
Dzienna
opieka 

naD Dziećmi
Do lat 3

 nygusek.baby 

tel. 505 208 022
Ząbki ul. Gajowa 4B

200

Rok XXIX Nr 13 (442) 12 lipca 2019 r. ISSN 1427-3717 www.zabki.pl

PROMOCYJNE CENY!!!
Hurtownia „REAL” Janusz Krajewski
05-091 Ząbki, ul. Jana Pawła II 32
tel. 22 781 43 29, kom. 602 46 08 45
e-mail: real@real-jk.pl

Nowo otwarta 
mieszalnia tynków 
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Wielkie inWestycje, 
duże zmiany
RozmoWa z BuRmistRzem 
miasta ząBki małgoRzatą zyśk
W ząbkach od wielu lat znaczące środki przeznacza 
się na inwestycje, średnio ok. 20-30 mln zł rocznie. 
ten rok pod tym kątem jest rekordowy, bowiem już 
teraz kwota ta przekracza 70 mln zł...

Rzeczywiście ten rok jest rekordowy. Na chwilę obecną na inwesty-
cje mamy przeznaczone 70 mln 400 tys. zł. Ta kwota jeszcze wzrośnie 
do końca roku, mam nadzieję, że o kolejne kilkanaście mln zł. Bar-
dzo liczymy na dotację z rządowego programu budowy dróg gmin-
nych i powiatowych. Wiemy, że wnioski są obecnie procedowane. 
Wszystko co było konieczne, wykonaliśmy. Procedura przeszła przez 
Urząd Wojewódzki i wnioski trafiły już do Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Mam nadzieję, że oba wnioski, które złożyliśmy na łącz-
ną kwotę ponad 27 mln zł przejdą weryfikację pomyślnie i uzyskają 
dofinansowanie. Zdajemy sobie też sprawę, że nie jesteśmy sami, 
że konkurencja jest ogromna. Z uwagi na to, że na całym Mazowszu 
złożono ok. 500 wniosków, to liczymy, że przynajmniej jeden będzie 
rozpatrzony pozytywnie i będzie mógł zostać zrealizowany.

Dokończenie str. 7



PodPisano umowę na 
BuDoWę DRóg W ząBkach

W dniu 28 czerwca br. Miasto Ząbki za-
warło umowę na budowę trzech dróg 
w Ząbkach. Inwestycja zakłada budowę ulic: 
Olszewskiego, Bociania, Sokola o łącznej dłu-
gości około 990,0 m, z terminem wykonania 
do 30 listopada 2019 r.

W ramach zawartej umowy zostanie wyko-
nana m.in. nawierzchnia utwardzona jezdni, 
powstaną „wyniesione” skrzyżowania, zjazdy 
oraz chodniki. Inwestycja przewiduje również 
budowę odwodnienia tj. kanalizację deszczową.

Wartość umowy: 5 688 105,70 zł brutto.
Na zdjęciach plan zaprojektowanych ulic 

Sokola, Olszewskiego, Bociania oraz obecny 
stan dróg przed budową.
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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

Xi sesja 
rady miasta 
ząbki

9 lipca odbyło się 11 posiedzenie Rady 
miasta ząbki, podczas którego podjęto 
następujące uchwały:
- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Mia-
sta Ząbki
- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Ko-
misji Rewizyjnej w II półroczu 2019 r.
- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nierucho-
mości. (dz. 1/38)
- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nierucho-
mości. (dz. 1/37)
- w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej oraz dokumentów potwier-
dzających dane w niej zawarte
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
- w sprawie wprowadzenia zmian do budże-
tu Miasta Ząbki na rok 2019
- w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Try-
bunału Konstytucyjnego o zbadanie zgod-
ności oraz o stwierdzenie, że art. 90 ust. 2b 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty był niezgodny z Konstytucją Rzeczy-
pospolitej Polskiej

Pełna treść uchwał dostępna jest na stro-
nie internetowej urzędu miasta (www.zab-
ki.pl), link BiP, zakładka: prawo miejscowe

Co słyChać
www.zabki.pl
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Wykonanie BuDŻetu na 2018 rok
zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru przedstawiamy najważniejsze informacje doty-
czące realizacji budżetu miasta ząbki na 2018 rok, uwzględniając dochody i wydatki miasta, po-
kazując również ich strukturę.

DochoDy

Co słyChać
www.zabki.pl
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WyDatki
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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

Co słyChać
www.zabki.pl
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Patrząc na ostatnie kilkanaście lat, trzeba przyznać, że ząb-
ki w przypadku dofinansowania inwestycji drogowych miały 
duże szczęście. W poprzednich kadencjach ząbki pozyskały 
sporo pieniędzy ze środków unijnych, na 2 etapy po kilkana-
ście dróg każdy, czy tunel drogowy. teraz w perspektywie jest 
możliwość kolejnego solidnego dofinansowania na budowę 
nie 2-3 ulic, ale całkiem sporej liczby.

Łącznie dotyczy to 16 dróg: 12 dróg we „wniosku inwestycyjnym” 
i 4 drogi we „wniosku remontowym”. Wybór drogi do realizacji nigdy 
nie jest łatwy, bo każdy powinien mieć dostęp do wyasfaltowanej dro-
gi. W tym przypadku wybór był uwarunkowany różnymi kryteriami. 
Przede wszystkim droga musiała spełniać warunki wniosku konkurso-
wego, musiała to być droga gminna czy gminna zbiorcza. Drugi nie-
zwykle ważny warunek dla miasta to budowa kanalizacji deszczowej 
w tych drogach. Przy tej okazji przypomnę, że miasto od kilkunastu 
miesięcy realizuje duży projekt unijny związany z budową kanalizacji 
deszczowej (wartość projektu ok. 40 mln zł, z dofinansowaniem unij-
nym na poziomie 85%). Siłą rzeczy projekty te muszą się uzupełniać.

