w Polsce, ale też wpływ substancji psychoaktywnych i alkoholu 
na możliwości percepcyjne kierowców, a tym samym na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Część praktyczna prowadzona jest z wykorzystaniem 
samochodów Renault Captur E-Tech Hybryda Plug-in, które na 
co dzień służą kursantom Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. 



W trakcie tych zajęć k ierowcy sprawdzają się m.in. 
w hamowaniu awar yjnym na nawierzchni o różnej 
przyczepności, w sytuacjach, w których trzeba ominąć nagle 
pojawiającą się przeszkodę, ale też w jeździe, która uświadamia 
wpływ rozmowy telefonicznej  lub z pasażerem na 
koncentrację.

– Uczestnicy poprzednich edycji w prowadzonej przez nas 
ewaluacji jednoznacznie odpowiedzieli, że szkolenia 
zwiększyły ich wiedzę na temat zachowania bezpieczeństwa 
na drodze. Całość programu została przemyślana tak, by 
kierowcy mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas 
nietypowych prób, a przede wszystkim realnie ocenić swoje 
doświadczenie i kondycję w prowadzeniu pojazdu. Ta wiedza 
na pewno zaprocentuje w przyszłości większym poczuciem 
bezpieczeństwa na drodze, zarówno kierowców, jak i innych 
uczestników ruchu – wskazuje Rafał Zięba, prezes Toru Modlin 
Sp. z o.o.

KONKURS „KIEDY MYŚLĘ O MISJACH …”
Konkurs „Kiedy myślę o misjach …” jest skierowany 
do wszystkich uczniów Szkół Podstawowych 
w Mieście Ząbki. Konkurs jest organizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 3 im. Małego Powstańca 
w  Z ą b k a c h .  Ko o r d y n a t o r e m  ko n k u r s u  j e s t 
ks. Przemysław Matuszewski.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Komisja Episkopatu 
Polski ds. Misji.

Konkurs polega na wykonaniu na dowolnym formacie papieru 
plakatu, który będzie przedstawiał główne cele oraz 
wyobrażenie dzieci o misji ewangelizacyjnej, edukacyjnej 
i humanitarnej na każdym kontynencie. Praca plastyczna może 
być wykonana dowolną metodą (kredki, wydzieranki, kolaż, 
farby itp.)

Celem konkursu jest:
• rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha 
solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach 
świata;
• integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury;
• motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania 
różnorodnych inicjatyw misyjnych;
• podkreślenie obchodów tygodnia misyjnego w pracy szkół 
podstawowych;
• poznanie rzeczywistości misyjnej i pracy polskich misjonarzy 
oraz przybliżenie ich posługi na placówkach misyjnych.

Temat konkursu zachęca do tego, aby każdy z uczniów 

zainteresowanych tematem misji mógł rozwinąć swoją wiedzę 
na temat działalności misyjnej Kościoła.

Prace będą rozpatrywane i oceniane przez zespół powołany 
przez Dyrektora Szkoły (organizatora).

Prace konkursowe są składane i rozpatrywane w trzech 
kategoriach wiekowych:
• klasy 1-3,
• klasy 4-6,
• klasy 7-8.

Wyniki konkursu wraz z nagrodami zostaną podane drogą 
e-mailową. Informacja zostanie podana również na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej nr 3. Prace konkursowe 
będzie można oglądać w wirtualnej galerii udostępnionej na 
stronie Facebooka konkursu oraz stronie internetowej 
Szkoły(organizatora).

Prace należy w każdej szkole składać do wyznaczonego 
katechety/nauczyciela jako szkolnego koordynatora do 
23 listopada 2021 r. Szkolny Koordynator prace przekazuje 
Międzyszkolnemu koordynatorowi ks. Przemysławowi 
Matuszewskiemu (SP nr 3).

Uczeń składając pracę w ramach konkursu wyraża wraz 
z rodzicami automatycznie zgodę na przetwarzania danych 
osobowych w celach konkursowych.

