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W ostatnim numerze informowaliśmy o pozyskaniu 
przez burmistrz Ząbek Małgorzatę Zyśk i jej pracow-
ników rekordowego dofinansowania (ponad 21 mln 
zł) na budowę i remont 16 ząbkowskich dróg. Dla po-
równania inne gminy z terenu powiatu wołomińskie-
go na ten sam cel pozyskały po kilkaset tys. złotych 
lub kilka milionów. Druga pod względem wysokości 
dofinansowania była Kobyłka, z kwotą dotacji po-
nad 5 mln zł. Świadczy to o skali sukcesu.

Inną równie ważną kwestią jest sprawne zarządzanie. Niemal na 
wszystkie drogi już zostały przeprowadzone przetargi, a kilka dni temu 
na realizację większości dróg zostały podpisane umowy z wykonawcami.

Dokończenie str. 4

EDu TErapia
Gabinet terapeutyczny
psycholog, Logopeda, 
pedagog specjalny, 
Fizjoterapeuta

tel: 733 756 029
e-mail: aduterapiazabki@wp.pl
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GaBinET LEKarsKi anDrZEJ KaCZOrEK
Ząbki ul. niepodległości 1a

– internista
– specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
– badania profilaktyczne pracowników (wstęp-

ne, okresowe, kontrolne)

– badania dla celów sanitarno-
epidemiologicznych

– badania kierowców wszystkich kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny: pn-pt w godzinach 0800-1900 (tylko po uzgodnieniu wizyty telefonicznie)
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

OpiEKa 
Stomatologiczna
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 
kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, 
w czwartek 19 września br. zostało podpisane po-
rozumienie pomiędzy Miastem Ząbki a przychod-
nią stomatologiczną przy niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Ząbkach, ul. Orla 6 
lok. 79. podczas podpisania porozumienia przychod-
nię reprezentowała pani Maria sikorska.

Przedmiotem porozumienia jest udostępnianie przez przychodnię 
dostępu do świadczeń i organizacja z zakresu:
1. świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży uczęsz-

czających do Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Ząbki, do ukończenia 18. roku życia,

2. profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i mło-
dzieży do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, 
z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;

3. współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska naucza-
nia i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół 
w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz 
profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
Szczegółowe harmonogramy pracy przychodni uzgadniane będą 

bezpośrednio pomiędzy przedstawicielem przychodni a dyrektorami 
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki od 1 paź-
dziernika 2019 roku.

złóż deklarację 
w Sprawie 
OpłaTy Za 
GOspODarOWaniE 
ODpaDaMi
przypominamy, że do 30 września 2019 r. należy 
złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze wzo-
rem ustalonym uchwałą nr Xi/108/2019 rady Miasta 
Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r.

Wzór deklaracji uwzględnia podział gospodarstw domowych na:
- jednoosobowe – z opłatą 45 zł miesięcznie, gdy odpady są zbie-

rane w sposób selektywny oraz 90 zł miesięcznie, gdy odpady nie są 
segregowane,

- wieloosobowe – z opłatą 70 zł miesięcznie, gdy odpady są zbie-
rane w sposób selektywny oraz 140 zł miesięcznie, gdy odpady nie 
są segregowane.

Zmienione stawki opłat obowiązują od 1 października 2019 r., na-
tomiast dane zawarte w deklaracji będą weryfikowane na podstawie 
ilości zużytej wody na danej nieruchomości.

Gospodarstwa domowe jednoosobowe tworzą wyłącznie samot-
nie mieszkające pojedyncze osoby.
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Agencja Metropolis
Nieruchomości
Mieszkania Domy Działki

kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok. 10 IIp.
tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715

www.metropolis.waw.pl
www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna i wynajmu

trwa nabór do 
MłODZiEżOWEJ 
raDy MiasTa

Jeżeli…
•	 Masz ukończone 13 a nie masz więcej niż 

18 lat,
•	 Jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podsta-

wowej lub mieszkasz w Ząbkach a uczęsz-
czasz do szkoły (podstawowej, liceum, 
technikum) w innym mieście,

•	 Chcesz się zainteresować sprawami lo-
kalnej społeczności i samorządem…
Wystartuj w wyborach i zostań człon-

kiem Młodzieżowej rady Miasta!
29 października w ząbkowskich szko-

łach podstawowych odbędą się wybory 
do Młodzieżowej rady Miasta Ząbki.

Więcej informacji uzyskasz u swojego na-
uczyciela:
•	Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Joanna Miller,
•	Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Alicja Węsier-

ska- Jonasz,
•	Szkoła Podstawowa nr 3 – p. Jacek Ko-

strzewski,
•	 Publiczna Szkoła Katolicka – p. Paweł Dybała.

Nie jesteś uczniem ząbkowskiej szko-
ły podstawowej? – Spróbuj swoich szans 
w konkursie!

Uczniowie innych szkół: podstawowych, 
liceów i techników mogą zostać członka-
mi Młodzieżowej Rady! Do 12 października 
złóż wniosek w Biurze Rady Miasta Ząbki lub 
wyślij go drogą elektroniczna na adres: zab-
ki-br@zabki.pl.

Więcej informacji na stronie Miasta Ząbki 
w zakładce Młodzieżowa Rada Miasta.

Drodzy Rodzice,
to szansa rozwoju dla waszych dzieci. 

Wspólnie wesprzyjmy ich samorozwój, anga-
żując ich w życie lokalnej społeczności.

Marcin Kubicki
Koordynator Główny Młodzieżowej Rady Miasta
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W dniu 18 września 2019 roku Burmistrz Ząbek – Małgorzata 
Zyśk podpisała umowę na budowę drogi w ul. Andersena na od-
cinku od ul. Kopernika do ul. Maczka oraz ul. Kaszubskiej w Ząb-
kach. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa 
kanału kanalizacji deszczowej, jezdni o nawierzchni asfaltobeto-
nowej oraz chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych o na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej.

Wartość umowna robót budowlanych to 1 915 151,41 zł brutto.
Wykonawcą jest konsorcjum firm Lider: STD Sp. z o. o. Sp. k., ul. 

Zygmunta Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, a partnerem STD Sp. 
z o.o., ul. Zygmunta Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa.

17 września 2019 roku, Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk podpisała 
umowę z firmą FAL-BRUK Sp. z o. o. Sp. k. na remont ul. Górnośląskiej 
na odcinku od ul. Leszyckiego do ul. Gałczyńskiego oraz ul. Gałczyń-
skiego od ul. Górnośląskiej do ul. Batorego w Ząbkach. Wartość re-
montu dróg to 4 686 300,00 zł brutto.

Przedmiot umowy obejmuje m.in.: budowę kanalizacji deszczo-
wej, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej. W ramach umowy 
powstaną także chodniki z kostki brukowej, miejsca postojowe oraz 
zjazdy z posesji.

Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk podpisała w środę 18 września 
br. umowę na wykonanie zadania „Budowa drogi w ul. Gdyńskiej na 
odcinku od ul. Skorupki do ul. Lipowej oraz ul. Lipowej na odcinku 
od ul. Gdyńskiej do ul. Słonecznej w Ząbkach” z firmą KROL Zakład 
Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych Królik Włodzimierz. 
Podczas podpisania umowy firmę reprezentował Pan Tomasz Kró-
lik- pełnomocnik. Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 2 041 
658,28 zł brutto.

Przedmiot umowy obejmuje m.in.: budowę ul. Gdyńskiej na dłu-
gości ok 246m, ul. Lipowej na długości ok 224m. Powstaną również 
chodniki, miejsca postojowe oraz zjazdy na posesję.

16 września Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk podpisała 
z Zakładem Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MAR-
GOT” Małgorzata Szymańska umowę na budowę ulicy Projektowanej 
w Ząbkach na odcinku od ul. Andersena do ul. Powstańców.