W ramach złożonych przez nas wniosków część dróg będzie budo-
wana od podstaw, najpierw kanalizacja potem jezdnia, a część zosta-
nie zmodernizowana.

Proszę zwrócić uwagę, że Miasto Ząbki nie byłoby w stanie wybudo-
wać tak wielu dróg, wykonać za 40 mln zł kanalizacji, gdyby nie było 
dofinansowania na poziomie 85%. Nie byłoby też w stanie wykonać 
projektu „Zielona Przestrzeń” za 8,3 mln zł. Pierwotny wniosek był zło-
żony na ok. 4,8 mln zł. Udało nam się dwa tygodnie temu rozszerzyć go 
o kolejne 3,5 mln zł. Dofinansowanie zewnętrzne również wynosi 85%. 

niektórzy twierdzą, że najważniejszą tegoroczną inwestycją 
jest budowa nowego kompleksu szkolno-przedszkolnego. to 
jedna z większych inwestycji w historii miasta.

To inwestycja na dwa lata budżetowe (2019-2020). Planujemy, że 
nowa szkoła musi zostać oddana do użytku na tyle wcześnie, żeby od 
1 września 2020 roku można było rozpocząć w niej nowy rok szkolny. 
Prace budowlane idą dość sprawnie, już widać pierwsze efekty. Fak-
tycznie to bardzo duża i kosztowna inwestycja. Koszt budowy to ponad 
43 mln zł, dodatkowo dochodzą nadzór inwestorski z wydatkiem rzędu 
ok. 1 mln zł oraz zapewne jakieś roboty dodatkowe. W związku z tym 
zakładamy, że projekt zamknie się w kwocie ok. 50 mln zł. To potężna 
inwestycja. Bardzo trudna do sfinansowania, dlatego złożyliśmy wnio-
ski o dotacje. Mamy informacje, że mamy przyznaną dotację w wy-
sokości prawie 7 mln zł na salę gimnastyczną. Podpisaliśmy również 
stosowną umowę z Polskim Związkiem Piłki Koszykowej, dzięki temu 
mogliśmy ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50%. Złożyliśmy 
także wniosek o środki z rezerwy budżetu państwa. Wniosek jest pro-
cedowany. Bardzo możliwe, że to dofinansowanie uzyskamy. Jeżeli nie 
uda się pozyskać wnioskowanych 5 mln zł, będziemy składali wniosek 
o dofinansowanie choćby połowy tej kwoty, czyli 2,5 mln zł. Będziemy 
dążyli do tego, żeby uzyskać jak największe dotacje. 

Szkoła będzie przeznaczona dla 1000 uczniów i 125 przedszkolaków. 
inna ważna kwestia, która jest intensywnie dyskutowana 

w ostatnim czasie, to projekt stworzenia swoistego centrum zą-
bek, w którym mogłyby powstać nowe obiekty publiczne oraz 

zostałby zagospodarowany teren wokół. o sprawie mówiło się 
od kilku lat. temat powrócił, bo pojawiła się możliwość uzyska-
nia dofinansowania na realizację tego zadania.

To prawda. Pojawiła się możliwość ubiegania o środki z tzw. fundu-
szu norweskiego. Naszą ambicją jest sięganie po każde dofinansowa-
nie. Kwestia stworzenia centrum Ząbek z prawdziwego zdarzenia była 
przedmiotem wielu rozmów już wiele lat temu. Było kilka wariantów. 
Jednym z nich było zagospodarowanie terenu przy ul. 3-go Maja. Tam 
głównie chodziło o ratusz, inkubatory przedsiębiorczości, jak również 
o mieszkalnictwo komunalne, ewentualnie bibliotekę miejską. Ponie-
waż budowa ratusza niejako nie wpisuje się w koncepcję projektu nor-
weskiego, wybraliśmy więc lokalizację w okolicy bazarku, oczywiście 
pozostawiając bazarek miejski w stanie nienaruszonym. Jeszcze za bur-
mistrza Roberta Perkowskiego został ogłoszony konkurs urbanistyczny 
na zagospodarowanie tego kwartału miasta. Zwycięska koncepcja, któ-
rą swego czasu przedstawił w ramach konkursu mieszkaniec Ząbek za-
kładała powstanie miejskiego placu, gdzie będą się znajdowały różne 
budynki użyteczności publicznej. Myśmy to rozszerzyli, chcielibyśmy 
tu ulokować jeszcze obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury, być może 
z widownią. W tym miejscu zlokalizowana byłaby Biblioteka, byłby też 
budynki komunalne. Wszystkie obiekty, które tam obecnie funkcjonują 
( Przychodnia Vital, kwiaciarnia Lotos, Biedronka, Carrefour), dalej mo-
głyby funkcjonować w nowych obiektach w części parterowej.

o co chodzi z tym centrum?
Chodzi o stworzenie swoistego centrum miasta, gdzie mieszkańcy 

mogliby się spotykać, gdzie byłaby mała scena, kawiarnie, restaura-
cje, miejsce integracji mieszkańców miasta. Myślę, że to idealna loka-
lizacja, sam środek miasta. Taki plac spełniałby oczekiwania wszyst-
kich mieszkańców. Co niezwykle ważne rozwiązania te wpisują się 
w projekt norweski, który zakłada, że zaproponowane modele funk-
cjonalne, mogłyby być powtarzalne, to znaczy sprawdzać się w in-
nych miastach. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwa sprawa. 
W tym konkursie tylko 15 projektów w skali kraju może wygrać, ale 
tu dofinansowanie jest 100%. Skoro jest taka możliwość, to naszym 
obowiązkiem jest spróbować powalczyć o te środki. W związku z tym 
przeprowadzamy ankietę, dzięki której chcemy poznać bardzo do-
kładnie aktualne potrzeby mieszkańców w tym względzie.