Informacje szczegółowe na temat konkursu można znaleźć na 
stronie w serwisie Facebook. 



–  Statystyki mówią, że tylko 40 proc. mieszkańców terenów 
wiejskich ma wodociągi i kanalizację. Cały czas są miejsca, 
gdzie możemy poprawić standard cywilizacyjny – mówił 
premier podczas konferencji w PWiK Ząbki. Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody to następstwo dynamicznego rozwoju 
Ząbek. Inwestycja gwarantuje zachowanie ciągłości dostaw 
wody dla całego miasta. Ząbki uzyskały stałe źródło czystej 
i zdrowej wody, w ilościach które zaspokajają potrzeby miasta.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach oraz racjonalne 
gospodarowanie zasobami i monitorowanie sieci pozwoliły na 
obniżenie cen wody. Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Ząbkach wdrożyło nowoczesny system dbania 
o czystość wody. 28 lutego 2020 r. w Stacji Uzdatniania Wody 
Drewnica wdrożony został system biomonitoringu SYMBIO. 
Małże 24 godziny na dobę sprawdzają, czy woda pobierana 
z ujęć na Drewnicy jest dobra czy nie.

Jak to działa? Jeśli woda jest wysokiej jakości - małża jest 
otwarta. Jeśli woda jest niskiej jakości - małża natychmiast się 
zamyka i uruchamia alarm. Generalnie jest to tzw. system 
wczesnego ostrzegania. Chodzi o to, że zanim woda ze studni 
wejdzie do naszego systemu �ltrów, przechodzi przez system 
k o n t r o l i  z  m a ł ż a m i .  W  r a z i e  a l a r m u  p r a c o w n i c y 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji są w stanie 
natychmiast zatrzymać pracę pomp i powstrzymać skażenie 
�ltrów i zbiorników. To nie wszystko. W oszczędzaniu wody, 
poprzez kontrolę jej chwilowego zużycia, pomaga w PWiK 
własny System elektronicznego stacjonarnego odczytu 
wodomierzy o nazwie AQUEDUCT.

Rozwój PWiK w Ząbkach doceniają też fachowcy z branży. 
W tym roku wyróżnili ząbkowską �rmę Żubrem Technologii. 
Kapituła doceniła rozwój jaki dokonał się w przedsiębiorstwie 

w ciągu ostatnich lat. PWiK stara się też ubogacać przestrzeń 
publiczną naszego miasta. Latem uruchomiło w Parku 
Miejskim im. Michała Szuberta kurtynę wodną. W czerwcu, 
w pasażu Orla uruchomione zostało już drugie poidełko 
w Ząbkach, posiadające dwie dysze – z górnej mogli korzystać 
mieszkańcy, a z dolnej ich czworonożni pupile. Poidełko było 
czynne całą dobę aż do jesieni.

Ta k  ś w i ę t o w a l i ś m y  r o c z n i c ę  o d z y s k a n i a 
niepodległości w naszym mieście.

Było bardzo podniośle i patriotycznie. Mieszkańcy Ząbek 
uczcili Dzień 11 listopada. Zobaczmy to na zdjęciach.

OBCHODY 11 LISTOPADA W ZĄBKACH





CZYTAJMY DZIECIOM BAJKI
Na początku listopada obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Postaci z Bajek. To dobry moment na 
przypomnienie sobie, jak wiele korzyści daje głośne 
czytanie dzieciom.

Kto z nas nie lubi bajek i to w każdej postaci? Można je 
z przyjemnością oglądać, słuchać, ale zdecydowanie najlepiej 
czytać. Ten gatunek literacki znany jest już od starożytności. 
Bajki opowiadano sobie w każdej kulturze, chociaż pod 
różnymi szerokościami geogra�cznymi przybierały różną 
formę i mogły mieć różnych bohaterów. 