Przedmiot umowy obejmuje m.in.: budowę jezdni o nawierzchni 
asfaltowej o długości ok 267m wraz z asfaltowym ciągiem pieszo - 
rowerowym, rowem odwadniającym, zjazdami na posesję oraz zato-
kami postojowymi i zatoką autobusową. 

Wartość umowy wynosi 1 437 277,10 zł brutto.

SukceS to spraWnE DZiałaniE
Dokończenie ze str. 1

umowa na budowę ul. andersena oraz ul. Kaszubskiej 

umowa na remont ul. Górnośląskiej i ul. Gałczyńskiego

umowa na budowę ul. Gdyńskiej oraz ul. Lipowej 

umowa na budowę ul. projektowanej 
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Komentarz Burmistrz 
Małgorzaty Zyśk

Pozyskana dotacja to faktycznie ogrom-
ny sukces, ale też uczciwie muszę przyznać, 
na który ciężko pracowaliśmy. To nie dzieje 
się przecież z dnia na dzień. Zanim złożyli-
śmy wnioski, ponieśliśmy ogromny wysiłek 
organizacyjny na przygotowanie dokumentacji technicznej.

Wyznaję zasadę, że dla mnie ważne są całe Ząbki i robimy wszyst-
ko, co możliwe, aby je kompleksowo rozwijać. Kiedy dowiedziałam 
się, że będzie wdrożony rządowy program budowy dróg lokalnych, 
podjęłam decyzję, aby zgłosić wszystkie drogi, na które mieliśmy 
już gotową dokumentację projektową, gdzie można było starać się 
o pozwolenie na budowę albo wykonać zgłoszenie. Takim sposobem 
zyskaliśmy ogromne dofinansowanie na budowę i remont 16 dróg.

Sukces jest tym większy, że na realizację tych 16 dróg otrzymali-
śmy maksymalne 80% wsparcie kosztów inwestycji. Całkowity koszt 
budowy i remontów dróg wynosi ponad 27 mln zł, z czego dofinan-
sowanie stanowi ponad 21 mln zł. 

Drogi zostaną wybudowane kompleksowo z solidną podbudową, 
z chodnikami, zjazdami, ścieżkami rowerowymi, z wielowarstwową 
nawierzchnią asfaltową, a przede wszystkim z kanalizacją deszczo-
wą. Budowa kanalizacji w tych drogach zostanie zrealizowana ze 
środków unijnych, które zostały wcześniej pozyskane. Poziom dofi-
nansowania wynosił 85%. W sumie na kompleksową przebudowę 
wraz z kanalizacją deszczową zostało przeznaczonych 45 mln zł, 
z czego ponad 80% stanowi zewnętrzne dofinansowanie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, ale nie zamierzamy spoczywać 
na laurach. Złożyliśmy kolejne dwa wnioski o dofinansowanie na-
stępnych dróg.

 W środę, 18 września Małgorzata Zyśk burmistrz Ząbek podpisała 
umowę na wykonanie inwestycji „Budowa drogi w ul. Nowoprojekto-
wanej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Herberta oraz ul. Herberta 
wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Powstańców i ul. Różaną”. War-
tość zadania to kwota 5 098 342,35 zł brutto. Wykonawcą inwestycji 
jest firma KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyj-
nych Królik Włodzimierz.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: budowę kanału kanalizacji 
deszczowej, chodników, zjazdów, miejsc postojowych o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej. Powstanie jezdnia o nawierzchni asfal-
tobetonowej wraz z ścieżką rowerową. Na ul. Nowoprojektowanej 
powstanie oświetlenie uliczne LED, a także zostanie przebudowane 
skrzyżowanie dróg ulic Herberta, Powstańców, Różana na skrzyżowa-
nie o ruchu okrężnym.

19 września Burmistrz Ząbek Małgorzat Zyśk podpisała z firmą 
DOWBUD-C II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ko-
mandytowa umowę na remont ul. Słowackiego i ul. Traugutta w Ząb-
kach wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. 
Traugutta do ronda w ul. Orlej włącznie.

Wartość umowna robót budowlanych to 2 801 285,31 zł brutto.
Przedmiot umowy obejmuje m.in.: budowę kanalizacji desz-

czowej w ulicy Słowackiego i Traugutta na odcinku od ronda w ul. 
Orlej do ul. 3 Maja w Ząbkach, długość całkowita wynosi 926,5 m, 
w postaci kanałów deszczowych. Remont dróg ulicy Słowackiego 
i ulicy Traugutta, obejmuje wykonanie nowych konstrukcji: jezd-
ni z nawierzchnią z mieszanek mineralno-asfaltowych , zjazdów, 
miejsc postojowych oraz chodników z nawierzchnią z kostki bru-
kowej betonowej.

umowa na budowę drogi w ul. nowoprojektowanej  
oraz ul. Herberta

słowackiego i ul. Traugutta 

Szanowni Państwo, poniżej znaleźć moż-
na kilka informacji związanych z działa-
niami podjętymi przez Powiat Wołomiński 
w ostatnim czasie.

remont ul. szpitalnej
Zgodnie z wcześniejszą informacjami 13 

września Powiat Wołomiński ogłosił postępowanie na przebudowę 
drogi powiatowej w ul. Szpitalnej, na odcinku od ul. Narutowicza do 
granicy z Miastem Marki. W ramach inwestycji zostanie wykonana ka-
nalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia, chodnik, ścieżka rowerowa 
oraz nowe ogrodzenie. Przebudowane zostanie też skrzyżowanie z ul. 
Ząbkowską w Markach. Termin składania ofert upływa 1 października. 

projekt przebudowy ul. Batorego
10 września Powiat Wołomiński ogłosił postępowanie na sporzą-

dzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. 
Batorego. Projekt zakładać będzie budowę sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz modernizację ścieżki 
rowerowej na wybranych fragmentach ul. Batorego.

Fundusz Dróg samorządowych
W ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych 

Powiat Wołomiński otrzymał rekordowe wsparcie finansowe w wy-
sokości 44,6 mln złotych. Łączna kwota środków przewidywanych na 
dofinansowanie zadań w całej Polsce wyniesie ponad 538 mln zł.

Z poważaniem,
Grzegorz Siwek

Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z życia pOWiaTu 
WOłOMińsKiEGO
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DWaDZiEŚCia OsiEM LaT minęło…
praska Giełda spożywcza obchodzi w tym roku 28-lecie swojego istnienia. Jubileuszowa uroczystość w ogro-
dach leśnych restauracji „na skrajnej” zgromadziła grono kilkuset gości. przybyli działający na jej terenie 
operatorzy, ich dostawcy oraz klienci. Obecni byli przedstawiciele instytucji współpracujących z praską Gieł-
dą, reprezentanci marszałka województwa mazowieckiego, jak również władze miasta Ząbki, gdzie praska 
Giełda spożywcza prowadzi swoją działalność.

Przed oficjalnym powitaniem gości, miał 
miejsce występ młodzieży ze Szkoły Tańca Darii 
Sadowskiej, działającej we współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach. Dziewczę-
ta zaprezentowały widowiskowe figury różnych 
stylów tańca nowoczesnego, opracowane 
przez kierowniczkę zespołu Darię Sadowską.