Jednocześnie byłby to bardzo ważny element centrum miasta, 
który wraz z innymi tworzyłby spójną całość. Nowe centrum w po-
łączeniu z Parkiem Miejskim im. Szuberta, który w ramach projektu 

Wielkie inWestycje, duże zmiany
RozmoWa z BuRmistRzem miasta ząBki małgoRzatą zyśk
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Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”
Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł
tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

VII Spotkanie Ząbkowskich Przedsiębiorców
 za nami

Co słyChać
www.zabki.pl
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„Zielona Przestrzeń” przejdzie rewitalizację, z nowym dworcem PKP, 
nowym pasażem „Orla”, gdzie będą fontanny posadzkowe i ogródki 
kawiarniane, będzie tworzył naprawdę bardzo atrakcyjną całość. 

Będziemy chcieli stworzyć takie wielkie centrum miasta, które bę-
dzie spełniało oczekiwania mieszkańców.

miasto przystąpiło też do innej ważnej kwestii, na którą zwy-
kle wcześniej nie starczało czasu i środków, bo się budowało dro-
gi, obiekty kubaturowe. chodzi tu o przestrzeń zieleni miejskiej, 
która na tle innych inwestycji wygląda bardzo skromnie. z drugiej 
strony mieszkańcy wielokrotnie się domagali, i słusznie, działań 
w tym kierunku. każdy bowiem chce żyć w miłym otoczeniu, nie 
tylko mając na myśli swój własny ogród, ale również przyjazne, za-
dbane tereny miejskie. i w końcu stało się. zacznie się wiele dziać 
w tym zakresie, bo miasto pozyskało klika milionów zł na ten cel.

To duży wielomilinowy projekt. W tej chwili to kwota 8,3 mln zł prze-
znaczona na zagospodarowanie zieleni, z czego 70% zostanie wydatko-
wane na zieleń, a 30% na małą architekturę. W tym projekcie założenie 
jest takie, że wszystkie tereny zielone w całym mieście, skwery, tereny 
parkowe i zieleni przyulicznej będą zagospodarowane. W ostatnim czasie 
udało nam się ten projekt rozszerzyć o zagospodarowanie dodatkowych 
9 ha na terenie Ząbek południowych (przy ul. Powstańców i Żołnierskiej). 
Aneks do umowy z NFOŚiGW zwiększający dotację o kolejne 3,5 mln zł 
między innymi obejmuje pumptrack i plac zabaw przy ul. Powstańców.

jakie są główne lokalizacje, w których infrastruktura zielona 
zostanie poddana szczególnej rewitalizacji?

Przede wszystkim teren parku miejskiego. Następnie skwer przy ul. 
Gałczyńskiego, który będzie podzielony na dwie części: rekreacyjną 
rodzinną, druga to plac zabaw dla dzieci. Przy ul. 11-go Listopada 
i Szpitalnej powstanie fontanna posadzkowa, z ławeczkami i piękną 
zielenią. Po stronie południowej zostanie zagospodarowany teren 
przy Kauflandzie oraz wspomniana działka 9 hektarowa na drugim 
krańcu południowej części miasta. 

Dodatkowo wzbogacamy naszą przestrzeń poprzez nowe obiekty 
rekreacyjne. Również z budżetu miasta zrealizowana zostanie budo-
wa placu zabaw przy ul. Wolności. Przy ul. Szwoleżerów będzie miała 
miejsce modernizacja placu zabaw (renowacja istniejących urządzeń 
oraz zakup nowych). W ramach budżetu partycypacyjnego w wyniku 
głosowania mieszkańców, powstanie również skatepark między MO-
SIR-em a MCS-em (między basenem a trybuną sportową). Mamy też 
zaplanowany plac zabaw w bliskim sąsiedztwie osiedla na ul. Skrajnej.

Dziękuję za rozmowę.

ul. gałczyńskiego

Park

ul. szpitalna

ul. szpitalna

ul. szpitalna



wsPaniały 
juBileusz
29 czerwca w sali ślubów urzędu 
miasta odbyła się wyjątkowa uro-
czystość jubileuszowa, podczas 
której dwie ząbkowskie pary zo-
stały odznaczone okolicznościo-
wym medalem przyznanym przez 
Prezydenta RP w dowód uznania 
za długoletnie pożycie małżeń-
skie. odznaczenie otrzymali Pań-
stwo kazimiera i henryk Dawid-
czyk (61 lat pożycia małżeńskiego) 
oraz Państwo Wiesława elżbieta 
oraz michał antoni klepacz (52 
lata). uroczystość miała bardzo 
podniosły charakter.

Na cześć Jubilatów piękną laudację wy-
głosiła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Joanna Konieczna. Następnie głos zabrała 
burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk.

