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Znamy i poprawiamy stan 
powietrza w ząbkach! 
towarzystwo przyjaciół ząbek zrealizowało projekt 
„smogless – ząbki bez smogu”. w ramach projektu 
do ząbkowskich publicznych przedszkoli trafiło 25 
oczyszczaczy powietrza o łącznej wartości 44 000 zł. 
zostały także uruchomione trzy czujniki airly do po-
miaru zanieczyszczeń powietrza.

Dokończenie str. 5

Ząbki MiasteM 
ogroDów
burmistrz Małgorzata zyśk wręczyła nagrody 
i wyróżnienia laureatom konkursu „ząbki Miastem 
ogrodów”. podczas uroczystości towarzyszyli jej 
przedstawiciel sponsorów – prezes pwik ząbki Ja-
nusz tomasz czarnogórski oraz redaktor gazety 
„co słychać?” Mirosław oleksiak, członek komisji 
konkursowej.

Tradycyjnie konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: 
ogród (przydomowy), balkon, ogród wspólnoty mieszkaniowej. Tego-
roczna rywalizacja o laur zwycięstwa była imponująca. Komisja kon-
kursowa spośród kilkudziesięciu zgłoszeń musiała wybrać te najpięk-
niejsze ogrody i balkony. Podczas oceny brano pod uwagę m.in. takie 
kryteria jak: ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne, stan i wygląd 
ogrodzenia, kompozycje kwiatowe, utrzymanie zieleni, trawników, 
krzewów, obecność małej architektury ogrodowej.

Dokończenie str. 7
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gabinet Lekarski
anDrzeJ kaczorek

ząbki ul. niepodległości 1a
- internista
- specjalista med. rodzinnej i medycyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
- badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- badania kierowców wszystkich kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny: pn-pt w godzinach 0800-1900

tylko po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

tel. 603 927 323
www.lekarzzabki.pl

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

w 200. rocznicę urodzin wybitnego kompozyto-
ra z okresu romantyzmu, zwanego „ojcem polskiej 
opery narodowej”, sejm rzeczypospolitej polskiej 
uchwalił rok 2019 rokiem stanisława Moniuszki. 
chcąc z tej okazji przybliżyć naszym mieszkańcom 
jego sylwetkę, szczególnie jego mniej znaną a rów-
nie interesującą twórczość wokalno-instrumentalną, 
Miejsko-parafialny chór cantores Misericordiae oraz 
orkiestra Dęta Miasta ząbki wykonają koncert mu-
zyki polskiej zatytułowany „Moniuszko i nie tylko…”.

Dzieła, z których Moniuszko jest najbardziej znany to opery „Halka” 
i „Straszny dwór.” Jednakże jest on również autorem baletów, operetek, 
kantat, mszy i pieśni (wydał 268 pieśni zebranych w cyklu 12 zeszytów). 
Pracował też jako organista i dyrygent. Zakładał chóry i żywo angażo-
wał się w działania, które miały rozśpiewa współczesnych mu Polaków.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć pieśni ze zbiorów 
„Śpiewnika domowego”, fragmenty „Sonetów krymskich” do słów A. 
Mickiewicza oraz utwory chóralne a’cappella Stanisława Moniusz-
ki. Program dopełnią kompozycje F. Chopina, A. Koszewskiego,  
J. Maklakiewicza i J. Świdra. Partie solowe wykona Ryszard Gniazdow-
ski. Dyrygować będą Barbara Hijewska oraz Zbigniew Szablewski.

koncert odbędzie się 8 grudnia 2019 r., o godz. 19.00 w kościele 
Miłosierdzia bożego w ząbkach. wstęp wolny. zapraszamy wszyst-
kich serdecznie, a szczególnie mieszkańców naszego miasta.

Koncert jest dofinansowany przez Miasto Ząbki.
Agata Kajak

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP.
ELŻBIETY 

SOSNOWSKIEJ
- naszej Koleżanki, nauczyciela 

i wieloletniego wicedyrektora szkoły 

Żegnamy osobę, którą wspominać będziemy 
jako szczerą, pogodną i zawsze uśmiechniętą.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
Dyrektor, nauczyciele i pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 2 
 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Drogiemu Koledze
Zdzisławowi Choińskiemu

wyrazy głębokiego współczucia 
w trudnych chwilach po stracie

Brata
składają

Zarząd i Pracownicy Makarony Polskie SA

koncert muZyki polskiej
Moniuszko i nie tyLko
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parking prZy ul. orlej
budowa podziemnego parkingu dobiega końca, pozostały jedynie kosmetyczne prace na zewnątrz. wszyst-
ko na to wskazuje, że korzystać będzie można z niego już od nowego roku. na ostatniej sesji radni podjęli 
uchwałę w sprawie nadania regulaminu korzystania z tego obiektu.

Jest to parking typu „parkuj i jedź”, więc 
z założenia przeznaczony dla osób, któ-
re dojeżdżają tam swoim samochodem, 
parkują i dalszą podróż kontynuują za po-
średnictwem pociągu (nie przypadkowo 
parking jest zlokalizowany w pobliżu stacji 
PKP). Parking posiada 112 miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych. Prze-

znaczone są również miejsca dla rowerów 
oraz motocykli. Można będzie wjechać za-
równo od strony ul. Orlej, jak i od strony ul. 
Poniatowskiego.