Uwielbiają słuchać ich dzieci i chociaż kojarzą się z literaturą 
dziecięcą, to także dorośli mogą do nich sięgać z przyjem-
nością. Przekazują wiele uniwersalnych prawd i tworzą świat 
wyobrażeń, z którego potem korzystamy w dorosłym życiu. 
Bajki pisali też najwięksi twórcy polskiej literatury, m.in. Adam 
Mickiewicz, Ignacy Krasicki czy Aleksander Fredro.

Ząbkowscy uczniowie włączyli się w obchody Dnia Bajek 
5 listopada. W Szkole Podstawowej nr 1 uczniowie klas 1-3 
wysłuchali fragmentów bajek, odgadywali ich tytuły oraz 
rozpoznawali bajkowe postacie. Nie zabrakło również 
wspólnego oglądania fragmentów ulubionych historyjek oraz 
rysowania postaci. Odbył się także pokaz bajkowej mody oraz 
liczne quizy o tematyce baśniowej.

Ten dzień urozmaiciła również wizyta Martynki Gajewskiej, 
przewodniczącej Małego Samorządu Uczniowskiego, która 
odwiedziła każdą klasę. Przewodnicząca MSU obdarowała 
wszystkich uczniów, dyrekcje oraz nauczycieli cukierkami 
ufundowanymi przez radę rodziców. Podziękowała swoim 
kolegom i koleżankom za włączenie się w ten bajkowy dzień 
oraz życzyła wszystkim dużo uśmiechu i codziennej radości.

Podobnie było też m.in. w Szkole Podstawowej nr 4. Tam 
niektóre klasy i panie poprzebierały się za postaci z ulubionych 
bajek, a panie z biblioteki przeniosły najmłodsze dzieci 
w wyimaginowany i wspaniały świat bajkowy. Zaś członkowie 
Samorządu Uczniowskiego (uczniowie z kl. 7d i 7s), również 
przebrani, częstowali wszystkich bez wyjątku i tych małych, 
i tych dużych cukierkami i wręczali cytaty ze znanych bajek. 

Bajki warto czytać dzieciom nie tylko tego dnia. Najlepiej, jeśli 
robi to głośno rodzic. Badania potwierdzają, że głośne czytanie 
dziecku buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, 
zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój 
psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości.
Dziecko, słuchając opowieści uczy się języka (bajki są często 
napisane piękną, literacką polszczyzną), rozwija swoje 
słownictwo. W późniejszym okresie życia dzieci, którym 
czytano, same chętniej sięgają po książki, mają lepszą pamięć 
i rozwiniętą wyobraźnię. Takie dziecko wie, że zamiast sięgać 
po telefon lub komputer lepiej wziąć do ręki książkę.

ŁM / SP nr 1 / SP nr 5

„TROPEM NIEPODLEGŁEJ”
W piątek 5 listopada uczniowie klas piątych i szóstych 
Szkoły Podstawowej nr 2 wyruszyli na trasę gry 
terenowej. 

Jeszcze przed prz ystąpieniem do r ywalizacji ,  k lasy 
przygotowały dla siebie stroje, proporce czy kotyliony w biało-
czerwonych barwach. Uczestnicy gry, posługując się mapą, 
docierali do kolejnych punktów, gdzie czekały na nich zadania 
lub pytania wymagające wiedzy z historii Polski i Ząbek. 
Klasy oceniane były za dokładność udzielonych odpowiedzi, 
czas przejścia trasy oraz wykonanie zadań. 
W trakcie gry powstały ciekawe wiersze patriotyczne, 
uczniowie sprawdzili się w śpiewaniu pieśni i mieli okazję 
zapytać mieszkańców Ząbek, czym jest dla nich patriotyzm. 
Uczniowie, pod opieką wychowawców, nauczycieli i rodziców, 
mogli przypomnieć sobie, jak ważny jest szacunek dla �agi, 
barw narodowych oraz jak wiele zawdzięczamy minionym 
pokoleniom.

Największą liczbę punktów uzyskali uczniowie z klasy 5e. 
Bardzo dziękuję Miejskiemu Centrum Sportu w Ząbkach za 
ufundowanie nagrody i zaproszenie zwycięzców na kręgielnię.