- Rodzina w życiu człowieka jest najważ-
niejszą wartością. Wszystko w życiu można 
poukładać, jeśli wiemy czy wszystko jest na 
swoim miejscu. Oddanie najbliższym tworzy 
więź i powoduje, że życie dla nas jest spełnio-
ne, szczęśliwe. Ale jeżeli nawet w życiu coś 
się nie układa, to dom jest takim azylem bez-
pieczeństwem, do którego wracamy, gdzie 
mamy oparcie. Jestem niezmiernie szczęśli-
wa, że mogę Państwu złożyć życzenia – po-
wiedziała burmistrz Małgorzata Zyśk.

- Jesteście dla nas Państwo chlubą i nadzie-
ją, szczególnie w świecie, kiedy związki się 
rozpadają, że możemy cieszyć się z tak wspa-
niałego wzorcowego małżeństwa. I że są tu 
wśród nas dzieci, wnuku i prawnuki. Towarzy-
szy mi niezmierna radość, że nasze ząbkow-
skie rodziny mogą być tak trwałe, to wspania-
łe, budujące – dodała burmistrz Ząbek.

Głos zabrał również Marcin Kubicki, przewod-
niczący Komisji Społecznej Rady Miasta Ząbki.

- Wiadomo, że w życiu są piękne chwile 
ale i te naznaczone trudnościami. Ale skoro 
Państwo jesteście tu z nami razem, to znaczy, 
że zostały one pokonane. Nie odpuszczam 
takich uroczystości, bo dzięki nim umacniam 
się. Jesteście Państwo dla mnie przykładem, 
że można razem przejść przez życie. Za Wa-
szym przykładem chciałbym dać przykład 
swoim dzieciom i chcę, żeby ten przykład 
był wzorem również dla innych – powiedział 
przewodniczący Kubicki.

Po krótkich przemówieniach odbyła się 
ceremonia wręczenia odznaczeń. Jubilaci 

otrzymali również pamiątkowy grawerton, 
album, a panie piękny bukiet kwiatów. Na za-
kończenie za zdrowie Jubilatów wzniesiono 
toast, oraz zaśpiewano Im „Sto lat”. 

Również życzymy naszym Jubilatom jesz-
cze wielu wspaniałych chwil, przeżytych 
w zdrowiu i radości.
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BezPieczny WyPoczynek nad wodą
za nami kolejne ciepłe dni, przed nami niemal dwa miesiące wakacji. upalna pogoda sprawiła, że wiele osób 
postanowiło wolny czas spędzić nad wodą. tylko w Boże ciało utonęło 10 osób. W ciągu pierwszych trzech dni 
czerwca życie w wodzie straciło 12 osób. łącznie od 1 kwietnia do 3 czerwca utonęło w Polsce już 101 osób.

W Polsce, jedną z najpopularniejszych 
form spędzania wakacji jest „plażowanie”. 
Łatwo zapomnieć, że woda, nawet ta z po-
zoru bezpieczna i spokojna, jest groźnym 
żywiołem. Przyczyn większości wypadków 
nad wodą należy upatrywać w nadmiernej 
brawurze osób zażywających kąpieli, często 
połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu 
zbiornika, braku umiejętności i nieodpo-
wiednim przygotowaniu się do pływania, 
niestosowaniu indywidualnych środków 
ochrony, ale również w braku odpowiednie-
go nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Do kąpieli należy wybierać takie miejsca, 
gdzie plaże są strzeżone. Jednak wypoczynek 
pod okiem ratownika nie zwalnia od zacho-
wania zdrowego rozsądku i od zapewnienia 
należytej opieki dzieciom. Podczas zabawy 
potrafią oddalić się niepostrzeżenie i zagu-
bić w tłumie plażowiczów. Aby kąpiel była 
bezpieczna, należy stosować się do zasad i: 
pływać tylko w miejscach do tego wyzna-
czonych, stosować się do poleceń ratownika 
(m.in. zwracać uwagę na kolory flagi na ką-
pielisku –biała –kąpiel dozwolona, czerwona 
–zakaz kąpieli), nie wbiegać do wody rozgrza-
nym, aby nie doznać wstrząsu termicznego, 
nie skakać do wody w nieznanych miejscach, 
zwłaszcza „na główkę”, może to skończyć się 
śmiercią lub kalectwem, nie wypływać na ma-
teracu daleko od brzegu, nigdy nie pływać po 
wypiciu alkoholu, nie pływać bezpośrednio 
po posiłku –zimna woda może doprowadzić 
do skurczów żołądka, nie wypływać poza wy-
znaczony teren kąpieliska. Pływanie po alko-
holu, brawura i przecenianie swoich umiejęt-
ności, pozostawianie dzieci bez odpowiedniej 
opieki oraz skoki do wody „na główkę” są naj-
częstszymi przyczynami utonięć.

Wypoczynek nad wodą to również opala-
nie. Należy chronić skórę przed poparzeniami 
stosując preparaty z odpowiednim dla naszej 
karnacji filtrem UV. Przed słońcem trzeba 
także zabezpieczyć oczy zakładając okulary 
z filtrem UV oraz głowę zakładając chustkę 
lub kapelusz. Nie warto nosić okularów bez 
odpowiedniej ochrony przed promieniowa-
niem. Bardziej szkodzą naszym oczom, niż po-
magają. Pływając łódką, żaglówką, kajakiem 
czy rowerem wodnym pod żadnym pozorem 
nie wolno zdejmować kapoka. W przypadku 
wywrotki lub nieoczekiwanego wpadnięcia 
do wody może uratować życie. Żeglarze po-
winni na bieżąco śledzić prognozy pogody, 
aby w miarę możliwości unikać zagrożenia 
związanego z nagłą zmianą aury. 