Z parkingu będą mogły skorzystać je-
dynie osoby, które będą miały nową Kartę 
Mieszkańca Ząbek. Będzie ona służyła nie 
tylko jako „klucz” do otwarcia szlabanu, 

ale również za jej pośrednictwem będzie 
naliczany czas postoju. Zgodnie z przyję-
tym regulaminem, postój nie będzie mógł 
trwać dłużej niż 24h. 

Obiekt będzie spełniał najwyższe standardy 
bezpieczeństwa, jest w pełni zmonitorowany.

Inwestycja została zrealizowana przy wspar-
ciu środków unijnych.

7 gruDnia (sobota) urząD Miasta czynny
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.126.2019 Burmistrza Miasta Ząbki  

z dnia 12 listopada  2019 r.  urząd będzie czynny w sobotę 7 grudnia 2019 r. w godz. 7.00-15.00. 
Natomiast  w dniu 27 grudnia 2019 r. (piątek), Urząd Miasta w Ząbkach będzie nieczynny. 
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co sŁychaĆ?

Znamy i poprawiamy 
stan powietrza 
w ząbkach! 
o proJekcie

Temat smogu w debacie publicznej jest co-
raz bardziej zauważalny i nagłaśniany. Świa-
domość i odpowiedzialność za dobry stan 
powietrza jest coraz bardziej powszechna. 
Palenie w domowych piecach śmieciami czy 
nadmierny ruch samochodowy powodują po-
jawianie się zanieczyszczań niebezpiecznych 
dla zdrowia i życia człowieka. Projekt „Smog-
less – Ząbki bez smogu” jest odpowiedzią na 
pojawiające się wyzwania i zgłaszane potrze-
by mieszkańców związane z chęcią poznania 
i poprawy stanu jakości powietrza w naszym 
mieście. „Smogless – Ząbki bez smogu” to 
projekt, który Towarzystwo Przyjaciół Ząbek 
zainicjowało pod koniec 2018 r. Realizacja 
przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom 
pozyskanym od UPS Foundation. 

oczyszczacze powietrza
W ciągu ostatnich dni do publicznych 

przedszkoli w Ząbkach trafiło 25 oczyszcza-
czy powietrza firmy IDEAL. Liczba oczyszcza-
czy dostosowana została do liczby sal w po-
szczególnych przedszkolach.

czuJniki poMiaru zanieczyszczeń 
powietrza

Dotychczas jednymi czujnikiem Airly na te-
renie Ząbek był ufundowany przez Powiat Wo-
łomiński sensor przy Szkole Podstawowej nr 1. 
W ramach realizowanego projektu Towarzy-
stwo Przyjaciół Ząbek zakupiło i zainstalowało 

dodatkowe trzy czujniki pomiaru zanieczysz-
czeń powietrza firmy Airly. Czujniki zlokalizo-
wane są w następujących lokalizacjach:
•	 Szkoła Podstawowa nr 2 (dawny budynek 

Gimnazjum nr 2)
•	 Szkoła Podstawowa nr 3
•	 Urząd Miasta Ząbki.

Czujniki podają informacje na temat:
•	 Zanieczyszczeń PM10
•	 Zanieczyszczeń PM2.5
•	 Zanieczyszczeń PM1
•	 Temperatury
•	 Wilgotności
•	 Ciśnienia atmosferycznego

Wskazania czujników można obserwować 
na stronie internetowej Towarzystwa Przy-
jaciół Ząbek (tpz.org.pl), Urzędu Miasta oraz 
lub na stronie Airly.

- Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaan-
gażowani w nasze przedsięwzięcie. Szczegól-
nie podziękowania kierujemy do UPS Foun-
dation, której wsparcie finansowe umożliwiło 
realizację projektu. Było to dla nas, jako or-
ganizacji, duże wyzwanie. Projekt był bardzo 
złożony i obejmował wiele obszarów, cho-
ciażby w sferze formalności. Mamy nadzieję, 
że informacja o stanie powietrza zwróci uwa-
gę mieszkańców na kwestie dbania o nasze 
wspólne dobro - powietrze, a oczyszczacze 
w przedszkolach przysłużą się najmłodszym 
mieszkańcom Ząbek – mówi Julia Kacprzak, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek

przebuDowa uL. szpitaLneJ rusZyła!
14 listopada adam Lubiak – starosta wołomiński oraz grzegorz siwek 
– członek zarządu w imieniu powiatu wołomińskiego podpisali umowę 
na przebudowę ul. szpitalnej na odcinku od ul. narutowicza do skrzy-
żowania z ul. ząbkowską w Markach.

Prace budowlane już się rozpoczęły, a w ich 
ramach zostanie wykonana:
•	 rozbiórka istniejącej nawierzchni, chodni-

ka i elementów drogowych
•	 kanalizacja deszczowa
•	 nowej nawierzchnia

•	 nowy chodnik i asfaltowa ścieżka rowerowa
Do ogłoszonego przez Powiat Wołomiń-

ski przetargu przystąpiło 5 firm, a najko-
rzystniejszą ofertę na kwotę 1 825 926,25 
złotych, złożyła spółka ALBU Sp. z o.o. 
z Warszawy.
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We wtorek 25 listopada odbyła się oficjalna inauguracja kolejnej 
edycji programu. Na uroczystości obecna była burmistrz Małgorzata 
Zyśk, radni Miasta Ząbki - Olga Kisiel, Zofia Dąbrowska oraz Piotr Pień-
kowski, który pełni także funkcję wiceprezesa TPZ. Obecni byli także 
członkowie zarządu naszego stowarzyszenia Julia Kacprzak – prezes, 
Anna Żochowska – sekretarz, a także Wojciech Gut właściciel kance-
larii „Vatax”, która jest jednym z donatorów programu stypendialnego 
oraz Natalia Gut – przedstawiciel Miejskiego Centrum Sportu.

