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Wigilia samorządoWa 2019
okres przedświąteczny to czas spotkań opłatkowych, tych mniej-
szych, w wąskim gronie osób poszczególnych organizacji, jak i więk-
szych, gromadzących przedstawicieli różnych środowisk.  znakomi-
tym przykładem jest właśnie wigilia samorządowa, podczas której 
spotykają się  władze miasta z  przedstawicielami organizacji 

społecznych funkcjonu-
jących na terenie miasta, 
m.in. policji, nadleśnic-
twa, straży miejskiej, sto-
warzyszeń, jednostek or-
ganizacyjnych miasta jak 
szkoły, przedszkola, ale 
także  przedsiębiorców.
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WSPÓLNOTAMI	MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM	NIERUCHOMOŚCI
nieruchomosci@prosystemrp.pl tel:

dla każdego sprawozdanie ze szczegółowym wykazem faktur
możliwość elektronicznego głosowania uchwał firma z Ząbek 

783-298-248
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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

WyłoNioNy WyKoNaWCa przedłużenia 
ul. zacisznej

Spośród 10 ofert złożonych w postępo-
waniu przetargowym na budowę drogi 
serwisowej łączącej ul. Zaciszną z plano-
wanym parkingiem przy ul. Piłsudskiego 
wybrano najkorzystniejszą pod względem 
cenowym. Najtaniej, za kwotę 688  900 zł, 
zdecydowało się wybudować tę drogę 
ząbkowsko-warszawskie konsorcjum firm  
Jakość BiS  oraz Jakość Sławomir Ruszczyk. 
Jest to ostatni w tym roku przetarg na dro-
gę, która będzie wykonana w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

sprząTamy 
uliCE nawet 
w grudniu
Korzystając z wyjątkowej aury, 
na ulice naszego miasta wyje-
chała miejska zamiatarka ulicz-
na. prace związane z zamiece-
niem ulic będą kontynuowane 
do czasu uprzątnięcia tzw. dróg 
i kategorii utrzymania, bądź do 
wystąpienia warunków atmos-
ferycznych uniemożliwiających 
kontynuowanie prac.

Dla przypomnienia dodamy, że prezento-
wana na zdjęciach zamiatarka elewatorowa 
zastała zakupiona w roku bieżącym przez 
Miasto Ząbki, celem większej dbałości o stan 
estetyczny miasta. Jej stosunkowo niewielkie 
koszty utrzymania sprawią, że stanowić bę-
dzie częsty element naszych dróg. 

ogłoszENiE
dyrektor publicznego 

przedszkola Nr 3 
„sKrzaT” w ząbkach 

zatrudni osobę do pracy 
w grupie w charakterze 

woźnej oddziałowej  
od 1 stycznia 2020r. 
w pełnym wymiarze.

Co słyChać
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umoWy Na rEalizaCJę proJEKTu podpisaNE

 „ziEloNa przEsTrzEń - rozwój 
i modernizacja terenów zieleni 
w mieście ząbki”
12 grudnia Burmistrz ząbek małgorzata zyśk podpisała umowę z firmą sorTEd sp. z o. o. na wykonanie usłu-
gi w zakresie realizacji projektu „zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w mieście ząbki”, 
który jest przedmiotem dofinansowania w ramach działania 2.5 oś priorytetowa ii programu operacyjnego 
infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach umowy zostaną wykonane nasadzenia roślin:
•	 w parku im. Szuberta,
•	 na skwerach przy ulicy Moniuszki, Prusa, Sikorskiego i Gajowej, 

Kołłątaja i Szkolnej,
•	 na rondzie im. Tulińskich,

•	 wzdłuż 34 ulic.
Wartość umowy opiewa na kwotę 2 840 400 zł.
Dwa dni wcześniej została podpisana umowa z firmą AG – COM-

PLEX na nasadzenia roślin na skwerze przy ulicy Szpitalnej. Wartość 
tego przedsięwzięcia wynosi 105 120,77 zł.

Park im. Szuberta - rzut

Park im. SzubertaPark im. Szuberta

Co słyChać
www.zabki.pl
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zaryBiaNiE gliNiaNEK w zielonce
Jak co roku na jesieni Koło pzW nr 61 w ząbkach zakupiło ryby, aby zarybić nimi stawy w zielonce. do wody 
trafiło kilka tysięcy pięknych szczupaków, karpi, linów i karasi. Część ryb zakupiło koło z własnych środków 
a część otrzymali z okręgu mazowieckiego.

W zarybieniu wzięli udział wędkarze z Ząbek i Zielonki (Sławomir 
Pisarczyk, Jarosław Pisarczyk, Czesław Kobrzak, Leon Romanowski, 
Arkadiusz Repliński).

Koło z Ząbek jako współgospodarz Glinianek w Zielonce nie tylko 
dba o to, aby w wodzie była odpowiednia ilość ryb, ale również orga-
nizuje sprzątanie brzegów.

Ul. Szpitalna - rzut Ul. Szpitalna 

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
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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

nowa młodzieżowa rada miasTa
2 grudnia burmistrz małgorzata zyśk wraz z przewodniczącym rady miasta ząbki oraz przewodniczą-
cym Komisji społecznej marcinem Kubickim wręczyli zaświadczenie o wyborze nowym radnym mło-
dzieżowej rady miasta. Formalnie było to zatem i posiedzenie mrm, podczas którego wybrano prze-
wodniczącego. został nim paweł ponichtera.

Wcześniej w poszczególnych szkołach na 
terenie miasta zostały przeprowadzone wy-
bory. W największych ząbkowskich szkołach 
młodzież wybierała po 4 swoich przedstawi-
cieli ( SP1, SP2, SP3), a z dużo mniejszej Pu-
blicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej jed-
nego. Skład uzupełnili uczniowie, którzy są 
mieszkańcami Ząbek, a uczęszczają do szkół 

poza terenem miasta. Wśród nich wyłonio-
no 5 przedstawicieli do MRM. W sumie więc 
młodzieżowa rada liczy 18 członków. Wszyst-
kim nowym radnym serdecznie gratulujemy.

Poniżej zamieszczamy protokół Komisji 
Społecznej Rady Miasta Ząbki, który przed-
stawia szczegółowe wyniki głosowania.

proToKÓł Nr 19/2019   
z posiedzenia Komisji społecznej

rady miasTa ząBKi
Obecni: 
1. Marcin Kubicki – Przewodniczący Komisji Społecznej, 
2. Olga Kisiel – wiceprzewodnicząca Komisji Społecznej
3. Marzena Toton – Sekretarz Komisji Społecznej

Komisja Społeczna dokonała weryfikacji protokołów z wy-
borów do Młodzieżowej Rady Miasta, które odbyły się 29 
października 2019 roku.

Wyniki wyborów w Szkole Podstawowej nr 1 (4 mandaty)
1. Emilia drelich - 82 głosy - wybrana do rady
2. Natalia olszewska - 67 głosów - wybrana do rady
3. malwina łuczak - 27 głosów - wybrana do rady
4. Kamil skłodowski - 20 głosów - wybrany do rady
5. Olivier Krzemiński - 6 głosów

Wyniki wyborów w Szkole Podstawowej nr 2 (4 mandaty)
1. grudziąż olga - 28 głosów - wybrana do rady
2. Gut Maria - 17 głosów
3. Jaczewska amelia - 34 głosy - wybrana do rady
4. Kamieńska Julia - 18 głosów
5. Kielak Bartosz - 1 głos
6. Niedźwiedzki marcin - 29 głosów - wybrany do rady
7. Olędzki Krzysztof - 6 głosów
8. Pijak Damian - 12 głosów
9. Stasiuk Julia - 18 głosów
10. Szamański Aleksander - 27 głosów
11. Wilk Wiktoria - 31 głosów - wybrana do rady
12. Witkowska Wiktoria - 14 głosów

Wyniki wyborów w Szkole Podstawowej nr 3 (4 mandaty)
1. Wiktor Fornalski - 32 głosy - wybrany do rady
2. Mateusz  Jusiński - 15 głosów
3. Jan  oleksyn - 67  głosów - wybrany do rady
4. Jakub  Suchecki - 17 głosów
5. Julia Błaszczyk - 62  głosy - wybrana do rady
6. Filip  Bońkowski - 19  głosów - wybrany do rady
7. Michał Włodarczyk - 10 głosów
8. Michał  Uljasz - 18 głosów

Wyniki wyborów w Publicznej Katolickiej Szkole Podsta-
wowej nr (1 mandat)
W pierwszej turze wyborów ogłoszonej na 29 październi-
ka nie udało się wybrać kandydata.
Wyniki pierwsza tura wyborów:
1. Michał Adamczyk - 22 głosy
2. Mikołaj Mill - 22 głosy
Postanowiono o przeprowadzeniu drugiej tury wyborów 
w dniu 29 października.
Wyniki druga tura wyborów:
1. michał adamczyk - 27 głosów - wybrany do rady
2. Mikołaj Mill - 13 głosów

W wyniku konkursu dla pozostałych kandydatów spoza 
ząbkowskich szkół Radnymi zostali:
1. Bartosz Styczek
2. Paweł Ponichtera
3. Kacper Szafrański
4. Julia Osiak
5. Kalina Klich

Niniejszy protokół przedstawiono do Burmistrza Miasta 
Ząbki i przewodniczącego Rady Miasta jako sprawozdanie 
z przeprowadzonych wyborów.

sEKrETarz 
Komisji społecznej

marzena Toton

przEWodNiCząCy
Komisji społecznej

marcin Kubicki

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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PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIASTA ZĄBKI

BUDŻET	OBYWATELSKI

Drugim	projektem	uchwały,	który	przedłożyłem	Radzie	
Miasta	 jest	 uchwała	 w	 sprawie	 nadania	 ulicy	 nazwy	
Rotmistrza	Witolda	Pileckiego.	Chodzi o ulicę dotychczas 
roboczo nazywaną Nowoprojektowaną, biegnącą równolegle 
do ulicy Powstańców, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, 
aktualnie budowaną.

REFERENDUM	LOKALNE

Na	 ostatniej	 Sesji	 Rady	 Miasta	 przedłożyłem	 Radzie	
Miasta	pod	rozwagę	temat	referendum	lokalnego.	Mam 
świadomość, że są to koszty (szacuję 60-70 tys. zł). Z drugiej 
strony, do mnie jako Przewodniczącego Rady Miasta 
zgłaszają się mieszkańcy, oczekujący podjęcia konkretnych, 
czasami wręcz radykalnych, działań i  rozwiązania 
nurtujących ich bolączek.  Problem w tym, że często 
oczekiwania jednych mieszkańców są sprzeczne z potrze-

Wyjątkowo mnie to cieszy, gdyż - kiedy opracowywałem 
i wraz z grupą niezależnych radnych wiosną 2018 r. 
zgłaszaliśmy projekt uchwały w tej sprawie - ówczesne 
władze Ząbek były raczej sceptycznie nastawione do 
projektu. Gdy w wielu okolicznych gminach budżety 
obywatelskie funkcjonowały już kilka lat, Ząbki były ciągle 
białą plamą na mapie. 

Pierwsza	edycja	tzw.	Budżetu	Obywatelskiego	w	Ząbkach	
spotkała	się	z	bardzo	przychylnym	przyjęciem	 i	 szero-
kim	odzewem. Zgłoszono poprawnie zweryfikowanych 11 
projektów zadań do realizacji. W głosowaniu wzięło udział 
ponad 2,5 tys. mieszkańców Ząbek (więcej szczegółów na 
stronie ). https://zabki.budzet-obywatelski.org/wyniki

Myślę, że postaci Rotmistrza nie trzeba Państwu specjalnie 
przybliżać.  Była to wybitna osoba, przykład niezłomnej 
walki o niepodległość Polski. Chciałbym, aby była wzorem dla 
naszej ząbkowskiej młodzieży. 

Ponieważ ulica ta ma charakter spacerowy, marzy mi się, aby 
została we współpracy ze szkołami wyposażona w instalacje 
dydaktyczne, przybliżające wybitne postaci polskich 
patriotów. 

Początki nie były proste. Z powodów prawnych (związanych 
ze zmianą ustawy o samorządzie) Ząbkom groziło odwołanie 
pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Jednak dzięki 
determinacji p. Burmistrz i radnych udało się przezwyciężyć 
przeciwności i możemy się cieszyć z nowych/odnowionych 
placów zabaw, skateparku, medycznego sprzętu ratunko-
wego, a także udało się wesprzeć ciekawe przedsięwzięcia 
kulturalne i prospołeczne.

Aby jednak działać w pełni zgodnie z prawem konieczne było 
przygotowanie nowej uchwały w tej sprawie. Projekt takiej 
uchwały przedłożyłem Radzie Miasta pod obrady w 
październiku. Mam nadzieję, że do końca grudnia uchwała 
zostanie ostatecznie podjęta.

PROPOZYCJA	 NADANIA	 ULICY	 NAZWY	 ROTMISTRZA	
WITOLDA	PILECKIEGO

O	śmieciach	pisałem	ostatnio	dużo.	Szczególnie	o	walce	
z	monopolami,	o	walce	o	niższe	ceny	dla	naszych	miesz-
kańców.	Samo nagłośnienie tematu i pokazanie, że gmina 
może taniej wywozić śmieci własnym przedsiębiorstwem 
zapewne nie uszło uwadze firmy wywożącej śmieci  z terenu 
Ząbek, gdyż składając ofertę w powtórzonym przetargu 
zaproponowała o około 50 zł niższą cenę za wywiezienie tony 
odpadów „bio” niż jeszcze dwa miesiące temu. Dokładnie w 
swojej kalkulacji pokazywałem, jak w prosty sposób 
zaoszczędzić na odpadach „bio”. Pokazywałem,	 jak	
zaoszczędzić	 jeszcze	 więcej,	 ale	 nawet	 te	 50	 zł/t	
przekłada	się	na	prawie	200	tys.	zł	rocznie	oszczędności	
dla	mieszkańców	Ząbek.  Bardzo mnie to cieszy.

Waldemar	Stachera		-	Przewodniczący	Rady	Miasta

Wystartowała	 3.	 kadencja	 Młodzieżowej	 Rady	 Miasta.	
Pierwsza kadencja (rok) to były trudne początki. Druga to już 
aktywna działalność m.in. przy budżecie obywatelskim. Czas 
na jeszcze szersze i aktywniejsze włączenie młodzieży w 
podejmowanie decyzji. Jako Przewodniczący „dorosłej” Rady 
zamierzam w tej kadencji niejako „zlecać” Młodzieżowej 
Radzie Miasta opiniowanie różnych tematów, będących 
przedmiotem obrad Rady Miasta. Opinie wyrażane przez 
młode pokolenie mogą być bardzo cenne, bo pokazujące jak 
dany problem widać z innej perspektywy, perspektywy 
nastolatków. A może to być spojrzenie i nowatorskie, 
i zaskakujące.

Młodzieżowa Rada Miasta się sprawdza. W	gronie	radnych	
rozważany	 jest	 też	 pomysł	 powołania	 tzw.	 Rady	
Senioralnej,	 czyli	 grona	 reprezentującego	 środowisko	
osób	 starszych. W minionym tygodniu, na zaproszenie 
Starosty Powiatu Wołomińskiego, uczestniczyłem w panelu 
dyskusyjnym poświęconym aktywizacji i integracji takich 
środowisk na terenie powiatu.  Plany są ambitne. Pojawiają 
się różne możliwości. Myślę, że warto zaangażować się w ten 
temat.  

WALKA	O	TAŃSZE	ŚMIECI

bami innych. Nie ma jednoznacznie dobrych rozwiązań, 
satysfakcjonujący wszystkich. Dlatego – być może - tylko 
referendum da nam odpowiedź, czego tak naprawdę 
oczekujecie Państwo, jako mieszkańcy, od władz Ząbek. 

Z jakimi problemami przychodzą do mnie mieszkańcy Ząbek 
i jakie mogły by być pytania referendalne: 
- czy zlikwidować przynoszącą miastu dochody, ale jednak 

„śmierdzącą” zlewnię ścieków przy ul. Piłsudskiego?
- czy uzależnić odpłatność za śmieci od ilości zużytej wody?
-czy wprowadzić całkowity zakaz palenia w piecach 

węglowych i czy wprowadzając całkowity zakaz palenia, 
kosztami instalacji sieci i piecy gazowych obciążać tylko 
właścicieli mieszkań, czy może wprowadzić samoopodatk-
owanie się nas wszystkich, aby wspólnie pokryć te koszty?

- czy uruchomić w Ząbkach system wypożyczania rowerów 
miejskich, czy może te środki przeznaczyć na dopłatę do 
biletów PKP lub zwiększyć częstotliwość kursowania 
autobusów miejskich?

Być	może	pojawią	się	jeszcze	inne,	ważne	pytania.	Jako	
inicjator	dyskusji	nie	przesądzam	możliwych	rozstrzyg-
nięć.	Być może uda się na ww. pytania uzyskać wiarygodne 
dane o preferencjach mieszkańców Ząbek bez formalnego 
organizowania, bądź co bądź kosztownego, referendum.	
Temat	jest	otwarty.	Zachęcam	Państwa	do	dyskusji	w	tym	
temacie.

MŁODZIEŻOWA	RADA	MIASTA	I	RADA	SENIORALNA

PIÓREM



Tegoroczna wigilia odbyła się w budynku 
trybuny głównej. Na wszystkich uczestni-
ków czekał wyjątkowy, wzruszający, oko-
licznościowy występ artystyczny w wyko-
naniu grup teatralnej i wokalnej Miejskiego 
Ośrodka Kultury, prowadzonych przez panią 
Annę Kozioł i panią Beatę Kurda.  Występ za-
kończył się wspólnym śpiewem kolędy. Go-
spodarze uroczystości burmistrz Małgorzata 
Zyśk i przewodniczący Rady Miasta Walde-
mar Stachera podziękowali wszystkim za 
przybycie oraz zaprosili na drugą część uro-
czystości, podczas której goście podzielili się 
opłatkiem oraz spożyli przygotowane potra-
wy wigilijne. Oprawę liturgiczną sprawował 
ks. dziekan Andrzej Kopczyński.

Czas świat to okres magiczny, skłaniający 
do refleksji nad ludzkim życiem, czego zna-
komitą próbką był wspomniany wcześniej 
występ ząbkowskiej młodzieży.

Wigilia samorządoWa 2019
Co słyChać
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,,ŚWiąTECzNE spoTKaNiE 
z miKołaJEm przy CHoiNCE” 
podopiecznych koła tpd w ząbkach
rozpoczął się czas świątecznych spotkań, składania życzeń, czas ma-
gicznej, świątecznej atmosfery. 07.12.2019r w odbyło się również ta-
kie świąteczne spotkanie zorganizowane przez Koło pomocy dzieciom 
i młodzieży Niepełnosprawnej Tpd w ząbkach wspólnie ze Środowisko-
wym domem samopomocy. Jak co roku uroczystość odbyła się w sali 
miejskiego ośrodka Kultury dzięki uprzejmości dyrektora p. sławomira 
skotnickiego. Nasi podopieczni, uczestnicy zajęć teatralnych, wprowa-
dzili wszystkich w świąteczny nastrój prezentując wspaniałe przedsta-
wienie pt. ,, Jest taki dzień”. pod koniec przedstawienia dołączyli do nich 
uczestnicy Środowiskowego domu samopomocy i zachęcili wszystkich, 
zebranych do wspólnego śpiewania kolęd.

Naszą uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością wspaniali goście, wśród których mieli-
śmy zaszczyt gościć m.in.: p. Małgorzatę Zyśk 
- Burmistrz naszego miasta oraz przedstawi-
cieli Rady Miasta z p. Waldemarem Stacherą na 
czele, dyrektora PCPR w Wołominie p. Macieja 
Burakowskiego, wiceprezesa i skarbnika ząb-
kowskiego Koła Wędkarskiego, panów Sławo-
mira i Jarosława Pisarczyk, dyrektora Praskiej 
Giełdy Spożywczej p. Janusza Dąbrowskie-
go, przedstawicielki Fundacji Auchan Marki, 

p. Beatę Słomian i p. 
Agatę Kowalską, które 
przywiozły ponad 50 
paczek dla naszych 
podopiecznych. 

Całą społeczność 
przedszkolną Przed-
szkola ,,Przystań Elfów” 
reprezentowały panie 
Diana Małecka, Żane-
ta Rosłon i Katarzyna 
Karcz. Były z nami rów-
nież przedstawicielki 
ząbkowskich klubów 

seniora z panią prezes Ireną Rutka na czele oraz 
wiele innych wspaniałych gości, którzy wspie-
rają naszą działalność. Usłyszeliśmy wiele mi-
łych i ciepłych słów, a nasi podopieczni zostali 
hojnie obdarowani podarunkami, zarówno od 
przybyłych gości, jak i tymi, które wręczył im 
zaproszony na tą okazję Mikołaj.

 Goście mogli podziwiać wystawę fotogra-
ficzną uczestników zajęć fotograficznych pro-
wadzonych przez p. Bogdana Śladowskiego, 
który przygotował też wspaniałą fotorelację 

z naszej uroczystości. Były też zabawy ze ,,Śnie-
żynkami”, można było zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie w fotobudce, a także poczęstować się 
smakołykami przygotowanymi przez rodziców 
naszych podopiecznych. Uroczystość dofinan-
sowana była z dotacji Powiatu Wołomińskiego, 
Gminy Ząbki i Gminy Zielonka oraz ze środków 
Środowiskowego Domu Samopomocy finan-
sowanego przez wojewodę mazowieckiego. 

Gorące podziękowania kierujemy do wszyst-
kich, którzy przyczynili się do przygotowania 
tej wspaniałej uroczystości oraz do wszystkich, 
którzy nieustanie wspierają naszą działalność. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Na-
rodzenia, życzymy Państwu, wiele zdrowia, 
chwil wypełnionych radością i miłością, niosą-
cych spokój i odpoczynek, by w życiu zawsze 
panowała ta niepowtarzalna świąteczna at-
mosfera. Wielu budujących myśli, energii po-
trzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzo-
nych celów oraz wspaniałego 2020 Nowego 
Roku, obfitującego w pasmo sukcesów!

W imieniu Zarządu Koła,
Rodziców i Podopiecznych

Elżbieta Kołodziejek
Przewodnicząca Koła TPD w Ząbkach

Co słyChać
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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

„maTEmaTyCzNE poTyCzKi 
z rodziNą W TlE” w sp2 ząbki
W Vi edycji konkursu grantowego 
„mpotęga”, projekt szkoły pod-
stawowej nr 2 im. Jana Kocha-
nowskiego w ząbkach, „matema-
tyczne potyczki z  rodziną w tle” 
otrzymał dofinansowanie.

Na początku września odbyło się spotka-
nie organizacyjne dla chętnych Rodziców, 
dotyczące projektu. Na spotkaniu prowadzą-
ce przedsięwzięcie: Agnieszka Borysiewicz 
– Rzewuska i Małgorzata Goździak omówiły 
cele projektu, przedstawiły zadania do wy-
konania oraz rolę Rodziny w pomocy przy 
realizacji projektu. Zaczęliśmy zabawę. Przy-
świecał nam cel „Baw się matematyką”.

Chętni uczniowie klas piątych utworzyli kil-
kuosobowe drużyny i przystąpili do konkursu. 
Zgłosiło się 21 drużyn, ponad 60 osób bawi-
ło się matematyką. Od września do grudnia 
uczniowie rozwiązali 60 zadań matematycz-
nych związanych z wykorzystaniem matematy-
ki w praktyce. Uczniowie z niecierpliwością cze-
kali na ranking drużyn po kolejnych rundach. 

Ponadto dla chętnych uczniów, biorących 
udział w konkursie w październiku i listopadzie 
odbyły się warsztaty: „Matematyka w Informa-
tyce - programowanie robotów” i „TIK w mate-
matyce – gry i zabawy matematyczne”.

Było również zadanie dodatkowe dla dru-
żyny i całej rodziny – wspólne przygotowa-
nie pracy pt. „Matematyka w moim domu”. 

Wielu Rodziców, rodzeństwo i nie tylko, włą-
czyło się w realizację tych zadań. Powstały 
wspaniałe filmy, prezentacje multimedialne, 
albumy, plakaty. 

16 grudnia 2019 r. odbył się finał konkursu 
„Matematyczne potyczki z  Rodziną w tle”. 5 
drużyn z najwyższą punktacją miało do po-
konania MATEMATYCZNY TOR PRZESZKÓD 
- chodząc po szkole szukali zakodowanych 
zadań. Poprawne rozwiązania zadań tworzy-
ły szyfr do zakodowanego pliku na tablecie 
- spotkanie z Mikołajem. Pozostali uczniowie 
bawili się również świąteczną matematyką.

Było wyzwanie i wspaniała zabawa. Wiele 
uśmiechniętych twarzy – matematyka nie 
była trudna ani nudna, a spotkania drużyn, 
przy rozwiązywaniu zadań to wspomnienie, 

które należy powtórzyć. Brawo! Wszyscy 
otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane 
przez mFundację, w ramach VI edycji konkur-
su grantowego „mPotęga”.