Zwracając się do uczestników uroczystości 
Zenon Daniłowski przypomniał, że Praska 
Giełda Spożywcza w chronologicznym prze-
kroju swojej aktywności przechodziła etapy 
rozwoju równolegle do postępów transfor-
macji gospodarczej w Polsce – szczególnie 
w zakresie handlu artykułami spożywczymi. 
Na tym jednak nie poprzestaje. Intensywny-
mi inwestycjami w roku przyszłym pragnie 
odpowiedzieć na nowe oczekiwania rynku 
w zakresie składowania i logistyki dystrybu-
cji produktów spożywczych. Podkreślił przy 
tym, że rozszerzająca się perspektywa biz-
nesowa nie stoi bynajmniej w sprzeczności 
z faktem, że firma mocno wrosła w rzeczy-
wistość miasta, na terenie którego działa. Jej 
rozliczne inicjatywy są zwrócone na potrze-
by społeczności lokalnej, a operatorzy i pra-
cownicy z Praskiej Giełdy z lokalnym otocze-
niem firmy wiążą także coraz częściej swoje 
losy indywidualne i rodzinne.

Imiennie Zenon Daniłowski przywitał bur-
mistrz miasta Ząbki Małgorzatę Zyśk, przed-
stawicielkę marszałka województwa mazo-
wieckiego Emilię Oleksiak, przedstawicielkę 
samorządu mazowieckiego Bożenę Żelazow-

ską i przewodniczą-
cego rady miasta 
w Ząbkach Walde-
mara Stacherę.

Burmistrz Mał-
gorzata Zyśk po-
dziękowała Praskiej 
Giełdzie Spożywczej 
i działającym na jej 
terenie operato-
rom za „wspaniałą 
pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnej”. 
Przyznała, że „bez przedsiębiorców, którzy są 
motorem napędowym życia miasta i pracy 
w mieście nie rozwijałoby się ono tak dyna-
micznie, jak ma to miejsce obecnie”. Przeka-
zała na ręce Zenona Daniłowskiego jubile-
uszowy grawerton z podziękowaniem od 
władz miasta za pracę na rzecz rozwoju firmy.

Z kolei Emilia Oleksiak, przedstawicielka 
marszałka województwa mazowieckiego Ada-
ma Struzika przekazała list okolicznościowy od 
Marszałka, który pogratulował Giełdzie dotych-
czasowych sukcesów i osiągnięć – życząc dal-
szego rozwoju, poszerzania oferty i nawiązywa-
nia nowych, cennych kontaktów handlowych.

Następnie odbyło się wręczenie laurów 
właścicielom hurtowni, wyróżnionym przez 
kupców w tegorocznym plebiscycie „Hur-
townia Przyjazna Klientowi”. Laury zwycięz-
com plebiscytu przeprowadzonego w tym 
roku po raz jedenasty, wręczyli: burmistrz 

miasta Ząbki Małgorzata Zyśk przewodni-
czący rady nadzorczej PGS Zenon Daniłow-
ski oraz prezes Praskiej Giełdy Spożywczej 
Agnieszka Mostowska.

Ideą współzawodnictwa między hurtow-
niami jest uhonorowanie wyróżniających się 
operatorów PGS, a celem plebiscytu jest mobi-
lizowanie operatorów do podnoszenia jakości 
obsługi oraz docenienie roli klientów na Pra-
skiej Giełdzie. W tegorocznym konkursie swoje 
głosy na 44 hurtownie oddało 1648 kupują-
cych. Nagrodzeni zostali: Andrzej Burdelas, Bis
-Pak, Rzepka – Makaruk, Apex, Tomas, VICAPOL, 
Mariusz Reda, Gonciarz i Reg-Drób. Ceremonię 
wręczenia nagród poprowadził redaktor Zyg-
munt Chajzer, który wcielił się w rolę prowadzą-
cego całą jubileuszową uroczystość.

Zenon Daniłowski pogratulował nagro-
dzonym oraz podziękował operatorom 
i pracownikom – podkreślając, że nagrody 
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Praskiej Giełdy Spożywczej są uszanowa-
niem dla wszystkich pracujących na PGS. 
Zebranym uczestnikom jubileuszu życzył na-
tomiast dobrej zabawy przy muzyce.

Zabawę taką z całą pewnością zagwaran-
tował występ gwiazdy wieczoru – Michała 
Wiśniewskiego, lidera zespołu „Ich Troje”, ra-
zem z wokalistką Agatą Buczkowską. Koncert 
składający się z dwóch części wypełniły znane 
przeboje grupy „Ich Troje”. Uzupełnieniem ofer-
ty muzycznej wieczoru były gwarantujące do-
brą rozrywkę znane i lubiane przeboje prezen-
towane przez didżeja Bogdana Fabiańskiego.

Wzorem lat ubiegłych odbyła się aukcja na 
rzecz Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej TPD w Ząbkach. Przedmiotem 
licytacji były obrazy, namalowane na szkle „wi-
traże”, ozdobione przez młodzież metodą de-
coupage’u kolorowe szkatułki i małe, drewnia-
ne taborety. Nabywcy przygotowanych przez 
młodzież przedmiotów otrzymywali w pre-
zencie upominki od Michała Wiśniewskiego 
i zespołu „Ich Troje” oraz od Zygmunta Chaj-
zera. W wyniku licytacji dwunastu przedmio-
tów zebrano kwotę 9500 złotych, która będzie 
przeznaczona na potrzeby dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w Ząbkach.

Wśród uczestników jubileuszu, którzy pozo-
stawili w recepcji imprezy swoje wizytówki i za-
proszenia, rozlosowano kosze z upominkami.

Do dyspozycji wszystkich gości przez cały 
wieczór były dania i napoje w bogatym wybo-
rze, serwowane przez restaurację „Na Skrajnej”.

Podziękowanie!

Praska Giełda Spożywcza w Ząbkach już od kilkunastu lat organizuje 
aukcje charytatywne, z których dochód wspiera naszą działalność. Jed-
nak tegoroczna aukcja przerosła nasze oczekiwania! Z licytacji 12 prac 
plastycznych wykonanych przez naszych podopiecznych, osiągnęliśmy 
kwotę 9500zł!! To rekordowa kwota ze wszystkich dotychczasowych au-
kcji!!! Najwyżej wylicytowana praca osiągnęła wartość 2100zł!!! Nabyła 
ją Pani Bogusława Suchecka, której serdecznie dziękujemy! Dziękujemy 
wszystkim darczyńcom, którzy wzięli udział w aukcji, a także Panu Zbi-
gniewowi Chajzerowi prowadzącemu aukcję i Zespołowi ,,Ich Troje” za 
dołożenie swoich ,,cegiełek”, do naszych prac, co niewątpliwie podniosło 
ich wartość podczas licytacji. Dziękujemy przede wszystkim Panu Janu-
szowi Dąbrowskiemu, Dyrektorowi PGS za zaproszenie i zorganizowanie 
aukcji na rzecz naszych podopiecznych! 

Kwota uzyskana z aukcji będzie przeznaczona na dofinansowanie za-
jęć terapeutycznych prowadzonych w Świetlicy Koła. Dzięki takiemu do-
finansowaniu możemy organizować różnorodne formy aktywności dla 
osób niepełnosprawnych i dostosowywać je do ich potrzeb i możliwości. 

W imieniu podopiecznych i ich rodziców jeszcze raz serdecznie 
dziękuję za Państwa otwarte serca i wspieranie naszej działalności!!!

W imieniu podopiecznych i ich rodziców
Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach 
Elżbieta Kołodziejek
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nOWE inWEsTyCJE - nie tylko drogi

W trakcie finalizacji jest gruntowna przebu-
dowa pasażu Orla, który zyskuje nową jakość. 
Nowa nawierzchnia wykonana z eleganckiej 
kostki, ławki zachęcające do wspólnych spo-
tkań, fontanna, a w przyszłości i roślinność 
nadadzą temu miejscu wyjątkowy klimat. 
Przy pasażu zlokalizowanych jest wiele cieka-
wych punktów handlowych, m.in. kawiarnia. 