Pierwszy stypendysta - Mateusz Biegański jest studentem informaty-
ki. W ramach zgłoszonego przez siebie pomysłu chciałby poprowadzić 
zajęcia dla ząbkowskich seniorów, przybliżając im tematy związane 
z obsługą komputera. Anna Goździewicz to studentka Szkoły Głównej 

Handlowej. Zamierza zrealizować spotkania dla uczniów szkół podsta-
wowych, aby w przystępny sposób przybliżyć tematy związane z eko-
nomią, przedsiębiorczością i bankowością. Trzecia stypendystka to Alek-
sandra Kacprzak – studentka Akademii Wychowania Fizycznego. Ma ona 
w planach poprowadzenie zajęć dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej 
z zakresu dyscyplin drużynowych oraz zrealizuje cykl zajęć korekcyjnych.

Dziękujemy sponsorom dzięki, którym mogliśmy zrealizować pro-
jekt: Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiemu Centrum 
Sportu, Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Vatax” oraz Miastu Ząbki.

Studentom życzymy samych sukcesów przy realizacji zamierzo-
nych projektów! Serdecznie gratulujemy!

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

„bezpieczne obiekty piŁkarskie na maZowsZu”
w dniu 22.11.br. na stadionie Miejskim w ząbkach odbyła się iV konferencja Mazowieckiego związku piłki 
nożnej „bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu”, podsumowująca bezpieczeństwo na stadionach i bo-
iskach w sezonie 2018/2019.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: środowiska piłkar-
skiego, samorządów, Województwa Mazowieckiego, Komendy Wo-
jewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji oraz 
klubów piłkarskich i delegatów Mazowieckiego Z.P.N.

Konferencja była okazją do podsumowania minionego sezonu oraz 
wymiany zdobytych doświadczeń. Była również okazją do uhonoro-
wania wyróżniających się podmiotów działających na rzecz bezpie-
czeństwa w kategoriach: Samorząd, Jednostka Policji, Klub Piłkarski.

W programie spotkania znalazło się także miejsce na wręczenie 
Odznaczeń Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej działaczom piłkar-
skim oraz na podziękowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs. 
w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji, Urzędu Wojewody Mazo-
wieckiego a także Polskiego Związku Piłki Nożnej za współpracę na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas rozgrywek.

stypenDyści tpz wyłonieni!
w ramach tegorocznej, szóstej już, edycji Lokalnego programu stypendialnego to-
warzystwa przyjaciół ząbek na rok akademicki 2019/2020 wybraliśmy trójkę laure-
atów: Mateusza biegańskiego, annę goździewicz oraz aleksandrę kacprzak.
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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

Ząbki MiasteM ogroDów
- Państwa aktywność jest niezwykle ważna 

również w aspekcie ogólnomiejskim, bo Pań-
stwa ogrody i balkony mają również istotny 
wpływ na estetykę miasta. Każdy, kto posia-
da ogród czy balkon doskonale wie, jak dużo 
wysiłku trzeba włożyć w ich nieustanną pie-
lęgnację. Ale efekty są naprawdę wspaniałe. 
Przyznając nagrody i wyróżnienia chcieliby-
śmy w symboliczny sposób podziękować 
Państwu i docenić za to zaangażowanie 
i ogromny wkład pracy – powiedziała bur-
mistrz Małgorzata Zyśk.

Organizatorzy pragną również podzięko-
wać wszystkim sponsorom tego wydarzenia, 
firmom:
•	 Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
•	 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-

cji w Ząbkach
•	 CASTORAMA (Warszawa Targówek)
•	 Praska Giełda Spożywcza w Ząbkach
•	 Zielony Przystanek 
•	 Sklep Ogrodniczy „U Jadzi”
•	 Themar

Lista Laureatów i wyróżnionych
kategoria: ogróD
1. Pani Marianna Sowińska
2. Państwo Elżbieta i Henryk Michałowscy
3. Państwo Barbara i Jan Kondraciuk
3. Pani Agnieszka Wolińska
wyróżnienia:
- Pan Janusz Naumczyk
- Państwo Anna i Robert Kałowscy
- Pan Janusz Noiszewski
- Pani Michalina Paziewska
- Pan Adam Janicki
- Pan Artur Świderek
-Pan Andrzej Samotyjek
- Państwo Justyna i Tomasz Kostrzewscy
- Państwo Irena i Marek Tuszyńscy
kategoria: baLkon
1. Pani Aldona Pawłowska
2. Pani Aneta Silarska – Sobota
3. Pani Halina Wójcik
wyróżnienia:
- Pan Stanisław Szymański
- Pan Łukasz Grabowski
- Pani Ewa Ostrowska
- Pani Joanna Gut
- Pani Bożena Puchalska
- Pani Marianna Szynkielewska
- Pani Anna Banaszczyk
- Pani Anna Pawłowska
kategoria: ogróD wspóLnoty 
MieszkanioweJ
1. WM Osiedla Bajkowa 1
2. WM Powstańców 15
3. WM Powstańców 43,43A i WM Andersena 
38, 38 A, 38B
wyróżnienia:
- WM Powstańców 15 A
- WM Powstańców 15 C
- WM Powstańców 15 D
- WM Powstańców 15 E
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ocaLMy oD zapoMnienia… 