Anna Talarek
Pedagog Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach



STAROSTA WOŁOMIŃSKI ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ PT. „DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY”
W środę 1 grudnia w Zespole Szkół Ekonomicznych 
im. Stanisława Staszica w Wołominie odbędzie się 
konferencja „Depresja u dzieci i młodzieży”. 

Na spotkanie (w godzinach 10:00 - 15:00) zapraszają Starosta 
Wo ł o m i ń s k i  A d a m  Lu b i a k  o r a z  D y r e k t o r  Po r a d n i 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu Lidia Wielądek. 

Tematyka będzie bardzo obszerna i obejmie następujące 
zagadnienia:
•  Co powinno nas niepokoić w zachowaniu dzieci i młodzieży;
•  Czym jest depresja;
•  Depresja, ryzyko zachowań samobójczych i jego ocena;
• Procedury postępowania w przypadku zagrożenia życia 

o podłożu psychicznym;
•  Etapy wychodzenia z depresji;
•  Kiedy do psychiatry;
•  Kiedy farmakologia i dlaczego;
• RESQL – program zapobiegania przemocy rówieśniczej 

w szkołach;
• Wpływ social-mediów na postrzeganie swojego ciała przez 

młodzież.

PRELEGENCI:
Dr Małgorzata Wójcik – Psycholog w Instytucie Psychiatrii, 
prodziekan Wydziału Psychologii w Katowicach, Zakład 
Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
Mgr Małgorzata Łuba – Psycholog, psychoterapeuta 
poznawczo-behawioralny, trener. Członek Polskiego 
To w a r z y s t w a  S u i c y d o l o g i c z n e g o,  w s p ó ł t w o r z ą c a 
i  p rowa d z ą c a  p ro gra my  p ro � l a k t yc z n e  z a c h owa ń 
samobójczych u dzieci i  młodzieży oraz dorosłych, 
wykładowca Szkoły Psychiatrii Centrum CBT-EDU
Dr Andrzej Skrzypek – Psychiatra, Dyrektor ds. Medycznych 
w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy
Mgr Iwona Tyczyńska – Psycholog,  oligofrenopedagog, 
diagnosta, terapeuta, trener warsztatów umiejętności 
wychowawczych 
Ewa Dziemidowicz – Absolwentka Indianapolis University. 
Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa 
online: cyberprzemoc, ryzykowne zachowania, seksting, 
problemy uwodzenia w sieci

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, wycho-
wawców, nauczycieli przedmiotowych, psychologów, 
pedagogów szkolnych, a także rodziców i przedstawicieli 
organów prowadzących (podczas konferencji obowiązuje 
noszenie maseczek i zachowanie obowiązującego reżimu 
sanitarnego). 

Konferencja jest organizowana przez Wydział Edukacji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Wołominie i Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną w Tłuszczu

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje 
kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 listopada 2021 r. do godz. 
12.00  

e-mail: a.kuznicka@powiat-wolominski.pl 
lub tel.  22 346 11 19
Data: 1 grudnia 2021 roku, w godz. 10.00 – 15.00
Miejsce:  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 
w Wołominie, ul. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin (wejście - 
sala gimnastyczna)

POLICJANCI PODPOWIADAJĄ, 
JAK ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ ALTANKĘ

Na terenie ogródków działkowych powoli zbliża się 
koniec sezonu i widać ostatnie prace porządkowe. Za 
chwilę opustoszałymi altankami zaczną interesować 
się złodzieje, liczący na łatwe łupy i bezdomni 
szukający schronienia przed chłodem. 

Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu 
kradzieży z włamaniami do altanek. Policjanci radzą, jak nie 
stać się o�arą przestępców i uchronić swoją działkę przed 
złodziejami w okresie jesienno-zimowym.