W województwie mazowieckim kąpieliska 
i miejsca przeznaczone do kąpieli są badane 

przez sanepid, który stworzył specjalny  ser-
wis  kąpieliskowy dostępny pod adresem 
https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/
mapa zawierający informacje m.in. o jakości 
wody i infrastrukturze na terenie wypoczyn-
ku. Z serwisu można dowiedzieć się, czy dane 
kąpielisko jest otwarte. Natomiast informacje 
o miejscach przeznaczonych do kąpieli moż-
na znaleźć na stronie: wsse.waw.pl

Najczęściej do utonięć dochodzi na niestrze-
żonych kąpieliskach lub w miejscach, gdzie 
kąpiel jest zabroniona. Obserwując dane doty-
czące osób, które utonęły zauważa się wpływ 
wysokich temperatur na liczbę ofiar w wyniku 
korzystania z niewłaściwych miejsc do kąpieli. 
Pojawiające się upały skłaniają osoby do orzeź-

wiających kąpieli w niebezpiecznych zbiorni-
kach, często „dzikich kąpieliskach”. 

Pomimo, że zarówno w zakresie wypad-
ków tonięć, jak i utonięć osób na przełomie 
ostatnich lat widoczna jest tendencja spad-
kowa, to niepodważalnie należy stwierdzić, 
że tego rodzaju zdarzenia nadal stanowią 
wyzwanie dla działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa osób korzystających z rekreacji 
wodnej, tak aby tego typu przypadki drama-
tu, nie tylko dla ofiary takiego zdarzenia, ale 
również dla jego rodziny i najbliższych, udało 
się w jak największym stopniu wykluczyć.

Na podstawie materiałów Biura Prewencji 
KGP, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA” 

w ramach projektu  
 

„Konsumencie, zadbaj o swój domowy budżet!” 
 

serdecznie zaprasza 
 

do wzięcia udział w dwuczęściowych warsztatach edukacji 
konsumenckiej, które odbędą się na terenie  

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica w Ząbkach. 
 

 Warsztaty edukacji konsumenckiej z zakresu m.in.: 
• wydatków bieżących, orientacji w cenach, 
• fałszywych promocji, sposobów gospodarowania pieniędzmi, 
• planowania budżetu domowego, sposobów oszczędzania, 
• bezpiecznych pożyczek, praw konsumenckich. 

 
•   10.07. godz. 08.30 - 12.00 - Pierwsza    część   warsztatów    
•   18.07. godz. 12.30- 16.00 -  Druga    cześć    warsztatów       

 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy.  

Udział będziemy potwierdzać mailowo. 

 
mail: empatia.stowarzyszenie@gmail.com,  
Więcej informacji pod telefonem: 501 299 432 

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.  
Obecnie wolne 12 miejsc. 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Co słyChać
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zaczytani
W tym roku po raz drugi świetlica szkolna szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. gen. F. kleeberga włączyła się do 
ogólnopolskiej akcji „zaczytani”.

Akcja ta polega na zbieraniu książek dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, z których następnie są tworzone biblioteczki na oddziałach 
dziecięcych w szpitalach i innych placówkach medycznych. 

Szkoła nr 1 w Ząbkach była na liście oficjalnych punktów zbiórki. 
Udało nam się pobić nasz rekord sprzed 2 lat, kiedy to zebraliśmy 

332 książki - w tym roku uzbieraliśmy aż 536 książek!!!

Ten świetny wynik zawdzięczamy naszym wrażliwym uczniom, ich rodzi-
com oraz nauczycielom naszej szkoły. Serdecznie wszystkim dziękujemy!

Do akcji włączyły się także osoby spoza szkoły, z terenu naszego 
miasta, składamy im gorące podziękowania za dołączenie do naszej 
szkolnej drużyny! Wychowawcy świetlicy SP1

Finał ogólnoPolskiego 
konkuRsu matematycznego 
„Puchacz Piotr”
michał uściński, uczeń Publicznej katolickiej szkoły 
Podstawowej im. ks. jana twardowskiego w ząbkach 
zajął drugie miejsce w kategorii klas pierwszych pod-
czas czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu ma-
tematycznego „Puchacz Piotr”.

W poniedziałek, 17 czerwca do finału Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego „Puchacz Piotr” adresowanego do uczniów klas 1-3 
szkół podstawowych z całego kraju przystąpili uczniowie wyłonieni 
spośród 1250 dzieci, piszących drugi etap międzyszkolny. W katego-
rii klas pierwszych znalazło się 51 finalistów, w rywalizacji uczniów 
klasach drugich wzięło udział 49 dzieci, a klas trzecich 44 młodych 
pasjonatów matematyki. 

W gronie laureatów z klas pierwszych znalazł się reprezentant Zą-
bek Michał Uściński, uczeń Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego, który zajął drugą lokatę.