Choć dla poprawy estetyki tej części mia-
sta nowy pasaż ma niebagatelne znaczenie, 
to kluczowa część inwestycji znajduje się 

w… podziemiach. To nowoczesny parking 
podziemny, podobny do tych, z którymi spo-
tykamy się w dużych centrach handlowych. 
W istocie znajdują się tam dwa parkingi. Je-
den od strony Targowiska, drugi od strony 
ul. Orlej. Inwestycja lada moment powinna 
zostać zakończona.

Druga, a zarazem najważniejsza inwestycja 
tego i przyszłego roku, to nowy zespół szkolno
-przedszkolny wraz z salą gimnastyczną. Sza-
cuje się, że ta inwestycja pochłonie niemal 50 

mln zł. Zgodnie z założeniami budowlańców 
w tym roku miał powstać cały gmach w „stanie 
surowym” tak, aby prace wewnątrz budynku 
mogły być kontynuowane również w okresie 
zimowym. Do końca roku mamy jeszcze cały 
kwartał, a roboty są całkiem zaawansowane.

Na budynku głównym niedługo pojawi 
się konstrukcja dachu. Równolegle powsta-
je sala gimnastyczna. Jej ogólny zarys widać 
już z daleka, tworzą go żelbetonowe słupy 
konstrukcyjne.
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XXViii jeSienne BiEGi prZEłaJOWE
21 września w sobotę w parku Miejskim odbyły się już XXViii Jesienne 
Biegi przełajowe pod patronatem Burmistrza Ząbek. impreza jest adre-
sowana do wszystkich mieszkańców miasta tych małych i dużych. Jest 
to świetna okazja, aby wyjść z domu i w gronie rodziny i przyjaciół miło 
i aktywnie spędzić czas. Każdy uczestnik biegów może sprawdzić się 
w rywalizacji indywidualnej i zespołowej.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
biegi rodzinne, podczas których jest dużo za-
bawy i śmiechu. W tym roku po raz pierwszy 
do rywalizacji przystąpiły sztafety, w których 
uczestniczyli Rodzice, Nauczyciele, Przy-
jaciele Ząbek, ekipa Biegam Bo Lubię oraz 
Widłorogi. Ta konkurencja wieńcząca tego-
roczną imprezę dostarczyła chyba najwięcej 
emocji zarówno uczestnikom, jak i kibicom.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy z Urzę-
dem Miasta, Praską Giełdą Spożywczą i Radą 
Rodziców przy SP2 od wielu lat możemy 
uatrakcyjniać naszą imprezę, zapewniając jej 
uczestnikom nagrody rzeczowe, udział w lo-
terii fantowej oraz napoje i słodkości. 

Za co bardzo dziękujemy!
Dagmara Dobosz

Nauczyciel wf SP2Wyniki
Rocznik 2010
Dziewczęta
I miejsce – Wiktoria Mielnik
II miejsce – Basia Koczarga
III miejsce – Martyna Połosa
IV miejsce – Helena Kocięcka
V miejsce – Patrycja Żelska
VI miejsce – Julia Drewnowska
Chłopcy
I miejsce – Kamil Szewcow
II miejsce – Cezary Romanik
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projekt „Organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego w Ząbkach dla gmin: Marki, Ząbki, 

Zielonka” dofinansowany jest ze środków powiatu Wołomińskiego 
w ramach umowy nr 39.2019 z dn. 01.02.2019 r. 

realizacja projektu: 1 ii – 31 Xii 2019 r.

punKT 
spECJaLisTyCZnEGO  

pOraDniCTWa 
DLa rODZin

prowadzący punkt: 
Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. 
Słowackiego 21 / telefon: 660 907 563 / e-mail: kontakt@propracownia.pl / 
strona www: www.stowarzyszeniepro.pl

Zakres oferowanych usług:
•	psychoterapia	indywidualna
•	psychoterapia	par
•	pomoc	psychologiczna	w	tym	lekarza	psychiatry
•	konsultacje	wychowawcze	pedagoga
•	poradnictwo	socjalne

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego: 
poniedziałki w godz. 1200 – 1600 / środy w godz. 900 – 1300 / piątki 

w godz. 900 – 1300 

Terminy mogą ulec zmianie!
Zasady przyjęcia:  
Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu i wstępnej 
konsultacji będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000.

Lokalny program stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 2019/2020

Zapoznaj się z regulaminem
i zasadami przyznawania stypendium

Przygotuj pracę na temat: Jak Twoja wiedza lub umiejętności
zdobywane podczas studiów mogą przyczynić się do rozwoju
Miasta Ząbki lub jego społeczności lokalnej?  

Do 18 października wypełnij wniosek 
o stypendium dostępny na stronie:
www.tpz.org.pl

Czeka na Ciebie

stypendium

w wysokości 300 zł

miesięcznie

III miejsce – Franciszek Kochański
IV miejsce – Michał Rak
V miejsce – Oliwier Zawadka
VI miejsce – Jakub Bieńko
Rocznik 2009
Dziewczęta
I miejsce – Pola Kamińska
II miejsce – Antonina Raszplewicz
III miejsce – Maja Zawistowska
IV miejsce – Martyna Machowska
V miejsce – Amelia Kocięcka
VI miejsce – Zuzanna Zając
Chłopcy
I miejsce – Krzysztof Stasiuk
II miejsce – Sebastian Podnajmer
III miejsce – Mieszko Kita
IV miejsce – Bartosz Karnufek
V miejsce – Piotr Romanek
VI miejsce – Filip Mazurek
Rocznik 2008
Dziewczęta
I miejsce – Alicja Woch
II miejsce – Wiktoria Kornaszewska
III miejsce – Laila Kwaśkiewicz
IV miejsce – Zuzanna Sikorska
V miejsce – Sandra Podgórska
VI miejsce – Zuzanna Pyśk
Chłopcy
I miejsce – Marcin Witkowski
II miejsce – Krzysztof Goławski
III miejsce – Michał Sawicki

IV miejsce – Adrian Lachowicz
V miejsce – Bartosz Bryńczak
VI miejsce – Władysław Krawczyk
Rocznik 2007
Dziewczęta
I miejsce – Zofia Golec
II miejsce – Zuzanna Szkodzińska
III miejsce – Anna Rozbiewska
IV miejsce – Michalina Kozon
V miejsce – Maja Michalska
VI miejsce – Aleksandra Guzińska
Chłopcy
I miejsce – Maksym Karazin
II miejsce – Bogusław Pękała
III miejsce – Kamil Koczarga
IV miejsce – Piotr Goławski
V miejsce – Tomasz Adach
VI miejsce – Kewin Jaczewski
Rocznik 2006/05
Dziewczęta
I miejsce – Amelia Jaczewska
II miejsce – Zofia Raszplewicz
III miejsce – Ada Wróblewska
IV miejsce – Magda Bąk
V miejsce – Aleksandra Rutkowska
VI miejsce – Joanna Sasin
Chłopcy
I miejsce – Michał Niemira
II miejsce – Kacper Ołdak
III miejsce – Maksym Krawczuk
IV miejsce – Bartosz Sikorski