Nie wszyscy pamiętają, że przygotowanie tego miejsca do 
zimy polega także na zabezpieczeniu wszystkiego, co 
zostawiamy w domkach, innych pomieszczeniach lub na 
terenie ogródka. Wszystkim, co wartościowe mogą podczas 
nieobecności właścicieli zainteresować się złodzieje. Gdy 
dostęp do ogródka lub domku będzie zbyt łatwy, można 
spodziewać się tam również odwiedzin nieproszonych gości.

Jeśli nie chcemy narazić się na straty �nansowe, czy choćby 
uszkodzenia i bałagan warto skorzystać z poniższych rad, 
których udzielają policjanci:
• nie zostawiaj w altankach przedmiotów wartościowych oraz 
łatwopalnych ( butli gazowych, piecyków);
• ubezpieczenie altanki wraz z mieniem, które się w niej 
znajduje, w przypadku nieszczęścia zminimalizuje straty, 
poprzez uzyskanie stosownego odszkodowania;
• zimą wybierz się na spacer i sprawdź czy wszystko jest 
w porządku, nie zapomnij zwrócić uwagi na sąsiednie działki;
• należy zachować dokumenty gwarancyjne nowego sprzętu 
z numerami fabrycznymi. Wartościowe przedmioty dobrze jest 
oznacz yć w tr wały i  widoczny sposób oraz zrobić 
dokumentację fotogra�czną;
• altankę lub działkowy domek należy zabezpieczyć tak, jak 
własne mieszkanie – zamontowanie atestowanych zamków 
w drzwiach, oknach i bramach na pewno odstraszy złodziei;
• podczas pobytu na działce warto zwracać uwagę na obce 
osoby kręcące się bez celu w okolicy – może to być sposób 
zbierania informacji przez złodziei;
• o bezpieczeństwo na działkach warto zadbać wspólnie 
z sąsiadami – poznaj sąsiadów, wymieńcie się telefonami 
i zwracajcie uwagę na wasze działki i wszystkie niepokojące 
sytuacje;
• zaistniałe problemy, jak również sugestie dotyczące poprawy 
stanu bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych zgłoś 
swojemu dzielnicowemu lub w najbliższej jednostce policji.

KPP Wołomin



RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 
NORDIC WALKING

W dniu 11 listopada 2021 r., pod patronatem 
B u r m i s t r z a  M i a s t a  Z ą b k i ,  o d b y ł  s i ę  R a j d 
Niepodległości nordic walking.

Frekwencja dopisała, pogoda była świetna, a wszyscy obecni, 
jak widać na zdjęciach - zadowoleni. Uczestnicy, zgodnie 
z planem wydarzenia, zapalili znicze pod Pomnikiem 
Pomordowanych Harcerzy, przemaszerowali po lesie, na 
dystansie 5,5km i 11km. Na koniec odbyło się świętowanie 
i słodka uczta .

FORMALNOŚCI W WYDZIALE 
KOMUNIKACJI OD 2 LISTOPADA 2021 R. 

BEZ REJONIZACJI

Od 2 listopada 2021 roku zniesiona została 
rejonizacja usług oferowanych przez Wydział 
Ko m u n i k a c j i .  Fo r m a l n o ś c i  m o ż n a  z a ł a t w i ć 
w Wydziale Komunikacji w dowolnej, wybranej 
lokalizacji: Wołomin, Radzymin lub Tłuszcz.

Poniżej godziny otwarcia, adresy i telefony:

Wydział Komunikacji w Wołominie ul. Kobyłkowska 1A

Godziny obsługi interesantów
Poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek 8:00 – 15:30

INFORMACJA w sprawach rejestracji pojazdów – 22 3461317, 
3461312, 3461313, 3461314, 3461329, 3461328 lub 
wk@powiat-wolominski.pl

INFORMACJA w sprawach praw jazdy – 22 3461302, 3461305 
lub wk@powiat-wolominski.pl

Filia Wydziału Komunikacji w Radzyminie ul. Komunalna 
8A

Godziny obsługi interesantów
Poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek 8:00 – 15:30

INFORMACJA w sprawach rejestracji pojazdu – 22 7600290, 
7606847,  7606841,  7606842, 7606843, 7606844, 7606848