- Każde dziecko ma swoje zdolności i zainteresowania. Warto od naj-
młodszych lat je rozpoznawać i pomagać dzieciom rozwijać pasje. To 
oczywiście wymaga od rodziców przede wszystkim poświęcenia wła-
snego czasu i cierpliwości. Nasz Michał od małego uwielbiał wszelkie gry 
w gronie rodziny (planszówki, karty itp.), a my staraliśmy się wychodzić 
naprzeciw jego oczekiwaniom i w wolnych chwilach z nim graliśmy. Gra 
karciana „w tysiąca” czy planszówka „Monopoly” w naturalny sposób 
uczą dzieci matematyki. W ten sposób Michał nauczył się dobrze liczyć 
już w przedszkolu. A dziś efekty nawet nas zaskakują, jesteśmy z syna 
bardzo dumni – powiedział Piotr Uściński, tata laureata z Ząbek.

Wysokie miejsca zajęli też pozostali startujący w konkursie ucznio-
wie ząbkowskich szkół. Julian Zychowicz, uczeń Prywatnej szkoły 
Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki zdobył siódme miejsce 

w  kategorii klas I, Bartosz Deoniziak, uczeń Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Generała Franciszka Kleeberga - siódme miejsce w kategorii 
klas II, Kuba Gora uzyskał szóstą lokatę, a Gabriel Kot dziesiąte miej-
sce w kategorii klas III (obaj są uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Kochanowskiego), Igor Staszuk z SP. Nr 1 im. Generała Franciszka 
Kleeberga uplasował się na 14 pozycji wśród uczniów klas III. 

Pierwszy etap odbywa się w szkołach - w naszym rejonie wzięło 
w nim udział 11 szkół, w tym wszystkie pięć z Ząbek, w sumie ponad 
500 uczniów. Drugi etap przeprowadzany jest w placówkach MathRi-
ders. 14 maja w naszym Studio Nauczania MathRiders Ząbki gościli-
śmy ponad 70-ciu uczniów. Aż siedmiu z nich awansowało do finału, 
który odbył się 17 czerwca w Milenium Plaza w Warszawie – mówi 
Bartosz Wardzyński ze Studia Nauczania MathRiders w Ząbkach.

„Puchacz Piotr” to konkurs matematyczny o zasięgu ogólnopolskim, 
organizowany przez Centra Nauczania MathRiders i skierowany jest do 
uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Dla młodych pasjonatów mate-
matyki udział w konkursie jest szansą na rozwinięcie dotychczasowych 
umiejętności, a także zmierzenie się z nowymi wyzwaniami. Na wszyst-
kich etapach, uczestnicy muszą udzielić pisemnej odpowiedzi na pyta-
nia otwarte. Poziom zadań jest dostosowany do wieku dzieci, jednakże 
może wykraczać poza podstawę programową, obowiązującą w szko-
łach. Konkurs ma patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Aleksandra Olczyk
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bracia sobierajscy Po raz kolejny 
najlePsi W euRoPie!
tegoroczne mistrzostwa europy w biegach z przeszkodami odbywały się w dniach 27-29.06 w Polsce. Do 
gdyni pojechało czterech braci sobierajskich: Wojtek (29 l.), maniek (22 l.), Bolek (17 l.) oraz krzysiek (14 l.). 
najstarszy z rodzeństwa, Wojtek, z powodu kontuzji nie mógł wystartować, pełnił więc tym razem rolę orga-
nizatora i trenera. Reszta braci miała jeden cel: wrócić z medalem.

Pierwszego dnia zawody rozgrywane były na dystansie pięciu kilome-
trów. Bolek i Krzysiek znajdowali się w tej samej kategorii wiekowej - do 
siedemnastego roku życia. Od samego początku bardzo mocne tempo 
narzucił najmłodszy ze wszystkich uczestników Krzysiek. Przez zdecy-
dowaną większość trasy biegł na drugiej pozycji, a z nieznaczną stratą 
podążał tuż za nim znajdujący się na trzecim miejscu Bolek. Wszystko 
zmieniło się na dosłownie sto metrów przed metą, gdy przy pokony-
waniu przeszkody Krzysiek dotknął nogą do ziemi i musiał powtarzać 
ją raz jeszcze. Takiej szansy nie mógł zmarnować bardziej doświadczony 
Bolek, który zaliczył bezbłędnie wszystkie zadania i wpadł na metę na 
drugiej pozycji. Jest medal! A ostatecznie ten jeden jedyny błąd koszto-

wał Krzyśka stratę nie tylko drugiego, ale i trze-
ciego miejsca! O kilkanaście sekund wyprzedził 
go bowiem zawodnik z Danii, który stanął na 
najniższym stopniu podium. Pierwszy dzień 
zakończył się bardzo dobrze: Bolek ze srebrnym 
medalem i Krzysiek czwarty. 

Kolejnego dnia na chłopaków czekało praw-
dziwe wyzwanie: dystans piętnastu kilometrów 
z ponad sześćdziesięcioma przeszkodami! 

Tutaj dużo większe znaczenie miała już tak-
tyka. Trzeba było zacząć spokojnie i rozłożyć 
siły równomiernie na całą trasę. Początkowo 
bracia Sobierajscy biegli na czwartej i piątej 
pozycji, stopniowo zbliżając się do czołówki. 
Na dziesiątym kilometrze na drugie miejsce 
wysunął się Krzysiek i nie oddał go już do 
mety! Trzeba to podkreślić: zdobył srebrny me-
dal Mistrzostw Europy będąc ich najmłodszym 
uczestnikiem! Bolek, po fantastycznym finiszu, 
ukończył bieg na czwartej pozycji. 