V miejsce – Kamil Grzywacz
VI miejsce – Michał Janiuk
Bieg malucha z opiekunem
Mama
I miejsce – Sylwia Lipska i syn Adam
II miejsce – Katarzyna Kniarzewska i syn Antonii
III miejsce – Agata Podnajmer i syn Adam
IV miejsce – Ewa Koczarga i córka Kasia
V miejsce – Izabela Rukat i córka Pola
VI miejsce – Anna Talarek i podopieczne Iza 
i Kamila
Tata
I miejsce – Sławomir Jaczewski z córką Adrianną
II miejsce – Piotr Mazurek i syn Tobiasz
III miejsce – Tomasz Danilczyk i córka Lena
IV miejsce – Daniel Walczak i syn Oliwier
V miejsce – Artur Lipski i córka Oliwia
VI miejsce – Krzysztof Żelski i córka Natalia
Sztafety Rodzinne
I miejsce – Rodzina Woch
II miejsce – Rodzina Jaczewskich
III miejsce – Rodzina Kisiel
IV miejsce – Rodzina Sikorskich
V miejsce – Rodzina Zawadka
VI miejsce – Rodzina Raszplewicz
Sztafety dorosłych
I miejsce – Widłorogi
II miejsce – Nauczyciele SP2
III miejsce – Przyjaciele Ząbek
IV miejsce – Biegam Bo Lubię
V miejsce – Rodzice
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grand priX polSki

suKCEs MłODyCH 
ZaWODniKóW

W dniach 30.08-1.09.2019 w miejscowości Miejska 
Górka na zbiorniku Balaton odbyły się trzecie, ostatnie 
w tym roku ogólnopolskie spławikowe zawody węd-
karskie z cyklu Grand prix polski w kategoriach wieko-
wych kadetów u-15 i juniorów u-20. Okręg Mazowiecki 
reprezentowali w kategorii „kadet”: radosław Fabisiak, 
Jakub nowakowski, Jakub Wróblewski, a w kategorii 
„junior”: Mateusz Durajczyk, Bartosz Gajewski, Bartosz 
Krzyżak oraz szymon Kucharski.

Na najwyższym stopniu podium w kategorii U -15 stanął reprezen-
tant Okręgu Mazowieckiego, mieszkaniec Ząbek Radosław Fabisiak, 
co w rocznym cyklu zawodów dało mu prowadzenie i tym samym 
został zwycięzcą GRAND PRIX POLSKI 2019 w dyscyplinie spławiko-
wej w kategorii U-15.

To niezwykle udany sezon dla Radosława Fabisiaka. Przypomnijmy, 
że dwa miesiące wcześniej w zawodach rozegranych w Bełchatowie 
zdobył tytuł wicemistrza Polski.

Serdecznie gratulujemy.

WarsZTaTy DLa 
ósMOKLasisTóW 
– Sprawdź Swoją 
wiedzę z matematyki
serdecznie zapra-
szamy wszystkich 
ósmoklasistów na 
bezpłatne warsz-
taty z matema-
tyki. To jedyna 
w swoim rodzaju szansa na sprawdzenie matema-
tycznych umiejętności przed powoli zbliżającym się 
egzaminem ósmoklasisty. Zajęcia poprowadzą eks-
perci studio nauczania Mathriders Ząbki. Wydarze-
nie odbędzie się 11 października 2019 roku, w godzi-
nach 17.30-21.30.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję powtórzyć materiał 
przed kwietniowym egzaminem, a także rozwinąć matematyczne 
umiejętności pod okiem doświadczonych ekspertów MathRiders, 
specjalizujących się w skutecznej nauce matematyki. Ósmoklasiści 
rozwiążą specjalnie przygotowane arkusze z zadaniami. Omówią 
metody ich rozwiązywania oraz otrzymają porady w kwestii zadań, 
z którymi mają problemy.

21 kwietnia 2020 roku uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasi-
sty. Dla uczniów szkół podstawowych będzie to najważniejszy jak dotąd 
sprawdzian wiedzy. Od jego wyników zależy dostanie się do wymarzo-
nej szkoły średniej. Do egzaminu wprawdzie jeszcze kilka miesięcy, ale 
- jeśli są jakieś luki w wiedzy z zakresu matematyki - warto je rozpoznać 
już teraz i spróbować uzupełnić. Nasze warsztaty oferują Państwu możli-
wość gruntownej weryfikacji wiedzy oraz powtórki materiału.

Wspieramy uczniów na każdym etapie ich nauki, w szczególno-
ści podczas ważnych egzaminów końcowych, takich jak egzamin 
ósmoklasisty. Podczas warsztatów staramy się indywidualnie podcho-
dzić do potrzeb każdego z uczestników zajęć, zgodnie z metodą nauki 
matematyki MathRiders. Nasi eksperci wytłumaczą skomplikowane 
zadania i zwrócą uwagę na najczęściej popełniane błędy. Mamy na-
dzieję, że ich wsparcie przełoży się na jak najlepsze wyniki uczniów na 
kwietniowym egzaminie i ułatwi dostanie się do wymarzonej szkoły – 
tłumaczy Małgorzata Grymuza, ekspert MathRiders Polska. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu oraz na ograniczo-
ną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy: 
email: zabki@mathriders.pl oraz tel. 693 397 088. 

USŁUGI 
HYDRAULICZNE
- instalacje c.o., wod.-kan.
- montaż filtrów do wody

Ząbki, ul. Ceglana 3

Tel. 501-710-359
601-301-810

Ażurowe 
DekorAcje

Oferują szeroki wybór ażurowych
- szkatułek - organizerów

- chusteczników - pudełek oraz ozdób

Dusia Zając
Tel. 514 838 538

 azurowedekoracje
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sTrażaCKiE ZMaGania 
w dąbrówce
W sobotę, 21 września odbyły się w Dąbrówce X powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze 
Drużyn Osp powiatu Wołomińskiego. Gospodarzem imprezy był wójt Gminy Dąbrówka 
radosław Korzeniewski, a współorganizatorami powiatowy Związek Ochotniczych straży 
pożarnych, Komenda powiatowa psp Wołomin i starostwo powiatu Wołomińskiego.

Od wczesnych 
godzin porannych 
boisko w Dąbrów-
ce przypominało 
strażacki poligon, 
na którym, przy go-
rącym dopingu pu-
bliczności strażacy 
ochotnicy rywalizo-
wali o zaszczytny, 
przyznawany na dwa 
lata, tytuł najspraw-
niejszej jednostki 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w powie-
cie wołomińskim. 
Zawody rozegrano 
w dwóch konkuren-
cjach: sztafeta po-
żarnicza 7x50m oraz 
rozwinięcie bojowe. 
W grupie A (mężczyźni) pierwszą lokatę zajęła OSP Zawady, drugą 
OSP Roszczep, a trzecie miejsce OSP Lasków. Za nimi uplasowały się 
kolejno pozostałe jednostki: OSP Myszadła, OSP Marki, OSP Dobczyn, 
OSP Zagościniec, OSP Chrzęsne, OSP Poświętne. W grupie C (kobiece 
drużyny pożarnicze) startowała tylko jedna drużyna OSP Myszadła. 
Młodzieżowe drużyny pożarnicze startowały wg regulaminu CTIF. 
Pierwsze miejsce zajęła MDP Lasków, przed MDP Dobczyn i MDP Dą-
brówka. Nagrody zwycięzcom wręczyli wicestarosta wołomiński Ro-
bert Szydlik, burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, komendanci po-
wiatowi PSP Wołomin - bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki i bryg. mgr inż. 
Wiesław Drosio oraz wójt gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski. 
Strażackie zmagania obserwowali m.in. burmistrz Miasta Ząbki Mał-
gorzata Zyśk, radni powiatowi Sławomir Pisarczyk i Wiesław Mędrzyc-
ki, Bożena Żelazowska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
poseł Piotr Uściński oraz wójtowie Rafal Mathiak, Sylwester Niźnik 
i Dariusz Kokoszka.

Niemałą niespodziankę, zarówno dla strażaków, jak i zgromadzo-
nej publiczności, przygotowała jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ząbkach. Na zaproszenie druhów z OSP Ząbki na zawody 
przyjechały firmy specjalizujące się w obszarze nowoczesnych tech-
nologiach stosowanych w ratownictwie. Ząbkowskich strażaków 
wspierali także mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio i dr inż. Paweł Wolny.