INFORMACJA w sprawach praw jazdy – 22 7606845,  7606846
lub e-mail: wkradzymin@powiat-wolominski.pl

Filia Wydziału Komunikacji w Tłuszczu ul. Warszawska 10

Godziny obsługi interesantów
Poniedziałek, środa, czwartek 8:00 – 15:30
Wtorek 8:00 – 16:30
Piątek 8:00 – 14:30

INFORMACJA w sprawach rejestracji pojazdów 29 7573130, 
530 561 560, 22 3461329, 22 3461314

INFORMACJA w sprawach praw jazdy 29 7573130, 530 561 560, 
22 3461314



OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI 
W PRZEDSZKOLU NR 2 „LEŚNY ZAKĄTEK” 

W ZĄBKACH
W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ząbkach, odbyła się  
u r o c z y s t o ś ć  z  o k a z j i  N a r o d o w e g o  Ś w i ę t a 
Niepodległości.  W obchodach 103. rocznic y 
Odzyskania Niepodległości w „Leśnym Zakątku” 
wzięły udział Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta 
Ząbki oraz Pani Patrycja Żołnierzak Sekretarz Urzędu 
Miasta Ząbki.

Przedszkolaki oddały hołd naszej Ojczyźnie tak, jak potra�ą 
najpiękniej: słowem, piosenką i tańcem. Jesteśmy dumni 
z małych patriotów. Podziękowania dla Pani Beaty Krajewskiej, 
Dyrektor Przedszkola nr 2 w Ząbkach, i nauczycieli, za 
wspieranie edukacji patriotycznej wśród przedszkolaków.

Rejestracja pojazdów dla �rm i instytucji wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) odbywa się w Wołominie. 
Ustalenie terminu wizyty pod nr telefonu (22) 346 13 11.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/lokalizacja
lub telefonicznie

22  346 13 01,  22 346 13 12,  22 346 13 15,  22  346 13 17



DOBRA ATMOSFERA, INTEGRACJA I GOLE 
DLA NIEPODLEGŁEJ

Wielu emocji dostarczył Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Samorządowców i Wodociągowców o Puchar Prezesa 
PWiK w Ząbkach, zorganizowany z okazji Święta 
Niepodległości. Na parkiecie hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki było 
dużo walki, ale przede wszystkim dobrej zabawy. 

Organizatorzy chcieli, żeby zawody były wyjątkowym 
wydarzeniem na międzygminnej mapie województwa 
mazowieckiego, dlatego dołożyli starań, by nadać mu unikalny 
charakter. Takiej formy rywalizacji i uczczenia patriotycznej 
rocznicy jeszcze w naszej okolicy nie było. Turniej stał się okazją 
do spotkania samorządowców i pracowników przedsiębiorstw 
wodociągowych. To cieszy, bo w ostatnich miesiącach 
kontakty międzyludzkie były ograniczone do minimum.

Do rywalizacji stanęło siedem drużyn:
• PWiK w Ząbkach,
• Miasto Ząbki,
• Wodociąg Marecki,
• Gmina Poświętne,
• #PWIKWyszków,
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.,
• Zakład Gospodarki Komunalnej Dąbrówka.

Data rozegrania turnieju nie była przypadkowa. Sportowa 
rywalizacja miała uświetnić obchody 11 listopada. - Na hali 
ważna była nie tylko dobra zabawa, ale też wspaniały cel, jakim 
było uczczenie Święta Niepodległości. Mam nadzieję, że stanie 
się to dobrą tradycją. Wprowadziliśmy coś nowego do życia 
s a m o r z ą d o w e g o ,  c o  b ę d z i e  p r o m o w a ł o  Ś w i ę t o 
Niepodległości. Przy okazji pozwoli na osobiste kontakty 
między samorządami i spółkami wodociągowymi, a dobra 
współpraca jest bardzo cenna - powiedziała naszej gazecie 
Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.