międZysZkolny konkurs piosenki 
patriotyczneJ i ŻoŁnierskieJ
polskie pieśni patriotyczne stanowią piękny zapis dziejów naszej ojczyzny, są echem historii, a zatem... wy-
śpiewajmy naszą historię! – tymi słowami rozpoczął się Międzyszkolny konkurs piosenki patriotycznej i Żoł-
nierskiej „ocalmy od zapomnienia”, którego organizatorem była szkoła podstawowa nr 1 w ząbkach. wyda-
rzenie to zostało objęte honorowym patronatem burmistrza Miasta ząbki.  

Do zmagań konkursowych przystąpili 
uczniowie czterech szkół podstawowych na-
szego miasta: Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
gen. Franciszka Kleeberga, Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Szko-
ły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca 
oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej im. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Konkurs przebiegał 
w trzech kategoriach wiekowych. Rozpo-
częliśmy barwnym krakowiakiem w wyko-
naniu uczniów klasy 3a pod kierunkiem wy-
chowawczyni p. Ewy Stolarskiej. Następnie 
przeszliśmy do prezentacji poszczególnych 
uczestników konkursu. Uczniowie zaprezen-
towali bardzo bogaty i różnorodny repertuar. 
Nie zabrakło znanych i lubianych piosenek. 

Pojawiły się także mniej popularne utwo-
ry, lecz równie piękne i ciekawe. Wykonaw-
cy, oprócz niezwykle przyjemnych doznań 
słuchowych, dostarczyli także wielu wrażeń 
wizualnych. Dzięki efektownym strojom, 
rekwizytom i rozmaitym instrumentom ich 
występy stały się nadzwyczaj widowiskowe. 

Jury, któremu przewodniczył p. Bartosz Gar-
dziński – muzyk, student Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
wyłoniło zwycięzców.

oto wyniki konkursu: 
w kategorii uczniów klas i-iV:
I miejsce – Layan Hajalawi „Warszawo ma” PSP 
II miejsce – Sara Bednarska „Dziewczyna 
z granatem” SP3 
III miejsce – Jagoda Marczak „Co to jest nie-
podległość” PSP 
wyróżnienie – Oliwia Burza „Gołębi song” SP1

w kategorii uczniów klas V-Vi:
I miejsce – Aleksandra Piotrowska „Rozkwita-
ły pąki białych róż” SP3 
II miejsce – Karolina Roguska „Wojenko, wo-
jenko” SP2 
III miejsce – Kamila Kaminska „Nie pamiętasz, 
bo nie możesz” PSP 
wyróżnienie – Aleksandra Czaplicka „Uli Duli” SP2 
wyróżnienie – Zuzanna Szatanowska „Miasto 
44” SP3

w kategorii uczniów klas Vii-Viii:
I miejsce – Weronika Gmurowska „Warszawo 
ma” SP1 
II miejsce – Hanna Kostrzewa „Dziewczyna 
z granatem” SP1
III miejsce – Anhelina Tarkivska „Partyzantem 
być” PSP

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni 
dyplomami i słodkimi upominkami. Zwy-
cięzcy zaś otrzymali dodatkowo pamiąt-
kowe statuetki. Na zakończenie wspólnie 
odśpiewaliśmy znaną wszystkim piosenkę 
„Płynie Wisła, płynie”, którą zaintonowali 
bracia Adam i Mateusz Bryś. Uroczystość 
prowadzili uczniowie klas 7a i 7e: Anna 
Pomian, Jakub Przywózki oraz Malwina Łu-
czak, a całość koordynowały pp. Ewa Stolar-
ska, Beata Matczuk i Małgorzata Kujawska.

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patrio-
tycznej i Żołnierskiej już za nami. Mamy na-
dzieję, że w przyszłych latach uda nam się 
spotkać ponownie. Wydarzenie to pokazało, 
że muzyczny dorobek minionych pokoleń 
jest dobrze znany dzieciom i młodzieży ząb-
kowskiej. Polskie pieśni są chętnie wykony-
wane, nadal zachwycają, wzruszają i wciąż 
„żyją” w naszych sercach. Pielęgnując je, na 
pewno OCALIMY OD ZAPOMNIENIA...

 Małgorzata Kujawska
 nauczyciel muzyki SP1
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i praski konkurs sZkół podstawowych 
Z pomocy prZedmedycZnej 

„ratownicy z JeDynki” 
nagroDzeni
ząbkowska szkoła podstawowa nr 1 w październiku 
przystąpiła do programu „pięć złotych minut – z nami 
bezpieczniej” skierowanego do uczniów klas 4-6. wy-
brane dzieci wraz z opiekunami szkolnymi uczestni-
czyły w warszawie w sobotnich szkoleniach z pomocy 
przedmedycznej, gdzie poznały zasady zalecane przez 
europejską radę resuscytacji. program realizowany był 
przez Fundację prometeusz wspierającą innowacyjne 
działania w zakresie ratownictwa medycznego.

Podczas spotkań uczniowie zapoznali się z zasadami resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlęcia, obsługą defibryla-
tora, pozycją bezpieczną, wytycznymi postępowania podczas wypadku 
samochodowego i motocyklowego, porażenia prądem, zabezpieczania 
urazów, krwotoków, zadławień, zakrztuszeń, poparzeń, czy odmrożeń.