Na stanowiskach zaproszonych firm można było zobaczyć i wypró-
bować nowości technologiczne z zakresu wyposażenia strażackiego. 
Zaprezentowano m.in. aparat ochrony dróg oddechowych z wbudo-
waną w maskę kamerę termowizyjną firmy 3M Poland sp. z o.o. Za-
poznanie się z wysokiej klasy sprzętem ratownictwa technicznego 
umożliwiła firma SafeTech Marian Hoppe sp. j. Prezentowany przez 
SafeTech sprzęt wykonany był z najlżejszych dostępnych stopów, 
a jednocześnie charakteryzował się wysoką wytrzymałością. Na kolej-
nym stanowisku można było obejrzeć i przetestować system teleinfor-

matyczny powiada-
miania alarmowego 
druhów ochotników 
opracowany przez 
firmę ABAKUS Syste-
my Teleinformatycz-
ne Sp. z o.o. 

Fundacja Porozu-
mienie bez Barier 
z a p r e z e n t o w a ł a 
sprzęt do ewaku-
acji osób, które nie 
są w stanie poru-
szać się o własnych 
siłach. Możliwość 
podziwiania świata 
w obrazie z kamer 
t e r m o w i z y j n y c h 
zapewnił Sławomir 
Mytyk, właściciel 
firmy ADIRCAMS. 

W części dynamicznej pokazu, dzięki sprowadzonym na miejsce 
przez firmę Auto Pomoc Krzysztof Zawadzki wrakom pojazdów, moż-
na było przetestować w warunkach bojowych system gaśniczy Mi-
st-tech wykorzystujący do gaszenia mgłę wodną. Wrak ciągnika sio-
dłowego został podpalony, a akcje gaśniczą przeprowadziła druhna 
Aneta Motyczyńska z OSP Ząbki w parze z Małgorzatą Zyśk, burmistrz 
Miasta Ząbki. 

W celu lepszego zapoznania ze sprzętem jako przodownik roty 
skierowanej do gaszenia samochodu osobowego został zapro-
szony Radosław Korzeniewski, wójt Gminy Dąbrówka, który wraz 
z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Ząbek bardzo sprawnie przeprowa-
dzili akcję gaśniczą. 

- X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze zostały zorganizowa-
ne perfekcyjnie. Wspaniała rywalizacja drużyn OSP pokazała wysoki 
poziom przygotowania naszych strażaków, co napawa optymizmem. 
Bezpieczeństwo Mieszkańców jest dla mnie bardzo ważne i dlatego 
podjęliśmy decyzję o zakupie średniego wozu strażackiego. Przezna-
czyliśmy na ten cel 300 tys. złotych. 100 tysięcy gmina pozyskała od 
województwa mazowieckiego, a 450 tys. złotych to dofinansowanie 
rządowe. W tym roku również zostanie zakupiony radiowóz dla komi-
sariatu policji, którego zakup w 50% finansuje miasto - mówi Małgo-
rzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki. 

Zaprezentowana podczas pokazu lanca mgłowa umożliwia duże 
ograniczenia wykorzystanej wody. Do obydwu pożarów zużyto zale-
dwie około 100 litrów wody. Spotkało się to z bardzo dużym zaintere-
sowaniem zgromadzanych na zawodach strażaków.

- Podczas zawodów doświadczyłem tego, czego nasi strażacy 
doświadczają na co dzień. Tym samym jestem jeszcze bardziej 
przekonany, ze zasługują na szacunek i godne warunki pracy! – 
napisał na swoim profilu na Facebooku, Radosław Korzeniewski, 
wójt Gminy Dąbrówka

Co słyChać
www.zabki.pl

12

Samorząd



PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIASTA ZĄBKI

CZY	DRON	POMOŻE	W	WALCE	ZE	SMOGIEM?

a	z	nim	niestety	powraca	problem	smogu.	Nie trzeba 
nikogo przekonywać, jak szkodliwe dla naszego zdrowia 
są zanieczyszczenia wynikające z palenia w piecach 
nieodpowiednim opałem, czasami po prostu śmieciami.

Obecna Rada Miasta na swojej drugiej Sesji, jeszcze w 
listopadzie ubiegłego roku, przeprowadziła debatę 
poświęconą przeciwdziałaniu temu szkodliwemu 
zjawisku.

Jako propozycje działań radni postulowali wtedy: 
przeprowadzenie akcji informacyjnych, instalowanie na 
terenie miasta czujników zanieczyszczenia powietrza, 
stworzenie ewidencji nieruchomości z piecami węglo-
wymi, pomoc organizacyjną i prawną w pozyskiwaniu 
dofinansowania na wymianę pieców na gazowe oraz 
kontrolę i niestety karanie właścicieli posesji, którzy 
świadomie dopuszczają się palenia śmieci w piecach. 
W budżecie miasta na 2019 r. radni przeznaczyli 
dodatkowe 100 tys. zł na ten cel.

Czy działania podjęte przez Urząd Miasta w tej materii 
przez miniony rok były skuteczne? W mojej ocenie 
niestety nie. 

Jak to się robi w Warszawie? Warszawa ma zakupione 
2 profesjonalne drony wyposażone w czujniki kilku 
najistotniejszych trujących substancji oraz poziomu 
zapylenia, a także kamery pracujące również w zakresie 
podczerwieni.  Operator nakierowuje dron bezpośrednio 
w pobliże podejrzanego komina, „zaciąga” spaliny do 
czujników pomiarowych i w ciągu kilku sekund na swoim 
smartfonie ma informacje, czy w spalinach nie ma 
substancji sugerujących palenie w piecu plastikami, 
płytami wiórowymi, przepracowanym olejem, odpadami 
biologicznymi czy też kiepskiej jakości opałem. Na 
podstawie tej informacji Straż Miejska od razu przystępuje 
do kontroli podejrzanej posesji. Odmowa wpuszczenia 
strażników na teren posesji skutkuje jeszcze większymi 
karami niż samo stwierdzenie palenia śmieciami. 

Rozpoczyna	 się	 kolejny	 sezon	 grzewczy	w	 Ząbkach,	

Dlatego	nawiązałem	współpracę	z	Adamem	Szarubką,	
byłym	ząbkowskim	radnym,	który	obecnie,	w	ramach	
warszawskiej	 Straży	Miejskiej,	 zajmuje	 się	 kontrolą	
spalin	za	pomocą	drona.

23 września związki zawodowe po negocjacjach 
pozytywnie zaopiniowały zmiany i na Sesji Rady Miasta 
w dniu 25 września Regulamin mógł być poddany pod 
głosowanie.

w Wołominie, jak i kilku sąsiednich gmin, z propozycją 
wspólnej inwestycji w taki system. Liczę na pozytywne 
odpowiedzi sąsiadów.

Kiedy	w	 poprzednim	 numerze	 gazety	 „Co	 Słychać?”	
pisałem	 o	 -	 zgłoszonej	 przez	 mój	 klub	 radnych	
„Wybieram	 Ząbki”	 -	 uchwale	 zwiększającej	 pulę	
pieniędzy	na	dodatki	motywacyjne	dla	nauczycieli, nie 
przewidywałem, że projekt ten na tyle zmobilizuje Urząd 
Miasta, że po dwóch tygodniach Rada Miasta będzie już 
prawdopodobnie po głosowaniu kompletnego „Regu-
laminu przyznawania dodatków”, który - notabene - 
musiał zostać zmodyfikowany w związku z nowelizacją 
Karty Nauczyciela. 

W	 mojej	 ocenie,	 aby	 nauczyciele	 nie	 odchodzili	
z	naszych	szkół	do	szkół	warszawskich,	muszą	mieć	
przekonanie,	że	władze	Ząbek	na	miarę	finansowych	
możliwości	 miasta,	 doceniają	 ich	 pracę. Większych 
dodatków od Warszawy nie zapłacimy, bo nas na to 
zwyczajnie nie stać.   