Grano systemem każdy z każdym, więc wszyscy uczestnicy 
mieli zagwarantowane rozegranie sześciu spotkań, trwających 
po osiem minut. To czas, w którym można było pokazać swoje 
umiejętności, ale też pozwalający wytrzymać kondycyjnie 
zawodnikom, którzy nie trenują regularnie.

– Skrzyknęliśmy się we wtorek przed turniejem i wtedy 
odbyliśmy jedyny trening. Niestety, wystąpiliśmy osłabieni, bo 
zawodnik, który miał u nas rozgrywać, niestety się przeziębił 
i nie zagrał. Mimo tych przeciwności osiągnęliśmy świetny 

wynik. Szczególne gratulacje i podziękowania należą się 
naszemu bramkarzowi, Wojciechowi Gutowi, który najbardziej 
przyczynił się do zajęcia przez drużynę drugiego miejsca. 
Wydaje się, że zwycięstwo w turnieju było poza zasięgiem. 
Chociaż trzeba pamiętać, że mecz z Łomiankami przegraliśmy 
jedną bramką, a straciliśmy ją pod sam koniec meczu. Grało się 
przyjemnie, nikt nie odniósł kontuzji. Jedyne urazy brały się 
z tego, że uczestnicy nie grali regularnie. Na boisku panował 
duży szacunek. Warto tę ideę kontynuować – powiedział „Co 
słychać?” Waldemar Stachera, Przewodniczący Rady Miasta 
Ząbki, który wzniósł w górę puchar za zajęcie drugiego miejsca. 

W druż ynie  ząbkowsk ich  radnych w ystąpi l i  także 
samorządowcy ze szczebla powiatowego, bo inaczej trudno 
byłoby skompletować ekipę. Za rok forma ma być jeszcze 
lepsza, już są pomysły na to, by spotykać się i regularnie 
trenować.

Poza zasięgiem innych drużyn okazała się ekipa z Łomianek. 
Nie tylko wygrała całą rywalizację, ale też zgarnęła dwie 
nagrody indywidualne: dla najlepszego zawodnika turnieju 
i dla najlepszego bramkarza. Co ciekawe, ten zespół też nie gra 
ze sobą regularnie – przed turniejem o Puchar Prezesa PWiK 
w Ząbkach piłkarze przeprowadzili wspólnie trzy treningi.

Ale nie tylko poziom sportowy był ważny. Przeprowadzenie 
tego wydarzenia była sporym wyzwaniem, na szczęście 
wszystko udało się zorganizować. Pomogła Dyrektor SP nr 5 
pani Dorota Bisialska, która udostępniła halę. Podczas turnieju 
można było zjeść pizzę, a dzieci mogły wrócić do domu 
z profesjonalnie wymalowanymi twarzami. 

- Obawialiśmy się o frekwencję. Odzew przerósł nasze 
oczek iwania.  Brakuje tak ich imprez w środowisku 
samorządowym i wodociągowym, bo epidemia COVID-19 
ograniczyła możliwości spotykania się. Mam nadzieję, że ten 
turniej trochę tę pustkę wypełnił. Turniej piłkarski do nas 
pasuje,  bo w zdrowym ciele, zdrowy duch. My z kolei, 
promujemy naszą wodę „Drewniczankę”, która jest zdrowa 
i smaczna. Nawet premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty 
w naszym mieście wspominał, że produkowana jest tutaj 
bardzo dobrej jakości woda. Propagujemy picie jej w szkołach 
i domach. Poza tym, powód organizacji turnieju był wyjątkowy, 
bo uczciliśmy święto 11 listopada – mówił „Co słychać?” po 



Tradycja wysyłania sobie kartek na Boże Narodzenie 
ma bardzo długą tradycję, ale ostatnio zdaje się 
zanikać. Łatwiej napisać sms lub wysłać wiadomość 
przez komunikator.

Młode pokolenia mogą już nie wiedzieć, co znaczy dostać list 
lub kartkę świąteczną. Teraz wysyłamy e-maile (w najlepszym 
razie), piszemy wiadomości na Facebooku lub WhatsAppie lub 
po prostu wystukujemy krótkiego smsa. A przecież kartki 
bożonarodzeniowe potra�ą być piękne i dodatkowo 
opowiadać o historii i kulturze miejsca, w którym powstały.