Dziękujemy wszystkim uczniom i wspo-
magającym ich rodzinom za zaangażowanie, 
wytrwałość i chęć bawienia się matematyką.
Więcej informacji o „mPotęga” : https://www.
mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/

Koordynator projektu 
Małgorzata Goździak

nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach

Co słyChać
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EKologiCzNE „sKrzaTy” w projekcie etwinning
Świat przyrody jest piękny, tajemniczy, fascynują-
cy, a częścią tego świata jest człowiek. We współcze-
snych czasach coraz więcej mówi się o skażonym śro-
dowisku. Wiedzę przyrodniczą kształtujemy przez 
całe życie, a edukacja przyrodnicza w przedszkolu – 
to jeden z bardzo ważnych etapów tego procesu.

A CHANCE TO STOP CLIMATE CHANGE! to kolejny, międzynarodo-
wy projekt Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT”, realizowany w ra-
mach programu eTwinning. Zasada „Myśl globalnie – działaj lokalnie” 
daje nauczycielom możliwość swobodnego działania we własnych 
warunkach społeczno-ekonomiczno-przyrodniczych, przy jedno-
czesnej ścisłej współpracy nad realizacją założeń i działań projektu. 
Współpraca między placówkami rozpoczęła się od spotkania online 
nauczycieli z dziesięciu krajów i omówieniu zadań, które mają być re-
alizowane w poszczególnych miesiącach.

Pierwszą naszą działalnością był konkurs na plakat i logo projektu. 
W każdej szkole partnerskiej uczniowie i nauczyciele pracowali nad re-
alizacją tego zadania. Dzięki zaangażowaniu naszych rodziców, którzy 
oddawali swoje głosy, nasz plakat zajął I miejsce, a logo II w tym między-
narodowym konkursie. Również w październiku, każdy nauczyciel, ze 
swoimi podopiecznymi, przygotował film na temat zmian klimatu. Treści 
ekologiczne – tak ważne dla mieszkańców Ziemi – nie były czymś abs-
trakcyjnym, ale bardzo bliskim dzieciom, dziejącym się „tu i teraz”. Stąd 
poczucie realnego wpływu na sytuację planety Ziemi – z czego, trzeba 
mieć nadzieję, będą wypływać dalekosiężne globalne rezultaty. 

Kolejnym sukcesem tego projektu jest interaktywna, proekologicz-
na wystawa. Tym razem do współpracy włączyła się nasza maskot-

ka przedszkolna Skrzat. Dzieci zabierały ją do domu i współpracując 
z rodzicami, sprawdzały jak to jest z tą ekologią w naszym regionie. 
Powstały przepiękne zdjęcia, które stały się inspiracją dla naszej pro-
ekologicznej wystawy. Uroczyste otwarcie, na które została zaproszo-
na dyrekcja przedszkola, rodzice i dzieci, odbyło się 11 grudnia. Prócz 
zdjęć, zostały przygotowane interaktywne stanowiska z zadaniami, 
które miały na celu sprawdzenie świadomości ekologicznej dzieci. Po 
obejrzeniu wystawy i wykonaniu zadań, każde dziecko otrzymało do-
niczkowy cyprys i słodką kulę ziemską.

Projekt cały czas „żyje’ i w ramach jego realizacji, jeszcze wiele dzia-
łań przed nami. W planach mamy już „podróżujące T-shirts”, sadzenie 
drzew i ozdabianie płóciennych toreb na zakupy.

Powstałe prezentacje multimedialne, filmy, wystawy proekologicz-
ne, plakaty czy opowiadania mogą być inspiracją i zachętą do podej-
mowania kolejnych takich działań. 

Koordynator projektu Ewa Macuba

wizyta CzarodziEJa BalTiE
W poniedziałek, 2 grudnia do szkoły podstawowej nr 1 im. generała Franciszka Kleeberga w ząbkach zawitał 
niecodzienny gość. prosto z Czech przyjechał do nas pan Bohumír soukup – wybitny programista, metodyk, 
twórca systemu do nauki programowania – BalTiE, wielki popularyzator nauki programowania w szkole, na 
wszystkich etapach edukacyjnych.

Pan Soukup spotkał się z trzema klasami, uczącymi się w budynku 
przy Harcerskiej: 1J, 3C, i 3F. Z właściwą sobie charyzmą wprowadził 
najmłodszych w świat programowania. Już po 45 minutach lekcji 
w każdej klasie, dzieci miały gotowe swoje pierwsze w życiu progra-
my. I w każdej klasie po trzech kwadransach lekcji dzieci stwierdziły, 
że ... za krótko, że chcą jeszcze! 

Dzieci miały okazję wypróbować nową wersję Baltiego, która nie 
wymaga instalowania. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę in-
ternetową i zalogować się na swoje konto. Ta wersja działa także na 
smartfonach i tabletach. Poza wartościami edukacyjnymi, jest mądrą 
alternatywą dla gier, na przykład w czasie podróży. Baltie opiera się na 
uproszczonej, niepozornej grafice, ale daje olbrzymie możliwości pro-
gramistyczne. 

Część kadry nauczania wczesnoszkolnego w SP 1 odbyła już szko-
lenia i może wśród swoich wychowanków kontynuować nauczanie 
programowania, oczywiście z pomocą sympatycznego, malutkiego, 
pracowitego czarodzieja Baltie.

Baltie jest narzędziem przeznaczonym dla każdego etapu eduka-
cyjnego, od przedszkola aż do matury. Maluchy zaczynają od ryso-
wania, a potem płynnie i niepostrzeżenie przechodzą do programo-
wania. Z czasem tworzą programy coraz bardziej skomplikowane, 
rozwiązują coraz trudniejsze zadania.

Uczniowie mogą uczestniczyć w międzynarodowych konkursach 
programowania, w kategoriach od 6 do 19 lat. Warto wspomnieć, 

że laureatem jednego z konkursów twórczych Baltie w 2015 roku 
w Brnie, został mieszkaniec Ząbek, uczeń byłego Gimnazjum nr 1. 
Międzynarodowe jury doceniło go za najciekawszą i najbardziej 
skomplikowaną programistycznie grę platformową.

Język programowania Baltie to język na poziomie języka C, ale jest 
w pełni graficzny (wizualny), przyjazny, rozbudza wyobraźnię twór-
czą i uczy logicznego myślenia. Łatwo z niego przejść na języki: C++, 
JavaScript i Python. Jest narzędziem rekomendowanym przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej.

W Polsce korzysta z Baltiego blisko 4,5 tysiąca szkół. Dla wszystkich 
uczniów w naszym kraju instalacja programu Baltie jest darmowa.

Więcej informacji na www.baltie.pl
Marta Archita
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FoTograFia 
jest pasjonująca
rozmowa z robertem ołdakowskim, mieszkańcem 
ząbek, wielkim pasjonatem fotografii, który pod 
koniec października miał swoją wystawę w ząbkow-
skim miejskim ośrodku Kultury, kiedy to odbył się 
wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Ciepłem malo-
wane”. ostatnio prace pana roberta mogli podziwiać 
mieszkańcy opinogóry.

Edyta Nowak-Kokosza: Jak zaczęła się pana przygoda z fotografią?
Robert Ołdakowski: – Kiedy miałem 12 lat, ojciec podarował mi 

analogowy aparat Smiena 8M. To były początki. W szkole średniej 
miałem już własną ciemnię w domu oraz powiększalnik i sam wywo-
ływałem negatywy i robiłem odbitki czarno-białe. Wtedy pojawił się 
też aparat średnioformatowy. To była fotografia pamiątkowa, rodzin-
na, a z czasem trochę reportażowa.

Jest Pan typowym samoukiem?
Tak, jestem samoukiem – wymiana doświadczeń także z innymi fo-

tografującymi plus książki. W ubiegłym roku 4 miesiące intensywnych 
zajęć profesjonalnych w Akademii Fotografii w Warszawie. Od kilku 
miesięcy także ciekawe cotygodniowe warsztaty w MOK w Ząbkach.

Ulubiony rodzaj fotografii to fotografia krajobrazowa. Dlaczego?
To chyba z zamiłowania do przyrody, podróży. Bardzo dużo podró-

żuję po Polsce. Lubię też fotografię portretową, plenerową.
Ulubiona technika?
Od dwóch lat jest to fotografia w tzw. bliskiej podczerwieni – baj-

kowy surrealistyczny świat. Wolę obrazy kolorowe niż czarno-białe 
w tej technice. Kilka osób w Polsce – z tego, co znam z mediów – 
uprawia taką fotografię profesjonalnie, ale w tej skali, w jakiej robię 
te fotografie w różnych miejscach Polski, jestem chyba jeden – ponad 
7 tys. takich fotografii w ciągu dwóch lat, w tym około 1000 z samej 
Warszawy. Tutaj też praktycznie jestem samoukiem, wymieniam się 
również doświadczeniami z osobami robiącymi takie zdjęcia z kilku 
stron świata i oczywiście z Polski.

Czy fotografia to jedyna pasja?
Nie. Również podróże i muzyka – szerokie spektrum wykonawców.
Jakie prace mogliśmy zobaczyć w ząbkowskim MOK-u?
To blisko 60 bajkowych prac w technice bliskiej podczerwieni 

z dwóch lat podróży po Polsce – głównie Mazowsze, Lubelszczyzna 
i Podlasie. Jest tu kilka prac nagrodzonych na konkursach Mazowsza 
i Podlasia oraz Fryderyk Chopin z Łazienek Królewskich z wystawy 
100-lecia Niepodległości z Zamku Królewskiego w Warszawie

Jest też kilka prac z komercyjnych sesji promocyjnych takiej foto-
grafii – Uroczysko Zaborek, Dwór Droblin i Energylandia w Zatorze.

Jeśli ktoś jest zainteresowany fotografiami Roberta Ołdakowskiego, 
zapraszamy do kontaktu: tel. 535 854 366, e-mail: robiko2008@wp.pl.

Polecamy również kilka stron, gdzie można zobaczyć jego prace:
https://www.facebook.com/zamek.krolewski.warszawa/...,
https://www.zabki24.pl/2018/07/zabki-w-obiektywie-...,
http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/index.php...,
http://www.wiadomosci.cerkiew.pl/fotogaleria.php?i...,
https://www.instagram.com/oldakowskirobert/,
https://www.facebook.com/Roko1967.
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Wigilia u seniorów
16 grudnia Klub „senior+” zorganizował spotkanie wigilijne. Wśród honorowych gości znaleźli 
się burmistrz ząbek małgorzata zyśk oraz kierownik ośrodka pomocy społecznej w ząbkach 
artur Kołodziejczyk.

Choć każde uroczystości świąteczne maja w sobie coś wyjątkowe-
go, to spotkania u seniorów zawsze są szczególne. Mimo że członko-
wie Klubu mieszkają przecież w różnych zakątkach Miasta, to gdy się 
spotykają u siebie w Klubie, na ul. Torfowej, to tak jakby spotykała 
się jedna wielka rodzina na okoliczność ważnej uroczystości rodzin-
nej. I faktycznie rodzinna, pełna szczerości i ciepła atmosfera czyni to 
miejsce wyjątkowym, nie tylko od święta.

Zauważyła to również burmistrz Małgorzata Zyśk, która stwierdzi-
ła, że z seniorami czuje się tak dobrze jak by była u siebie w domu. 
Z okazji zbliżających się świąt pani burmistrz złożyła seniorom najser-
deczniejsze życzenia oraz zapewniła, że będzie ich wspierać w każdy 
możliwy sposób.

My również życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, pogody 
ducha, uśmiechu na twarzy oraz dużo zdrowia.

Co słyChać
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ogłoszENiE
Burmistrz miasta ząbki ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr Wa1W/00108157/4 
stanowiącej część działki ewid. nr 2/8 z obrębu 0018,01-18, o pow. 1013 m2, znajdującej się w ząbkach, przy ul. stefana Batorego.

stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi: 
1 400,00 zł miesięcznie + 23% podatek VaT.

Wadium: 100,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 1100 w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ulicy Wojska Polskiego 10.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do 

dnia 13 stycznia 2020 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: 6845.173.2019.EB
i. informacje o nieruchomościach przeznaczonych do wydzier-

żawienia:
Grunt niezabudowany stanowiący część działki ewid. nr 2/8 z obrę-

bu 0018,01-18, o powierzchni 1013 m2, położony przy ul. Stefana Ba-
torego, wydzierżawiony w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności 
gospodarczej. 

W księdze wieczystej znajdują się wpisy dotyczące ustanowienia 
ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Zakładu 
Energetycznego Warszawa Teren S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Brak 
obciążenia nieruchomości hipoteką.

ii. Warunki dzierżawy:
Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 5 lat tj. od dnia 1 lutego 

2020 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.
Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać podatek od nieruchomości.
Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych dla pro-

wadzenia działalności gospodarczej pozwoleń i zgód.
iii. położenie
 Działka będąca przedmiotem niniejszego przetargu posiada bez-

pośredni zjazd z ul. Stefana Batorego. Grunt częściowo ogrodzony, 
niezagospodarowany, niezadrzewiony. Położony w pobliżu skrzy-
żowania ul. Stefana Batorego oraz ul. Wolności, stanowiących jedno 
z ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta Ząbki, a także ul. Ra-
dzymińskiej w Warszawie – ok. 1,5 km. W bezpośrednim sąsiedztwie 
- grunt wykorzystywany pod działalność gospodarczą. Działka po-
siada dostęp do uzbrojenia. W jej sąsiedztwie zlokalizowana jest sieć 
energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna.

iV. Warunki przetargu
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć ko-

misji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz do wglądu dowód 
tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powin-
na przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Są-
dowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii po-
świadczonej notarialnie, upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej 
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno-użytkowym 
nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisa-
nia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, za-
mknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym 
przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. 

szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawianej nieru-
chomości można uzyskać w referacie geodezji i  gospodar-

ki Nieruchomościami (pok. 28) urzędu miasta ząbki przy ul. 
Wojska polskiego 10, telefon 22 51 09 746/ 744 w godzinach 
pracy urzędu.

Burmistrz miasta ząbki zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu z ważnych powodów.

GiGN.6845.173.2019.EB  - załącznik nr 1 do ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie. 

Opracowano w systemie GEO-MAP

Co słyChać
www.zabki.pl

15

ogłoszenia



Pełnych spokoju, ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku
życzą Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach

Drodzy Mieszkańcy
 Serdeczne życzenia radosnych

Świąt Bożego Narodzenia
W cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki,
Zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu
 I życzliwości na każdy dzień Nowego Roku

 
Życzy 

Zarząd i Pracownicy 
PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.

W te piękne i jedyne w roku chwile 
pragniemy złożyć 

najserdeczniejsze życzenia,
pogodnych, zdrowotnych i radosnych dni.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
będą czasem niezapomnianym,

spędzonym w gronie najbliższych.

A w nadchodzącym Nowym Roku szczęście 
niech nigdy Państwa nie opuszcza,

 a wiara codziennie dodaje sił i energii  
do realizacji nowych pomysłów

Kupcy z „Bazaru Ząbki”

Co słyChać
www.zabki.pl
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