Aby zminimalizować koszty związane ze sprzętem, 
wystąpiłem z pismem zarówno do Starostwa 

WIĘKSZE	DODATKI	MOTYWACYJNE	DLA	
ZĄBKOWSKICH	NAUCZYCIELI

Zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku:	
https://www.facebook.com/radny.Stachera, gdzie 
publikuję informacje o funkcjonowaniu miasta i gdzie 
można ze mną wymienić poglądy na te tematy. 

Waldemar	Stachera		-	Przewodniczący	Rady	Miasta

STRONA	NA	FACEBOOKU

Zaproszony przeze mnie na posiedzenie Komisji 
Gospodarczej p. Szarubko, w obecności Pani Burmistrz, 
szczegółowo omówił: niezbędne wymagania dla sprzętu, 
procedury stosowane przy kontrolach, problemy, jakie 
mogą się pojawić podczas obsługi drona, czujniki jakich 
substancji warto stosować i o czym świadczy obecność 
tych substancji w dymie. Słowem	 pełne	 know-how. 
Kompletna	 wiedza	 do	 wykorzystania. Pan Szarubko 
zadeklarował także, że może przeszkolić ząbkowskich 
strażników w zakresie pilotowania dronów (sam ma 
wszelkie niezbędne licencje i uprawnienia).

Zakup takiego profesjonalnego drona to około 25 tys. zł. 
Dużo droższa jest jednak aparatura pomiarowa 
montowana na dronie (ponad 100 tys. zł). Generalnie 
koszty niemałe. Ale w moim przekonaniu warte 
wydatkowania, aby zacząć skutecznie walczyć o czystsze 
powietrze w naszym mieście.  

PIÓREM

13



Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak 
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki,  
tel. 22 5109 793

skład i druk: Drukarnia Szmydt,  
09-500 Gostynin, ul. Płocka 38B 
e-mail: biuro@drukarniaszmydt.com
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. 
Nakład 6000 egz.

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 13

pon. godz. 16.00–18.00, piątki godz. 8.00–10.00

CO słyCHaĆ?

sCHODaMi W GórĘ, ScHodami w dół
Losowanie par 1/16 pucharu polski na szczeblu okręgu warszawskie-
go, w wyniku którego przeciwnikiem naszej drużyny będzie drużyna 
Hutnika Warszawa, z którą graliśmy w ostatniej kolejce rozgrywek oraz 
wyjazdowe zwycięstwo i „domowa” porażka w lidze – oto wydarzenia 
dotyczące drużyny Ząbkovii Ząbki z ostatnich dwóch tygodni.

6 kolejka
Trzy bramki dla naszej drużyny w wyjaz-

dowej konfrontacji z Podlasiem Sokołów 
Podlaski strzelił Konrad Cichowski, zaś jedna 
była dziełem samobójczego trafienia obroń-
cy gospodarzy. Już w piątej minucie meczu 
po niebezpiecznym wślizgu w polu karnym 
jednego z obrońców gospodarzy arbiter 
podyktował rzut karny, którego skutecznym 
egzekutorem był Konrad Cichowski. Kilka mi-
nut później ten sam zawodnik strzelił drugą 
bramkę dla naszej drużyny, gdy po przejęciu 
piłki w środkowej strefie boiska wykorzystał 
sytuację sam na sam z bramkarzem gospo-
darzy – Jakubem Bilińskim. 

Po dwóch mocnych ciosach miejscowi nie 
załamali się jednak i starali się przejąć inicjaty-
wę na boisku. Jak się okazało z powodzeniem. 
Już w dwudziestej pierwszej minucie meczu 
po błędzie w komunikacji pomiędzy Danielem 
Budkiem i Piotrem Banasiakiem ten pierwszy 
wpakował futbolówkę do naszej bramki, zaś 
w ostatniej akcji pierwszej części gry dośrod-
kowanie z prawej strony boiska wykorzystał 
Adrian Czerski i doprowadził do remisu. 

Druga odsłona stała jednak pod znakiem 
pełnej dominacji naszej drużyny. Trzecia 
bramka padła po dośrodkowaniu z rzutu roż-
nego, po którym piłka niefortunnie odbiła się 
od Michała Panufnika i wtoczyła się do siatki. 
Chwilę później Podlasie dobił Cichowski zali-
czając tym samym hat-trick i de facto „zamy-
kając” ten mecz. Później na placu gry działo 
się raczej niewiele. Mimo wielu prób Podlasie 
nie potrafiło znaleźć sposobu na sforsowanie 

naszej defensywy, a Ząbkovia skutecznie pil-
nowała korzystnego wyniku. 

7 kolejka
Porażką 0:2 zakończył się natomiast mecz 

Ząbkovii z Hutnikiem Warszawa, rozegrany 
w ramach 7 kolejki rozgrywek 4 ligi mazowiec-
kiej, grupy północnej. Bramki dla rywali naszej 
drużyny strzelili Sebastian Duczek przed prze-
rwą oraz Patryk Turko, kilka minut po zmianie 
stron. Piłkarze klubu z Bielan wypracowali wiele 
sytuacji bramkowych, a zdołali zdobyć po jed-
nej bramce w każdej połowie. W czterdziestej 
drugiej minucie meczu Rafał Goluch minął 
dwóch defensorów gospodarzy i dośrodkował 
w pole karne, gdzie 
celnym strzałem gło-
wą piłkę do bramki 
skierował Sebastian 
Duczek. Kilka minut 
po zmianie stron 
wynik podwyższył 
Patryk Turko, który 
wszedł na boisko 
od początku drugiej 
połowy. Przy golu 
asystował Mateusz 
Kowalski.

Gdybym przez 
chwilę chciał się po-
bawić w statystyka 
powiedziałbym, że 
w całym meczu mia-
ły miejsce dosłownie 
dwa celne strzały na 

bramkę Hutnika, z których żaden nie sprawił 
większych problemów Patrykowi Andrzejczy-
kowi. Nasi rywale prezentowali się pod tym 
względem zdecydowanie korzystniej.

Po tym spotkaniu Ząbkovia, która wywal-
czyła dotychczas dziesięć punktów, spadła 
na siódme miejsce w tabeli, zaś nasi rywale, 
z dorobkiem dziewiętnastu punktów umoc-
nili się na pozycji lidera. Drugie miejsce zaj-
muje Huragan Wołomin, który przed własną 
publicznością pokonał 3:1 Mazovię Mińsk 
Mazowiecki, natomiast trzecie stołeczny Dru-
karz, który na wyjeździe uporał się z Koroną 
Ostrołęka, pokonując ją 2:1. Obie te drużyny 
do lidera tracą po cztery punkty.

Już w środę nasza drużyna zainauguruje 
zmagania w Pucharze Polski na poziomie okrę-
gu warszawskiego, a jej przeciwnikiem będzie, 
a jakże Hutnik Warszawa. Dość szybko zatem 
nasza drużyna będzie miała okazję do rewan-
żu za ostatnią porażkę. Natomiast w rywalizacji 
ligowej w najbliższą sobotę Ząbkovia zmierzy 
się w meczu wyjazdowym z Nadnarwianką Puł-
tusk, która w dotychczasowych spotkaniach 
wywalczyła osiem punktów i zajmuje dziesią-
te miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce gracze 
z Pułtuska zdołali wywalczyć remis 2:2 w wyjaz-
dowym starciu ze Świtem Staroźreby.