A gdyby tak się zmobilizować i zaprojektować kartkę, którą 
potem wyślemy rodzinie lub znajomym? Nawet, jeśli to nie 
będzie kartka narysowana na papierze, ale wykonana w gra�ce 
komputerowej i przesłana razem z smsem, to i tak odbiorca na 
pewno poczuje się doceniony.

Niech ta piękna tradycja nie ginie. Dlatego Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach ogłasza konkurs, który 
ma pobudzić dziecięcą kreatywność i wyobraźnię.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ząbkowskich szkół 
podstawowych i podzielony na kategorie wiekowe: klasy 1-3, 
klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Prace, w formie papierowej lub 
wykonane w gra�ce 2D można składać do 3 grudnia. Projekty 
można składać w sekretariatach szkół, bezpośrednio 
w siedzibie PWIK (w kopercie opatrzonej imieniem 
i nazwiskiem) lub mailowo na adres: bok@pwikzabki.pl. Każdy 
uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.

Propozycje powinny nawiązywać do Świąt Bożego Narodzenia 
i odnosić się do wizerunku (motyw wodny) Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione najlepsze 
prace (I, II, III miejsce) oraz ewentualne 1-2 wyróżnienia. 
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać 
u Karoliny Szymańskiej, e-mail:
karolina.szymanska@pwikzabki.pl, tel. +22-781-68-16 lub 
w Biurze Obsługi Klienta, e-mail: bok@pwikzabki.pl, tel. 
+22-781-68-16.

Łukasz Majchrzyk

MALUJMY KARTKI ŚWIĄTECZNE 
– PWIK OGŁASZA KONKURS

zakończeniu rywalizacji Prezes Zarządu PWiK Janusz Tomasz 
Czarnogórski. Dlatego rywalizację uświetniło odśpiewanie 
Hymnu Państwowego. 

Takie spotkania mogą też zaowocować lepszą współpracą 
między pracownikami wodociągów miejskich. - Każdy z nas ma 
„swoje” miasto, ale problemy są te same. Kontakty 
bezpośrednie pozwalają na wymienianie się doświadczeniami, 
możemy coś podpatrzeć u kolegów. Nasza brać tego nie 
ukrywa, ale pomaga sobie, jako jedna, wielka rodzina – dodał 
Janusz Tomasz Czarnogórski. 

Miejmy nadzieję, że imprezę uda się na stałe wpisać do 
samorządowego kalendarza.

Łukasz Majchrzyk

Akcja szczepień lisów wolno żyjących w  Powiecie 
Wołomińskim zostanie przeprowadzona w dniach 
15.11.2021r. -  30.11.2021r. metodą zrzutów 
z samolotów.

Przynęty zawierającej szczepionkę przeciwko wściekliźnie nie 
wolno dotykać. Zwierzęta nie przyjmą tych, na których 
pozostanie zapach człowieka. Przez dwa tygodnie od 
wyłożenia szczepionki psy należy trzymać na uwięzi 
i prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych 
pomieszczeniach. 

SZCZEPIENIE LISÓW W POWIECIE 
WOŁOMIŃSKIM W DNIACH 15.11.-30.11.2021 R.

Szczepionka uodparnia wyłącznie lisy. Każdy, kto miałby 
s t yc z n o ś ć  ze  s zc ze p i o n k ą  p ow i n i e n  n i e z w ł o c z n i e 
skontaktować się z lekarzem. Należy także zwrócić uwagę na 
domowe cz woronogi ,  któr ych ewentualny kontakt 
z preparatem należy zgłosić lekarzowi weterynarii.

Lis jest zwierzęciem wolno żyjącym, najbardziej podatnym na 
zakażenie wirusem wścieklizny. Regularne szczepienia 
zmniejszają ryzyko zachorowań.