Dzień trzeci to Ninja Track - stumetrowy tor 
przeszkód, gdzie liczy się szybkość, zwinność i mocny chwyt. Tutaj na 
swoją szansę liczył Maniek. Ostatecznie zajął czternaste miejsce na 
kilkuset startujących, co jest bardzo dobrym wynikiem. Mimo ogrom-
nego zmęczenia poprzednimi startami wyzwanie podjął także Bolek. 
I poszło mu rewelacyjnie! Zmagania zakończył na dziesiątej pozycji, 
wyprzedzając starszego brata o pięć sekund.

Podsumowując, mieszkańcy Ząbek mogą być dumni ze swoich 
przedstawicieli, bowiem do domu wrócili oni z dwoma srebrnymi 
medalami. Trzeba także nadmienić, że nie są to ich pierwsze mię-
dzynarodowe sukcesy. W sumie na koncie mają już trzy medale Mi-
strzostw Świata oraz pięć medali Mistrzostw Europy!

sukcesy wiktorii 
i mateusza kornackich
9 czerwca, w hali sportowej Warszawa Bemowo przy 
ul. thommego 1 odbył się kolejny heros cup o Puchar 
Burmistrza Bemowa. karatecy Wiktoria i mateusz kor-
naccy z 6f sP3 w ząbkach z ksW kyoukushin marci-
na sieradzkiego wzięli w nim udział. Wiktoria walczyła 
w konkurencji kumite młodziczek w kategorii dziew-
częta +50 kg a mateusz w konkurencji kumite młodzi-
ków w kategorii chłopcy +65 kg.

Wiktoria zajęła II medalowe miejsce na turnieju. Mateuszowi co 
prawda nie udało się zająć miejsca na podium, na uwagę zasługuje 
jednak fakt podjęcia przez Mateusza rywalizacji w kategorii z zawod-
nikami starszymi z powodu nie stawienia się do zawodów zawodni-
ków w jego kategorii wiekowo - wagowej.
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i mięDzynaRoDoWy 
tuRniej ząBkoVia 
DsF cuP o Puchar 
burmistrza miasta 
ząbki zakończony!!!
W dniach 22 - 23.06.2019 na DozBuD aRena w ząb-
kach przy ul. słowackiego 21 uks ząbkovia ząbki 
zorganizowała i międzynarodowy turniej ząBkoVia 
DsF cuP o Puchar Burmistrza miasta ząbki.

Zawodniczki z czterech krajów (Mistrzynie Białorusi, Mistrzynie Fin-
landii, Mistrzynie Rosji i Mistrzynie Polski). Pięć kategorii wiekowych. 
40 rozegranych meczów, 8 sędziów, 3 ratowników medycznych, lo-
teria fantowa, kiełbasa z grilla, zapiekanki i mnóstwo innych atrakcji.
Klasyfikacja w roczniku 2009 i młodsze:
1. Chertanowo Moskwa
2. UKS Ząbkovia Ząbki
3. Ladies Mińsk
4. UKS Tęcza Bydgoszcz
Klasyfikacja w roczniku 2007 i młodsze:
1. UKS SMS Łódź
2. Chertanovo Moskwa
3. Ladies Mińsk
4. UKS Ząbkovia Ząbki
5. AS Stomil Olsztyn
6. UKS Tęcza Bydgoszcz
7. UKS Varsovia
8. UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki
Klasyfikacja w roczniku 2005 i młodsze:
1. AS Stomil Olsztyn
2. UKS Ząbkovia Ząbki
3. UKS SMS Łódź
4. Mińsk Ladies
5. FC Espoo (Finlandia)
6. UKS Tęcza Bydgoszcz

nagrody indywidualne
Rocznik 2009 i młodsze
Królowa strzelczyń: Julia Sobolewa (Chertanovo)
Najlepsza zawodniczka: Valeria Radkiewicz (Mińsk)
Najlepsza bramkarka: Dagmara Lacek (Ząbkovia)
Najlepsza obrończyni: Martyna Majewska (Ząbkovia)
Rocznik 2007 i młodsze
Królowa strzelczyń: Maja Kałun (Ząbkovia)
Najlepsza zawodniczka: Wiktoria Malczewska (SMS)
Najlepsza bramkarka : Violetta Guzowskaja (Mińsk)
Najlepsza obrończyni: Daria Androsova (Chertanovo)

Rocznik 2005 i młodsze
Królowa strzelczyń: Oliwia Czarnecka (Stomil)
Najlepsza zawodniczka: Patrycja Koarzewska (Ząbkovia)
Najlepsza bramkarka: Patrycja Banach (SMS)
Najlepsza obrończyni: Sasza Taraduda (Mińsk)
W rocznikach 2003 i młodsze oraz 2011 i młodsze nie prowadzono 
klasyfikacji - dziewczęta grały towarzysko.
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RaDy Dietetyka...

Pożegnaj naDmiaR 
WoDy z oRganizmu!
miewasz opuchnięte stopy, problemy z założeniem pierścionka, obser-
wujesz wzrost wagi i czujesz się czasem napompowana jak balonik? 
twój organizm prawdopodobnie zatrzymuje wodę. sprawdź co radzi 
Dietetyk naturhouse, by temu zaradzić!