Tabela iV ligi – grupa mazowiecka (północ)
Lp Drużyna MECZE punKTy BRAMKI

1. HuTniK WarsZaWa 7 19 17-6

2. HuraGan WOłOMin 7 15 17-9

3. DruKarZ WarsZaWa 7 15 14-6

4. MaZOVia MińsK MaZOWiECKi 7 13 14-10

5. MKs prZasnysZ 7 11 13-7

6. pOGOń ii siEDLCE 7 11 13-10

7. ZĄBKOVia ZĄBKi 7 10 20-14
8. Wisła ii płOCK 7 10 16-15

9. Ks łOMianKi 7 9 10-11

10. naDnarWianKa pułTusK 7 8 11-7

11. ŚWiT sTarOŹrEBy 7 8 11-12

12. MaKOWianKa MaKóW MaZOWiECKi 7 8 13-16

13. pODLasiE sOKOłóW pODLasKi 7 6 10-16

14. OżarOWianKa OżaróW MaZOWiECKi 7 3 7-28

15. KOrOna OsTrOłĘKa 7 3 7-13

16. WKra żurOMin 7 2 9-22

Co słyChać
www.zabki.pl
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ogłoSzenia

OGłOsZEniE O prZETarGu 
GiGn 6845.134.2019.pT

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie stanowisk, pod sprze-
daż detaliczną kwiatów doniczkowych oraz zniczy, znajdujących się na części działki ewidencyjnej nr 1/2 i 2/1 z obrę-

bu 0055,03-31, położonych w Ząbkach przy ul. Hansa Christiana andersena (teren przycmentarny)

FORMA PRZETARGU:
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nie-

ograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu 
dzierżawnego za stanowisko.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
w dniu 21 października 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu 

Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 13.00 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁA-

CENIE WADIUM w wysokości 100 zł najpóźniej w dniu 17 paź-
dziernika 2019 r. w kasie lub na konto urzędu: Bank Handlowy 
w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy 
się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta). W tytule 
przelewu należy podać sygnaturę: GiGN.6845.134.2019.PT.

WARUNKI PRZETARGU
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przed-

łożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód 
tożsamości oraz wydruk z CEIDG o prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
o prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. W przy-
padku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, oso-
ba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna 
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru 
Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez peł-
nomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego. 

Wpłacenie wadium umożliwia uczestnikowi wzięcie 
udziału w przetargu na dowolną ilość stanowisk pod warun-
kiem niezalegania wobec Miasta Ząbki z płatnością czynszu 
dzierżawnego lub czynszu najmu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opła-
ty z tytułu dzierżawy gruntu nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który prze-
targ wygrał, od podpisania umowy dzierżawy. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie-
zwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unie-
ważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetar-
gu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w postępowaniu 
przetargowym składają oświadczenie - w dniu przetargu – 
o zapoznaniu się z dokumentacją i stanem nieruchomości.

Wydzierżawienie nieruchomości podlega opodatkowa-
niu stawką podatku VAT. 

Czynsz dzierżawny za wydzierżawienie nieruchomości usta-
lony w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT płatny 
jest w terminie określonym w umowie dzierżawy jednorazowo.

Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawianej nie-
ruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospo-

darki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Pol-
skiego 10, telefon (22) 5109 746/748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu z ważnych powodów.

OPIS STANOWISK:

Oznacze-
nie stano-

wiska

Pow. 
[m²]

Termin 
wydzierża-

wienia

Wywoławcza opłata  
z tytułu czynszu dzier-

żawnego netto [zł]

Minimalne 
postąpie-

nie [zł]
A. 22

Od dnia 
28.10.2019 r.

do dnia 
4.11.2019 r.

250 50
B. 22 250 50
C. 22 350 50
D. 22 350 50
E. 22 350 50
F. 22 350 50
G. 22 300 50
H. 22 300 50
I. 22 300 50
J. 22 300 50
K. 22 300 50
L. 22 300 50
M. 22 300 50
N. 22 300 50
O. 22 400 50
P. 22 800 50
R. 22 800 50
S. 22 400 50
T. 22 400 50

BurMisTrZ MiasTa ZĄBKi
informuje, iż dnia 11.09.2019 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, w sie-

dzibie urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.109.2019 

Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 września 2019 r. pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie 
internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

Załącznik nr 2 do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie stanowisk, pod sprzedaż detaliczną kwiatów doniczkowych oraz zniczy,
 znajdujących się na części działki ewidencyjnej nr 1/2 i 2/1 z obrębu 0055,03-31, położonych w Ząbkach przy ul. Hansa Christiana Andersena (teren przycmentarny)

Opracowano w systemie GEO-MAP

Co słyChać
www.zabki.pl
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przez Ząbki przeszła kolarska fala. aż 850 osób 
wzięło udział w zawodach zaliczanych do cyklu 
LOTTO poland Bike Marathon, organizowanego przez Grzegorza Wajsa. amatorzy na rowerach górskich do 
Ząbek zawitali dopiero drugi raz. swoje wyścigi najpierw miały przedszkolaki, potem uczniowie szkół pod-
stawowych i na koniec dorośli, którzy rywalizowali na dwóch dystansach. patronat honorowy nad imprezą 
sprawowała burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk.

- To było prawdziwe rowerowe święto w Ząbkach - mówi Grzegorz 
Wajs, organizator LOTTO Poland Bike Marathon. - Dopisała frekwen-
cja, a jakość trasy wytyczonej głównie w Lasach Drewnickich została 
wysoko oceniona przez uczestników. Było technicznie i atrakcyjnie.

Na dystansie MAX (43 km) zwyciężył Kamil Kuszmider (KK Catena 
Wyszków), który wyprzedził Pawła Baranka (AirBike.pl) i Łukasza Góra-
lewskiego (KK Catena Wyszków). Wśród kobiet wygrała Anna Sajnóg (IM 
Logistic RafBike Cycling Team), przed Katarzyną Radziszewską (MCP Bike 
Team) i Katarzyną Ebert (New Age Fitness SklepRowerowy.pl).

Trasę MINI (26 km) najszybciej pokonał Łukasz Giziński (DSV), fi-
niszując przed Tomaszem Skrzyniarzem (Mybike.pl) i Emilem Krupą 
(Peugeot Niedziółka Bike Team). W gronie kobiet triumfowała Kata-
rzyna Skura (Jakoobcycles BKK Team), wyprzedzając Julitę Toma-
szewską (Timbud Team) i Julię Nowak (Bike Salon Team).

Uczniowie szkół podstawowych ścigali się na dystansie FAN (8 km). 
Wśród chłopców zwyciężył Bartosz Węgrzynowski (Bike Salon Team), 
przed Nikodemem Rowickim (Kamyk Radzymin MTB Team) i Frydery-

kiem Węgrzynem (V-Max Mińsk Mazowiecki). Rywalizację dziewcząt 
wygrała Julia Gajewska (AMP UKS Victoria Radzymin), przed Zuzan-
ną Gruszewską (Mława) i Patrycją Tabor (Warszawski Klub Kolarski). 
W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland Bike jeździły też dzieci 
w wieku 2-4 i 5-6 lat.

W klasyfikacji drużynowej triumfował KK Catena Wyszków, 
przed Świat Rowerów Team i IM Logistic RafBike Cycling Team. 
Młodzieżową punktację zespołową wygrał Kamyk Radzymin MTB 
Team, przed AMP UKS Victoria Radzymin i Warszawskim Klubem 
Kolarskim. W klasyfikacji rodzinnej zwyciężyli Rogalscy, przed Bic-
kimi i Gregorowiczami. W punktacji Omnium Poland Bike 2019 na-
dal prowadzą Łukasz Góralewski (KK Catena Wyszków) i Katarzyna 
Skura (Jakoobcycles BKK Team).

LOTTO Poland Bike Marathon w Ząbkach pod patronatem burmistrza 
Ząbek został zorganizowany przy współpracy z Urzędem Miasta Ząbki, 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach, Powiatem Wołomiń-
skim i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/poland.Bike.Marathon

LOTTO pOLanD 
BiKE MaraTHOn 
w ząbkacH

Co słyChać
www.zabki.pl
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