Ogrom wiedzy uczniowie utrwalali przez miesiąc, dzieląc się swoją wie-
dzą z uczniami klas 4-8 podczas szkolnej akcji „Ratownicy z Jedynki”, która 
odbyła się 13 listopada. W tym dniu miał także miejsce finał szkolnego 
konkursu na plakat dotyczący pierwszej pomocy. Pierwsze miejsca zajęły 
klasy 5f i 5d, drugie miejsca zajęły klasa 7s i 7b, a trzecie - klasy 6b i 8s.

Zawody finałowe odbyły się 22 listopada podczas festynu „Z nami 
bezpieczniej” w Warszawie, do którego przystąpiło 30 zespołów z Pragi 
i okolic. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie: Milena 
Tuszyńska, Piotr Goławski, Szymon Goławski oraz Bartosz Bąk, Maciej 
Stepuch i Kacper Ostrowski. Uczniowie pisali test wiedzy i zdobywali 
punkty na stanowiskach, przy których udzielali pomocy potrzebują-
cym pozorantom. Uczniowie byli oceniani za umiejętności, współpracę 

w zespole oraz zapewnienie bezpieczeństwa własnego i poszkodowa-
nego. Trudnym elementem zawodów okazało się pokonanie własne-
go lęku. Mimo wszystko, udało się! Nasz pierwszy zespół wykazał się 
wiedzą, umiejętnościami i opanowaniem, które zapewniły wygraną. 
Otrzymaliśmy wymarzone AED ćwiczeniowe i nowoczesnego fanto-
ma, który w połączeniu z aplikacją wskazuje osobie ćwiczącej, jakie 
elementy poprawić podczas resuscytacji. Po zmaganiach konkurso-
wych dzieci miały czas na naukę jazdy w miasteczku rowerowym, brały 
udział w kole fortuny przygotowanym przez straż miejską. Uczniowie 
mieli czas na bezpieczną zabawę i jazdę symulatorem wypadku, który 
przypominał jak ważne jest zapinanie pasów w aucie.

Wiele godzin przygotowań zaowocowało ogromną radością i sa-
tysfakcją całego zespołu. Wiedza, którą uzyskaliśmy dzięki akcji „Pięć 
złotych minut” z pewnością zaowocuje w życiu uczestników, a cenny 
prezent, jaki przywieźliśmy do szkoły z pewnością długo będzie słu-
żył do szkolenia kolejnych małych ratowników.

Koordynatorki – K. Gryz i K. Karcz

raDosne świętowanie oDzyskania 
niepoDLegŁości w sZkole katolickiej
polska ma swoje radosne święto - Dzień niepodległości. szkoła katolicka w ząbkach także obchodzi je 
w sposób radosny i odświętny. rano, 8 listopada, dyrekcja szkoły, s. agnieszka Maria chrapek, nauczyciele 
i uczniowie uczestniczyli w patriotycznej Mszy świę-
tej, której przewodniczył ksiądz proboszcz andrzej 
kopczyński. obecny był także w-ce burmistrz Miasta 
ząbki, pan kamil kowaleczko.

Ksiądz Proboszcz mówił o wyzwaniach współczesności, wyzwaniach, 
których wypełnianie jest konieczne, by zachować właściwie rozumianą 
wolność i niepodległość. Myśl ta przyświecała także przedstawieniu, 
przygotowanym przez Panią Katarzynę Czyż wraz z klasą 6a. Akademia 
miała charakter podniosły, można było usłyszeć ważne dla naszego kraju 
utwory liryczne czy patriotyczne pieśni, ale można było także wzruszyć 
się, bo poza wydarzeniami historycznymi, akademia nawiązywała rów-
nież do wyzwań patriotyzmu potrzebnego współcześnie. 

Wielu zgromadzonym gościom zapadła w pamięć właśnie końco-
wa pieśń, ukazana na ekranie, wykonywana przez Natalię Niemen 
i Grzegorza Wilka, która brzmiała w uszach jeszcze przez wiele dni 
- “Kiedy się odlewa wielkie dzwony, to ważne, by do kadzi nie wpadł 
nawet włos!”. Z tym przesłaniem i wiarą, że Szkoła Katolicka “odlewa” 
właśnie wielkie dzwony, buduje postawy Wielkich Polaków, rozeszli-
śmy się świętować do naszych domów. 

Agata Leja-Werschner
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Dwa MeDaLe karateków z ząbek 
na pucharZe europy

w sobotę, 23 listopada 2019 r. na hali Mosir w Dębi-
cy odbył się puchar europy, na który powołanych zo-
stało sześcioro ząbkowian z ksw kyoukushin sensei 
Marcina sieradzkiego: karol burzyk, igor i nikodem 
gawrysiuk, Mateusz kornacki, wiktoria kornacka, 
olaf witkowski. Do walk turniejowych zgłoszonych 
zostało 625 zawodników z 21 państw, a mistrzostwa 
zostały objęte honorowym patronatem m.in przez 
ambasadę Japonii w polsce.  

Wszyscy karatecy z Ząbek wyróżnili się wysokim poziomem sporto-
wym podczas swoich walk, jednak nie wszystkim udało się zająć miejsce 
na podium. Medalistami Pucharu Europy zostali: Karol Burzyk (III miejsce 
Brąz Kumite U22 – 75 kg) oraz Wiktoria Kornacka (III miejsce Brąz Kumi-
te dziewczęta 12-13 +50 kg). Niewiele do medalu zabrakło Mateuszowi 
Kornackiemu, który walczył bardzo poprawnie z mocnymi zawodnika-
mi z Gruzji i Ukrainy. Dodatkowo na wyróżnienie zasługują także: Igor 
i Nikodem Gawrysiuk oraz Olaf Witkowski, którzy mimo wielu zaciętych 
pojedynków nie stanęli na podium. Karateków z Ząbek czekają jeszcze 
w tym roku ciężkie walki w rywalizacji Polskiego Związku Karate - Puchar 
Polski 2019, który odbędzie się 14.12.2019 roku we Włocławku. 

Więcej informacji i zdjęcia z turnieju na www.kswkyokushin.pl

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.

Co słyChać
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Zacięta rywaliZacja węDkarzy
w poniedziałek, 14 listopada odbyły się ostatnie w tym roku zawody spinningowe z brzegu na kanale królew-
skim. wędkarze walczyli o puchar prezesa zarządu koła nr 61 ząbki. Do rywalizacji stanęło 29 zawodników.

O godz. 6.30 wszystkich przywitał prezes 
koła Robert Fabisiak, który następnie oddał 
głos Henrykowi Podgórskiemu, sędziemu 
klasy krajowej, który zapoznał startujących 
z regulaminem oraz zasadami, jakie obowią-
zywały na zawodach.

O godz. 7 wędkarze zajęli już swoje stano-
wiska, zdeterminowani, gotowi do walki. 

Pogoda tego dnia była zmienna. Rano kró-

lował deszcz, dopiero po południu wyjrzało 
słońce co na pewno miało wpływ na wyniki.

O godz. 13 zawody dobiegły końca. Zawod-
nicy mieli 30 minut na zdanie kart startowych. 

Z rąk prezesa najlepsi otrzymali puchary 
oraz nagrody, wśród których znaleźli się: 
1. Rafał Wójcik – 1480 pkt.
2. Łukasz Morgus – 1150 pkt.
3. Oleksander Romanchuk – 920 pkt.

Na zakończenie prezes podziękował 
wszystkim uczestnikom oraz p. Jackowi Wal-
czakowi, właścicielowi sklepu na ząbkow-
skim bazarku, dzięki któremu po trudach 
rywalizacji wędkarze mogli się posilić.

Uczestnikom, jak i sponsorom bardzo dzię-
kuję za uczestnictwo i sportową rywalizację.

Robert Fabisiak
Prezes Koła Nr 61 Ząbki

Co słyChać
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staram się tworzyĆ prawDę
w sobotę, 16 listopada o godz. 17.00 w Miejskim ośrodku kultury w ząbkach (filia na trybunie sportowej), od-
było się otwarcie wystawy malarstwa sławomira piotra stolarskiego pt. „to, co mi pozostało”. wernisaż okrasił 
koncert zespołu no tak pt. „Muzyczna podróż” w składzie: katarzyna górska (wokal, skrzypce), paweł wut-
kowski (instrumenty klawiszowe), andrzej oleksiak (gitara), wiesław Lappe (perkusja). 
Poniżej przedstawiamy wywiad z artystą, mieszkańcem Ząbek, przeprowadzony tuż przed wystawą.

Edyta Nowak-Kokosza: Tytuł wystawy 
chyba nie jest przypadkowy…

Sławomir Piotr Stolarski: – Tak, to nie przy-
padek. To podsumowanie mojej 20-letniej 
działalności malarskiej. Nie ukrywam, że 
w ostatniej chwili pojawią się nowe prace 
i tytuł może się zmieni, np. na „Malarstwo”.

Co zobaczymy na wystawie?
– Chciałbym pokazać prace, które należą do 

cyklu ostatnich wystaw „Konstrukcja – Dekon-
strukcja”. Mam zamiar wystawić kilka starszych 
prac, dotychczas niewystawianych, malowa-
nych mimochodem, dla przyjemności. Będą 
też prace poplenerowe z Wołomina, Opatowa, 
Grodziska, Kamieńczyka. Niestety, ale nie udało 
się porozumieć z prywatnymi kolekcjonerami 
moich prac i wypożyczyć je na okres wystawy. 

To nie pierwsza Twoja wystawa indywidu-
alna, ale pierwsza w Ząbkach – w mieście, 
w którym mieszkasz. Dlaczego dopiero teraz?

– Może nie było takiej okazji. Miałem prze-
szło kilkadziesiąt wystaw, przeważnie w Pol-
sce, ale w Ząbkach tylko raz się pojawiłem na 
wystawie – w 2013 r., kiedy wygrałem ząb-
kowski konkurs na komiks o Tytusie i wojnie 
polsko-bolszewickiej. 

Nagrodę wręczał sam Papcio Chmiel. Była to 
wyjątkowa chwila, ponieważ od dziecka pasjo-
nowałem się przygodami Tytusa. Pamiętam, jak 
Papcio Chmiel opowiadał o technikach rysun-
ku, o trudnych warunkach, w jakich powstawały 
pierwsze jego komiksy. Były to czasy przełomu 
lat 70.,80., kiedy w sklepach papierniczych bra-
kowało zwykłych flamastrów, nie wspominając 

o specjalistycznych na-
rzędziach kreślarskich. 

Ulubiona technika 
i motywy?

– Każdy przedmiot 
przemawia do nas, 
a sztuka powinna 
czynić człowieka lep-
szym. Staram się urze-
czywistnić ten ideał 
i tworzyć prawdę. Jeśli 
uprawiam abstrakcję 
figuratywną, to mo-
tywem mogą stać się 

blokowiska Ursynowa, auta albo polne maki. 
Staram się być malarzem, którego świat 

dotyka, zadziwia, inspiruje. Sztuka abstrak-
cyjna jest dla mnie odbiciem rzeczywistości, 
choć po skończonym obrazie stwierdzam, 
że w moich pracach motywem przewodnim 
zostaje figuracja. Niekiedy poprawiam prace 
i w ten sposób manipuluję rzeczywistością. 

Ulubioną techniką pozostaje olej, ale ma-
luję akrylami, niekiedy wykorzystuję spraye. 
Od czasu do czasu bawię się akwarelą. 

Jak zaczęła się Twoja przygoda z ma-
larstwem?

– Przygoda zaczęła się w szkole podstawo-
wej, gdzie moje prace malarskie temperą i pla-
katówkami były wybierane i wieszane w gablo-
cie na korytarzu obok 
pokoju nauczyciel-
skiego. Każdy mógł je 
obejrzeć. 

To były pierwsze 
moje wystawy i próby 
zmierzenia się z tzw. 
krytyką. Na szczęście 
były pochwały. Dzięki 
tym pracom mogłem 
liczyć na przychyl-
ność nauczycieli, np. 
z przedmiotów ści-
słych, ceniących mój 
talent: „Bardzo dobry 
z plastyki, ale z mate-
matyki dostateczny”. 

Czy malarstwo to 
Twoja pasja czy spo-
sób na życie?

– Pod tym wzglę-
dem bliżej mi do Rem-
brandta niż do Van Go-
gha. Ten ostatni nigdy 
nie miał pieniędzy. 

Malarstwo dla mnie jest zarazem pasją 
i sposobem na życie. Człowiek ma potrze-
bę tworzenia. Zawsze chciałem widzieć 
efekty swojej pracy. Nie potrafiłbym sie-
dzieć na stołku i przybijać cały dzień pie-
czątki, wypełniać formularze albo obracać 
wirtualnymi cyferkami, licząc na magicznie 
spływające procenty. 

Z drugiej strony trzeba płacić rachunki 
i włożyć mięso do garnka. Bieda oznacza roz-
goryczenie i upadek. Warto więc znaleźć ten 
złoty środek, aby nie zatracić się w mamonie. 
Typ chorowitego malarza nędzarza nie pasu-
je do mojego biograficznego filmu. Gdybym 
mógł wybierać, to najchętniej zostałbym 
nadwornym malarzem jakiegoś króla hisz-
pańskiego tak jak np. Velázquez. 

Inne pasje to…
– Fotografia, czytanie interesujących książek 

oraz sport, np. piłka nożna, którą uprawiam od 
wielu lat, przeważnie grając na ząbkowskich 
„Orlikach”. Inne dyscypliny to pétanque de bul-
le – sport w Polsce mało popularny, ale można 
w to grać, np. w parku czy na żwirze. 

Bulle to także gra towarzyska – takie ście-
ranie się dwóch światów: sportowego i towa-
rzyskiego. Zasady sportowe są jasne, ale wy-
miar towarzyski w tej grze jest nie do końca 
dla mnie zrozumiały. Mój ostatni olejny obraz 
„Dublety” nawiązuje do tego tematu.

Co słyChać
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„poDaJ Dotyk Życia”

Dzięki staraniom strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ząbkach, przy współpracy 
Straży Miejskiej w Ząbkach, Stowarzyszenia 
„SZTAB ZĄBKI” oraz Państwowego Ratownic-
twa Medycznego, każdy z mieszkańców miał 
okazję wziąć udział w tej niezwykle szlachet-
nej i potrzebnej akcji.

Organizatorzy zadbali, żeby przekazać 
całą swoją wiedzę na temat prawidłowe-
go reagowania i postępowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia – począwszy 
od poprawnego powiadomienia służb ra-
tunkowych, poprzez podjęcie RKO, czyli 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, po 
użycie AED – automatycznego defibryla-
tora zewnętrznego. Każdy z uczestników 
spotkania miał możliwość obserwować 
wszystkie niezbędne czynności, których ce-
lem jest prawidłowe zabezpieczenie miej-
sca wypadku, przeprowadzenie wywiadu 
z poszkodowanym czy wstępna ocenia jego 
stanu. Zdaniem specjalistów taka pierwsza, 
prawidłowa reakcja jest niezwykle istotna 
do właściwego podjęcia kolejnych działań. 
Mieszkańcy nauczyli się w jaki sposób na-
leży zorganizować sobie pomoc, jak rozpo-
cząć przygotowania do akcji ratunkowej, 
w jaki sposób zapanować nad stresem.

Poza częścią teoretyczną, przeprowadzo-
ne zostały także zajęcia praktyczne. Dostęp-
ne były fantomy osób dorosłych i dzieci, na 
których uczestnicy zajęć mogli zastosować 
w praktyce zdobytą wiedzę. Najpierw ratow-
nicy prezentowali, w jaki sposób przystąpić 
do podjęcia resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej, następnie każdy z uczestników 
miał okazję przećwiczyć to wszystko samo-
dzielnie – oczywiście pod okiem wykwalifi-
kowanej kadry. Kiedy już każdy zapoznał się 
z czynnościami RKO, organizatorzy zapre-
zentowali w praktyce, działania automatycz-
nego defibrylatora zewnętrznego.

Na zakończenie, każdy z uczestników 
otrzymał zaświadczenie o udziale w szkole-
niu, które będzie piękną pamiątką, a także 
przypomnieniem jak ważna jest postawa 
i wiedza każdego z nas.

- Takie akcje to nie tylko edukacja, ale rów-
nież zwiększanie szans na przeżycie każdego, 
kto będzie potrzebować pomocy. To także 
wsparcie dla służb ratunkowych, bo w czasie 
potrzebnym na dotarcie do poszkodowane-
go, ma on szansę uzyskać niezbędną i właści-
wą pomoc – podsumował wydarzenie Nor-
bert Łosiewicz, prezes ząbkowskiej OSP

- To była dopiero pierwsza edycja całego 
cyklu spotkań i szkoleń, które Stowarzy-
szenie „SZTAB ZĄBKI” chce organizować 
wspólnie z OSP i innymi organizacjami 
współpracującymi, jak chociażby Fundacja 
Ratownictwo Motocyklowe Polska. – dodał 
Piotr Duda, ze Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI”

- Jest to niezwykle budujące i godne po-
chwały, że takie akcje są organizowane, że 
popularyzuje się tak istotną wiedzę, która 
dzięki temu jest dostępna dla każdego z nas. 
Mam nadzieję, że kolejne edycje przyciągną 
jeszcze więcej chętnych, a organizatorom 
życzę powodzenia. Uczmy się i przyswajaj-
my takie umiejętności. I oby nigdy nie trze-
ba wykorzystywać ich w praktyce, ale warto 
jednak je posiadać. – powiedział Sławomir 
Pisarczyk, radny Powiatu Wołomińskiego 
podsumowując inicjatywę druhów z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ząbkach i Stowarzy-
szenia „SZTAB ZĄBKI”

Z potrzeby zwiększania świadomości spo-
łecznej, budowania prawidłowych postaw 
i zachowań zrodził się pomysł zorganizowania 
otwartego dla wszystkich, bezpłatnego szko-
lenia z zakresu pierwszej pomocy przedme-
dycznej, w którym wzięli udział mieszkańcy 
Ząbek, radne Marzena Toton i Olga Oleksyn 
oraz radny powiatowy Sławomir Pisarczyk.

wyciąg z ogŁoszenia 
o przetargu

Burmistrza Miasta Ząbki ogłasza pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, położonej w Ząb-
kach przy ul. Wyzwolenia objętej księgą wie-
czystą Nr WA1W/00133493/5.

Przetarg odbędzie się dnia 14.01.2020 r. 
(wtorek), nieruchomość nr 1 o godz. 10:00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, 
przy ul. Wojska Polskiego 10;

Nr 
działki Obręb Pow. Cena wywo-

ławcza (netto) Wadium

5/1 0032, 03-08 750 m2 518 260 32 000

nieruchomość nr 2 o godz. 10:30 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy 
ul. Wojska Polskiego 10;

Nr 
działki Obręb Pow. Cena wywo-

ławcza (netto) Wadium

5/2 0032, 03-08 713 m2 477 620 30 000

Łącznie z udziałem w wysokości 1/3 w działce ewid. nr 5/5, 
stanowiącej drogę wewnętrzną powstałą w celu zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej, gminnej, tj. ul. Wyzwolenia.

na nieruchomość nr 3 o godz. 11:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy 
ul. Wojska Polskiego 10;

Nr 
działki Obręb Pow. Cena wywo-

ławcza (netto) Wadium

5/3 0032, 03-08 706 m2 473 190 30 000

Łącznie z udziałem w wysokości 1/3 w działce ewid. nr 5/5, 
stanowiącej drogę wewnętrzną powstałą w celu zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej, gminnej, tj. ul. Wyzwolenia.

na nieruchomość nr 3 o godz. 11:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy 
ul. Wojska Polskiego 10;

Nr 
działki Obręb Pow. Cena wywo-

ławcza (netto) Wadium

5/4 0032, 03-08 825 m2 548 540 34 000

Łącznie z udziałem w wysokości 1/3 w działce ewid. nr 5/5, 
stanowiącej drogę wewnętrzną powstałą w celu zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej, gminnej, tj. ul. Wyzwolenia.

Jednym z warunków uczestnictwa w przetar-
gu jest wpłacenie wadium do dnia 9 stycznia 
2020 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 
1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się 
data wpływu środków na konto).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe in-
formacje o warunkach przetargu dostępne 
są na stronie http://bip.zabki.pl/ ( w za-
kładce Przetargi ) oraz w  siedzibie Urzędu 
Miasta Ząbki przy ul.  Wojska Polskiego 10 
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieru-
chomościami, telefon 22 5109 744 w godzi-
nach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

13 listopada, na terenie szkoły podstawowej nr 3, odbyła się pierwsza 
prezentacja pod tytułem „podaj Dotyk Życia”, poświęcona zasadom pra-
widłowego reagowania w przypadku potrzeby zawiadomienia służb ra-
tunkowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. patro-
nat nad wydarzeniem objęła Małgorzata zyśk, burmistrz Miasta ząbki.

Co słyChać
www.zabki.pl
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