Przyczyny takiego stanu mogą być różne.  
U kobiet zazwyczaj są związane z cyklem 
hormonalnym, ale mogą mieć również 
związek ze stresem, spożywaniem alko-
holu, kawy, nadmiernej ilości soli w potra-
wach czy wypijaniem zbyt małej ilości wody 
w ciągu dnia. Obrzęki mogą również poja-
wiać się w przypadku nieprawidłowej pracy 
nerek, wątroby, tarczycy, serca lub w konse-
kwencji przyjmowanych leków. Jeśli wyklu-
czyłaś czynniki chorobotwórcze, a problem 
nadal występuje, warto zwrócić uwagę na 
tryb życia i nawyki żywieniowe. Ich zmiana 
przyniesie poprawę!

Poznaj metody dietetyka, które pomogą Ci 
pozbyć się opuchlizny i zatrzymanej w orga-
nizmie wody.
Pij, naWaDniaj

Im mniej pijesz, tym organizm chętniej 
zatrzymuje wodę, gdyż nie wie kiedy zosta-
nie ona dostarczona ponownie. Gdy regu-
larnie będziesz popijać wodę w ciągu dnia, 
organizm nie będzie musiał jej magazyno-
wać. Dostarczaj ciału około 2 litry niegazo-
wanej wody mineralnej – małymi łykami 
przez cały dzień.

zmień naWyki
Ogranicz ilość soli w potrawach na 

rzecz świeżych lub suszonych ziół. Zre-
zygnuj z fast-foodów, posiłków na mie-
ście, słodyczy i przetworzonej żywności. 
Jedz świeże, najlepiej surowe warzywa  
i owoce – zadbasz o odpowiednią podaż 
witamin i minerałów oraz błonnika. Wy-
klucz kawę, alkohol oraz inne używki – 
sprzyjają zatrzymywaniu wody.
zastosuj WsPomagające suPlementy

Odpowiednie wyciągi z ziół, owoców i wa-
rzyw skoncentrowane w suplementach diety, 
mogą zdziałać cuda! Ekstrakt z liści czerwonych 
winogron, ekstrakt z owoców czarnej borówki, 
witamina C i B1 w połączeniu działają silnie dre-
nująco i detoksykująco – tym samym usprawnia-
ją funkcjonowanie gospodarki wodnej organi-
zmu. Znajdziesz je w Fluicir fiolkach dostępnych  
w naszym Centrum Dietetycznym Naturhouse 
Ząbki Dodatkowo fiolki te wzmacniają układ 
krążenia, działają przeciwzakrzepowo i po-
magają się pozbyć cellulitu wodnego. Fluicir 
Fiolki pomogą Ci skutecznie pozbyć się zatrzy-
mywanej wody oraz uniknąć uczucia ciężkości  
i opuchnięcia.

centrum Dietetyczne naturhouse ząbki, ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty Polskiej), tel. 604-110-153, 
Godziny otwarcia: Pon- Śr: 12:00-20:00, Cz- Pt: 8:00-16:00

Wyciąg z ogłoszenia o PRzetaRgu
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony na sprze-

daż nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

ewidencyjna nr 2/7 z obrębu 0054, 03-30 
o pow. 2 500 m2, położonej w Ząbkach w rejo-
nie ul. J. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą 

Nr WA1W/00009846/7.
Przetarg odbędzie się dnia 24.07.2019 r. (środa) 
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  
1 120 000 zł + obowiązujący podatek VAT.

Wadium: 70 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpła-
cenie wadium do dnia 18 lipca 2019 r. NA KONTO 
URZĘDU MIASTA ZĄBKI: Bank handlowy w War-
szawie s.a. 35 1030 1016 0000 0000 9290 
1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nie-
ruchomość jest położona w  obszarze prze-
znaczonym do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. lokalizacja nieruchomo-
ści: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km 
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje 
Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM 
Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ 
(w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego Nr 10, 
tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz miasta ząbki
małgorzata zyśk

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 – Pra-
cownia Rozwoju Osobowości
siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji 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
www.zabki.pl
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burmistrz miasta ząbki zaPrasza na  
kino letnie i WieczoRki taneczne  

W PaRku miejskim im. szuBeRta W ząBkach
19 lipca rusza kino letnie
Od godz. 18.00 seans dla najmłodszej 

publiczności a po krótkiej przerwie – dla 
dorosłych.

Kolejne terminy seansów kina letniego to 
2, 16 i 30 sierpnia. Repertuar wybiorą sami 
mieszkańcy w głosowaniu na FB.

Dla pierwszych 100 mieszkańców, którzy 
przyjdą na seans, zapewniamy miejsca na 

leżakach. Aby mieć pewność, co do miejsca 
siedzącego, prosimy o zabranie kocyków!

Już od godziny 16.00, na miejscu w parku, 
będzie można zaopatrzyć się w jedzenie i na-
poje, w tym piwo.

3 sierpnia – rozpoczną się wieczorki ta-
neczne, z nauką tańca

Od godziny 17.00 będzie można spró-
bować swoich sił przy tanecznych prze-

bojach muzycznych oraz skorzystać z na-
uki tańca, prowadzonej przez instruktora.
Nieco wcześniej, od godz. 14.00 zaprasza-
my dzieci na darmowe dmuchańce i inne 
atrakcje. Na miejscu będzie można po-
silić się smakowitymi frykasami, które 
będą do nabycia na stoiskach w parku.  
Kolejne terminy wieczorków tanecznych 
17, 31 sierpnia.

stowarzyszenie Polski związek Futbolu amerykańskiego
zaprasza na:

XiV suPeR Finał Polskiej ligi 
FutBolu ameRykańskiego
20 lipca, stadion Dozbud arena (ząbki ul. słowackiego 21)
godz. 13.00 – piknik
godz. 18.00 - mecz

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki


