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TRZEJ KRÓLOWIE ODWIEDZILI ZĄBKI
 Po raz czwarty ulicami 

naszego miasta przeszedł 

Orszak Trzech Króli, który 

z roku na rok gromadzi 

coraz więcej osób. 

Uczestnicy wyruszyli spod 

kościoła p.w. Miłosierdzia 

Bożego i przeszli ulicami 

do hali sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 2 przy ul. 

Batorego 37 (dawne Gim-

nazjum nr 2).  

Orszak prowadzili Maryja 

z Józefem oraz trzej królo-

wie na koniach, którym to-

warzyszyły dwórki niosące 

tradycyjne dary. Zacieka-

wienie budziły specjalnie 

przygotowane sceny, 

z których pierwsza („Zwia-

stowanie”) była odegrana 

już przed kościołem. Na-

stępna, z okrutnym Hero-

dem i jego dworem, była 

ustawiona przy katolickim 

przedszkolu.  

Dokończenie na str. 10.
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ODPADY CORAZ DROŻSZE  

– MUSIMY LEPIEJ SEGREGOWAĆ    
Od dłuższego czasu obserwujemy systematyczny, znaczny wzrost cen zagospodarowania od-

padów komunalnych, co jest spowodowane przede wszystkim brakiem konkurencji na 

rynku przetwarzania odpadów i rosnącymi stawkami za przetwarzanie i składowanie odpa-

dów. Jednak niezależnie od  przyczyn wzrostu cen, jedno jest pewne – jeżeli zdecydowanie 

nie poprawimy stopnia segregacji odpadów, koszty gospodarowania odpadami, które osta-

tecznie obciążają przecież nas wszystkich, będą jeszcze większe.

Ponadto, ostatnie zmiany obowiązujących 

przepisów, w szczególności ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach oraz 

ustawy o odpadach, wymuszają na nas 

wszystkich, bez wyjątku, obowiązek selek-

tywnej zbiórki odpadów. Jednocześnie 

wprowadzono dotkliwe sankcje zarówno 

dla poszczególnych właścicieli nieruchomo-

ści, jak również dla gmin, które muszą wy-

kazywać coraz wyższe poziomy recyklingu.  

Każdy z nas produkuje rocznie ponad 300 

kg odpadów i nie uciekniemy od starań o 

to, aby jak najwięcej z nich mogło być po-

nownie wykorzystanych, co pomoże w osz-

czędzaniu surowców, przyczyni się do 

zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska 

i pozwoli zaoszczędzić nasze pieniądze. 

Problem niewłaściwej segregacji odpadów 

dotyczy przede wszystkim zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, gdzie stara-

nia większości odpowiedzialnych osób, czę-

sto „psują” nieliczni, którym nie zależy na 

dobru wspólnoty.  

Niestety, w przypadku Wspólnot Mieszka-

niowych mamy do czynienia z solidarną od-

powiedzialnością wszystkich jej członków, 

dlatego ważne jest aby informować i dyscy-

plinować wszystkich tych, którzy niweczą 

starania osób prawidłowo przekazujących 

odpady, w czym powinni uczestniczyć za-

rządzający Wspólnotami.  

Aktualnie, w przypadku potwierdzenia nie-

właściwej segregacji opłata za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi może zo-

stać zwiększona nawet czterokrotnie w sto-

sunku do i tak niemałej opłaty jaką pono-

simy, nawet wtedy gdy odpady zbieramy 

w sposób selektywny. Każdy przypadek 

nieprawidłowego gromadzenia odpadów 

będzie zgłaszany przez przedsiębiorcę zaj-

mującego się odbieraniem odpadów.  

Warto zauważyć, że na terenie naszego 

Miasta są osiedla, gdzie zbiórka odpadów 

odbywa się należycie, co udowadnia, że 

jest to możliwe. SEGREGUJMY ODPADY to 

nie kosztuje wiele wysiłku, a wszyscy na 

tym zyskamy. Arkadiusz Łebek 
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WODOMIERZE BĘDĄ WYMIENIANE  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  wymieni wodomierze na  urządzenia ze zdalnym 

odczytem. Pozwoli to na rzeczywiste wyliczenie odprowadzonych ścieków 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Ząbkach sp. z o.o. informuje o planowa-

nej wymianie wodomierzy. 

Na podstawie § 21 Regulaminu dostarcza-

nia wody i odprowadzania ścieków z dnia 

28 grudnia 2018 r. uchwalonego przez Radę 

Miasta Ząbki: „Jeżeli odbiorca usług, po-

biera wodę z ujęć własnych i wprowadza 

ścieki do urządzeń kanalizacyjnych Przed-

siębiorstwa, (…), ilość odprowadzonych 

ścieków jest ustalana jako równa ilości 

wody pobranej, ustalonej na podstawie 

wskazań wodomierza zainstalowanego na 

własnym ujęciu wody” PWiK zamontuje 

wodomierze ze zdalnym odczytem na wła-

snych ujęciach wody u Odbiorców, którzy 

do tej pory rozliczani byli według przecięt-

nych norm zużycia wody przez tzw. „ry-

czałt”.  

U Odbiorców, którzy mieli już zamonto-

wane wodomierze na własnych ujęciach 

wody, Przedsiębiorstwo wymieni je na wo-

domierze ze zdalnym odczytem.  

Zmiana sposobu rozliczenia pozwoli na rze-

czywiste wyliczenie ilości odprowadzonych 

ścieków, a także zdejmie z Państwa obo-

wiązek zgłaszania każdej zmiany ilości osób 

zamieszkałych. Zakup, montaż oraz instala-

cja wodomierza na własnym ujęciu leży po 

stronie PWiK w Ząbkach sp. z o.o.  

Pracownicy Przedsiębiorstwa posiadają 

imienne identyfikatory a także ubrani są 

w odzież firmową oraz poruszają się samo-

chodami z oznakowaniem przedstawionym 

poniżej na zdjęciu.  

Prace prowadzone są od poniedziałku do 

piątku w godz. 7-15, bądź ewentualnie 

w godzinach późniejszych, w zależności od 

potrzeb indywidualnych Odbiorców.  

 

 

O terminie montażu wodomierza zostaną 

Państwo poinformowani odrębnym pi-

smem.  

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy  oraz 

liczymy na Państwa współpracę i wyrozu-

miałość.  

 

 

Prezes Zarządu 

Janusz Tomasz Czarnogórski
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WNIOSKI O NAGRODY SPORTOWE 
Zapraszamy do składania wniosków o nagrody za wyniki sportowe do 31 stycznia 2020 roku. 

Mieszkańcy Ząbek, którzy odnoszą sukcesy mogą otrzymać nagrodę pieniężną. Nagrodę może 

otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta, który osiągnął znaczący wynik sportowy. 

Nagrody przyznawane są co najmniej za za-

kwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olim-

piady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mi-

strzostw Europy, Mistrzostw Świata lub na 

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej. 

Ważne jest jednak, aby osiągnięty wynik 

sportowy dotyczył dyscypliny olimpijskich.  

Wysokość nagród dla zawodnika, który: 

zakwalifikował się do udziału: 

• w Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzy-

skach Paraolimpijskich (IPar)  

3.000,00 zł; 

• w mistrzostwach świata (MŚ) 

1.800,00 zł; 

• w mistrzostwach Europy (ME) 

1.400,00 zł; 

• w mistrzostwach Polski (MP) – 800,00 zł, 

• w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

(OOM) – 800,00 zł; 

zajął miejsce medalowe: 

• na Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzy-

skach Paraolimpijskich (IPar) 

6.000,00 zł; 

• na mistrzostwach świata (MŚ) 

4.100,00 zł; 

• na mistrzostwach Europy (ME) 

3.000,00 zł; 

• na mistrzostwach Polski (MP) 

1.800,00 zł; 

• na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

(OOM) – 1.200,00 zł. 

Zawodnik w roku kalendarzowym może 

otrzymać tylko jedną nagrodę. Pierwszym 

krokiem jest oczywiście osiągnięcie wyniku 

sportowego, który umożliwia uzyskanie na-

grody. Następnie do 31 stycznia należy złożyć 

wniosek o nagrodę. Ważne jest, aby wska-

zany we wniosku sukces sportowy miał miej-

sce w roku poprzedzającym złożenie wnio-

sku. Do formularza należy załączyć oświad-

czenia, komunikat z zawodów, w których 

brało się udział oraz dokument poświadcza-

jący bycie mieszkańcem Ząbek - np. kopię de-

klaracji PIT czy zaświadczenia o zameldowa-

niu. Następnie komisja, złożona z przedstawi-

cieli powołanych przez Burmistrza, Radę Mia-

sta oraz organizacje pozarządowe sprawdzi 

złożone wnioski i do 30 kwietnia przedstawia 

Burmistrzowi listę osób oraz wysokość przy-

znanych nagród, które wynikają z uchwały. 

Nagrody zostaną wypłacone zawodnikom do 

30 czerwca. 

Kto może złożyć wniosek o nagrodę? 

Lista osób i instytucji, które mogą wniosko-

wać o nagrody jest długa. Może być to sam 

zawodnik, jego rodzice, szkoła, klub spor-

towy, związek sportowy, radni miasta czy or-

ganizacje pozarządowe działające na terenie 

miasta. Jednak do złożenia wniosku, bez 

względu kto będzie go składał, potrzebna jest 

zgoda zawodnika - związane jest to z kwestią 

przetwarzania danych osobowych. 

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym 

Urzędu Miasta do 31 stycznia 2019r. Na 

druku zamieszczonym w uchwale Nr 

XLIV/406/2017 Rady Miasta Ząbki z 29 

czerwca 2017 r. w sprawie nagród za osią-

gnięte wyniki sportowe. 

Uchwała Nr XLIV/406/2017 Rady Miasta 

Ząbki z 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród 

za osiągnięte wyniki sportowe. W przypadku 

pytań proszę o kontakt na adres:  

promocja@zabki.pl

CO SŁYCHAĆ 



  NASZE MIASTO 

 

6 

ZAMKNIĘCIE UL. ZYCHA, ZMIANY 

TRAS LINII ZĄBKI-1 I ZĄBKI-3 
Od 14 stycznia firma budująca na zlecenie miasta ulice Olszewskiego, Sokolą i Bocianią roz-

poczęła budowę kolektora deszczowego w ul. Zycha. Kolektor ten docelowo będzie odpro-

wadzał wody opadowe zarówno z rejonu ul. Olszewskiego jak i ul. Szwoleżerów. Realizacja 

kolektora będzie wymagać wykonania głębokich wykopów w pod jezdnią ul. Zycha.

W ramach czasowej organizacji ruchu ulica 

Zycha na odcinku od ul. Warszawskiej do 

nowego skrzyżowania z ul. Olszewskiego 

została wyłączona z ruchu.  

Zalecany objazd został wytyczony ulicami 

Warszawską i Piłsudskiego. 

W związku z powyższym linia Ząbki-3 zosta-

nie skierowana na objazd  ul. Piłsudskiego 

do ul. Warszawskiej. Na trasie objazdu linia 

Ząbki-3 będzie zatrzymywać się na przy-

stankach: Cmentarz 02, Szwoleżerów 02 na 

ul. Piłsudskiego, oraz Warszawska 01 na ul. 

Warszawskiej, dalej wraca na stałą swoją 

stałą trasę ul. Łodygową, Klamrową i Jana 

Pawła II.  

Od wtorku 14 stycznia 2020 zawiesza się 

funkcjonowanie przystan-

ków Skrajna i Zycha. 

Zmiany w objazdach linii 

Ząbki-1 i Ząbki-3 na pół-

nocny miasta 

W związku z zaawansowa-

niem prac na ul. Narutowi-

cza, wykonawca umożliwił 

przejazd autobusów przez 

plac budowy. Co pozwoli 

zmienić trasy objazdów li-

nii komunikacyjnych, aby 

zmniejszyć uciążliwości 

związanymi z toczącymi się 

pracami na ul. Narutowi-

cza i Szpitalnej (inwestycja 

powiatowa). 

Od 14 stycznia  zmieniły się 

trasy objazdu  linii Ząbki-1 

i Ząbki-3.  Za przystankiem 

Wolności 03, objazd będzie przebiegała 

dwukierunkowo ulicami Drewnicką, Popie-

łuszki, Piotra Skargi, Wigury, Żeromskiego, 

Batorego,  od przystanku Wyspiańskiego 

autobusy wrócą na stałe trasy. Zwracamy 

się  

z prośbą do mieszkańców ul. Piotra Skargi o 

nieparkowanie samochodów na jezdni na 

CO SŁYCHAĆ 
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odcinku między Wigury i Popiełuszki.  To 

usprawni przejazd autobusów. Od wtorku 

14 stycznia, od początku kursowania uru-

chamia się dla linii Ząbki-1 i Ząbki-3 nastę-

pujące przystanki:  

• Drewnicka 01 i 02 na ul. Drewnickiej  

• Popiełuszki 01 i 02 na ul. Popiełuszki 

– przystanki tymczasowe 

• 11 listopada 01 na i 02 na ciągu Wi-

gury i Żeromskiego 

• Wyspiańskiego 01 i 02 na ul. Bato-

rego dla obu linii. 

Jednocześnie  zawiesza się funkcjonowanie 

następujących przystanków:  

• dla linii Ząbki-1: Piotra Skargi 01  

i 02, Hallera 02 i 03,  

• dla linii Ząbki-3: Piotra Skargi 01  

i 02, Tetmajera, Lisa Kuli, Szpital 

Drewnica, Kuleszy, Wilcza.  

Trasa i przystanki linii Ząbki-2 pozostają bez 

zmian.  
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TRZEJ KRÓLOWIE ODWIEDZILI ZĄBKI
Dokończenie ze strony 1. 

Druga scena na trasie Orszaku, z okrutnym Hero-

dem i jego dworem, była ustawiona przy katolic-

kim przedszkolu, a kolejna scena, z niegościnnym 

Gospodarzem, mogła być dla uczestników całko-

witym zaskoczeniem, ponieważ była usytuow-

ana na prywatnej posesji pani Kasi. Już pod 

szkołą witał wszystkich anioł, który budził zaspa-

nych pastuszków i wszystkich zapraszał do Betle-

jem. Tym razem miejscem narodzenia Maleń-

kiego okazała się być hala sportowa, która  

z trudem pomieściła uczestników Orszaku.  

Pani burmistrz, Małgorzata Zyśk, przywitała 

mieszkańców naszego miasta i zaprosiła do kolę-

dowania przy żłóbku. Wspólnie z chórem  

i orkiestrą, odśpiewaliśmy znane kolędy a trzej 

królowie złożyli uroczyście przyniesione dary. 

Świąteczne spotkanie zakończyliśmy na słodko - 

pysznymi pączkami z ząbkowskiej cukierni oraz 

gorącą czekoladą.  

Wychodzący z sali mogli podziwiać piękne gołę-

bie, które co roku towarzyszą kolędowaniu. Dzię-

kujemy uczestnikom, a szczególnie aktorom, 

chórzystom, instrumentalistom i choreografom, 

którzy poświęcili prywatny czas dla innych.  Za-

praszamy za rok! 

W przygotowaniu Orszaku wzięli udział 

Reżyseria: Anna Kozioł; Scenografia: Alek-san-

dra Zielińska - Miara, Gabriela Giza, Monika Wili-

górska-Filipowicz, Helena Sobierajska; Kostiumy: 

Agnieszka Strzembosz; Prowadzenie Orszaku: 

Sebastian Popielas; Dyrygent: Agata Kajak; Chór 

i orkiestra: mieszkańcy Ząbek; Kolędnicy: ucz-

niowie z SP nr. 2 pod kierunkiem Katarzyny Wę-

grzynek; Oprawa: Tomasz Ostrowski, Piotr So-

bierajski z rodziną. 
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Wystąpili  

Narrator: Szymon Waćkow-

ski; Archanioł Gabriel: Kamil 

Jóźwik; Maryja: Klaudia Pie-

traszek, Barbara Sobieraj-

ska, Agata Krzewicka, Zu-

zanna Dresler; Józef: Paweł 

Gostkiewicz, Patryk Kara-

szewski, Przemek Kornacki; 

Jezus: Maksymilian Sobie-

rajski; Król Europy: Jaro-

sław Sędek; Król Azji: Mi-

chał Filipowicz; Król Afryki: 

Moses Kimemia; Dziew-

czynki niosące dary: Ayla 

Haylawi, Jagoda Marczak, 

Layan Haylawi; Herod i 

chór: Patryk Jóźwik, Anna 

Fijałkowska, Julia Jóżwik; 

Gospodarz: Paweł Żebrow-

ski; Anioł: Małgorzata Ma-

rzoch; Pastuszkowie: Adam 

Ostrowski, Maurycy Krejz, 

Szymon Marzoch; Organi-

zator: Fundacja WZRASTAJ 

Edukacja Kultura Sport.  

Grażyna Sobierajska 
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PRZYJDŹ, ODDAJ KREW,  

URATUJ CZYJEŚ ŻYCIE 
Już niedługo pierwsza w tym roku okazja do oddania krwi. W niedzielę 26 stycznia 2020 roku 

w godzinach 10:00-14:00 na Stadionie Miejskim w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 21 odbę-

dzie się pierwsza, z czterech akcji honorowego oddawania krwi, planowanych w tym roku w 

naszym mieście.

Kto może przyjść i oddać 

krew, tak potrzebną  

w ratowaniu życia? Wa-

runków do spełnienia jest 

niewiele. Zapraszamy 

wszystkie zdrowe osoby w 

wieku 18-65 lat. Ważne 

jest, żeby waga ciała wy-

nosiła powyżej 50 kilogra-

mów. Co bardzo istotne, 

krew można również od-

dawać ze wskazaniem na 

konkretne osoby.  

Przy okazji pierwszej, te-

gorocznej akcji krwiodaw-

stwa przyłączamy się do 

apelu chorej na raka żo-

łądka Pani Anety Miller, 

mamy dwuipółletniego 

Antosia i półrocznej Zosi.  

W konsekwencji szybko 

postępującej choroby no-

wotworowej, szansą na 

przeżycie dla niej jest 

transfuzja krwi. Aby oddać 

krew dla Pani Anety wystarczy w trakcie re-

jestracji podać dane: „Aneta Miller, Cen-

trum Onkologii – Instytut im. Marii Skło-

dowskiej-Curie, Warszawa, ul. Wawelska 

15B”. 

W akcję krwiodawstwa włącza się także 

Miejskie Centrum Sportu. Dla osób, które 

oddadzą 26 stycznia krew przygotowanych 

zostało 50 voucherów, upoważniających 

jedną osobę do wejścia na pływalnię na go-

dzinę. 

 

Maciej Stęplewski
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POMAGAMY RODAKOM 
Mieszkańcy i miasto Ząbki po raz kolejny obdarowali Polaków mieszkających na dawnych 

Kresach Rzeczypospolitej. W delegacji na Ukrainę uczestniczyła Burmistrz Małgorzata Zyśk.

W pomoc dla Polaków na Wschodzie już od 

trzech lat wpisuje się Miasto Ząbki oraz 

jego mieszkańcy. Co roku przekazywane są 

dary, które potem trafiają na Białoruś, Li-

twę oraz Ukrainę. W pomoc włączyły się 

m.in.: szkoły, przedszkola, a także Miejskie 

Centrum Sportu oraz Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach. 

Wśród darów, ofiarowanych przez te ostat-

nie instytucje były koce i pościel we wzory 

łowickie, co jak mówi pani Monika Brzeziń-

ska, Krajowa Koordynator Stowarzyszenia 

Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, 

wzruszyło obdarowanych. 

Przekazano około 1000 paczek, z których 

każda ważyła wiele kilogramów. Do tego 

było ponad 500 reklamówek z książkami, 

grami i słodyczami dla polskich dzieci. Naj-

pierw, pod koniec listopada, wyjechała de-

legacja na Ukrainę: do Baru, Winnicy  

i Żytomierza. - Kombatanci odchodzą na 

wieczną wartę, ale dzięki hojności społe-

czeństwa opiekujemy się i Sybirakami,  

i dziećmi. W delegacji wzięło udział ponad 

20 osób, w tym pani burmistrz Ząbek Mał-

gorzata Zyśk - mówi Monika Brzezińska. 

Potem dary pojechały do Wilna. - Byliśmy w 

jedynym hospicjum na Litwie, prowadzo-

nym przez siostrę Michaelę Rak. Siostra 

stara się, żeby hospicjum było inne niż 

wszystkie. Na czym to polega? Kiedy umie-

rał jeden kombatant, to do ostatniej chwili 

mógł być z nim ukochany pies, który towa-

rzyszył mu w trakcie jego odchodze-

nia – mówi Monika Brzezińska. 

Na koniec dary dotarły na Białoruś. 

W Grodnie było spotkanie świą-

teczno-opłatkowe środowisk kom-

batanckich. Potem w okolicach Lidy 

członkowie Stowarzyszenia rozda-

wali dzieciom paczki. - Tam mieszka 

dużo polskich dzieci, środowisko 

jest zintegrowane, więc tradycyjnie 

organizujemy spotkanie bożonaro-

dzeniowe - opowiada Monika Brze-

zińska. Każda wyprawa kończyła się spotka-

niem podsumowującym m.in. z udziałem 

barda Macieja Wróblewskiego.  

W Wilnie uczestnicy byli pod Ostrą Bramą, 

gdzie modlili się za darczyńców, a na Cmen-

tarzu na Rossie odwiedzili grób matki Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego, gdzie spoczywa 

też jego serce. Z kolejnymi darami wrócą za 

rok. 

Łukasz Majchrzyk 

CO SŁYCHAĆ 
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IMPREZA PŁYWACKA „NA WESOŁO” 
Powoli staje się to ząbkowską tradycją - 6 stycznia już po raz trzeci mogliśmy uczestniczyć  

w sportowym wydarzeniu łączącym sprawność fizyczną z tematyczną zabawą kostiumową.

Już o 9:00 grupa uczniów, rodziców oraz 

nauczycieli w pełnej gotowości stawiła się 

w ząbkowskiej pływalni i rozpoczęła zmaga-

nia z konkurencjami, którym charakter na-

dawało tegoroczne hasło zawodów: „Harry 

Potter i Pływalnia Tajemnic”. Sześć drużyn 

reprezentujących barwy domów oraz szkół 

magii znanych z powieści  

o dzielnym czarodzieju (byli m.in. Krukoni, 

Ślizgoni) stanęło do zmagań z piętnastoma 

konkurencjami.  

Powiedzieć, że zawody polegały na pływa-

niu, to jak nie powiedzieć nic. Uczestnicy 

musieli się wykazać dodatkowymi umiejęt-

nościami. Było: ściąganie więźniów do Az-

kabanu, pływanie na miotle, rzucanie za-

klęć, zbieranie horkruksów - to niektóre z 

wyzwań przed jakimi stanęli śmiałkowie.  

Nad sprawnym przebiegiem imprezy czu-

wali Albus Dumbledore wraz z Minerwą 

McGonagall. W zawodach łącznie wzięło 

udział 72 zawodników i zawodniczek. Za-

wody miały szansę się odbyć dzięki uprzej-

mości Miejskiego Centrum Sportu w Ząb-

kach, które wspierając inicjatywę nauczy-

cieli SP2 po raz kolejny, w pełnym zaufaniu 

udostępniło pływalnię i pozwoliło na wyko-

rzystanie jej w niecodzienny sposób oraz 

ufundowało nagrody dla wszystkich uczest-

ników.  

Ta współpraca pozwoliła na stworzenie cie-

kawego i charakterystycznego wydarzenia, 

które powoli na stałe wpisuje się w kalen-

darz corocznych, ząbkowskich imprez  

i wspaniale pokazuje jak można rywalizo-

wać poprzez zabawę.    Sławomir Szczotka

CO SŁYCHAĆ 
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MARZY I TWORZY W WARSZAWIE 
Malarstwa uczyła się u Adam J. Kozłowskiego, u Stanisława Tworzydły studiowała malar-

stwo chińskie. Zapraszamy na wystawę jej twórczości.

Przez wiele lat związana była z grupą arty-

stów skupionych wokół Galerii Symbolicz-

nej Adama J. Kozłowskiego przy ul. Tykociń-

skiej w Warszawie. Zajmowała się aranża-

cją i projektowaniem wnętrz i ogrodów. Ma 

na swoim koncie wystrój wielu biur , pry-

watnych mieszkań i lokali użytkowych. Cie-

kawym efektem jej działań była współpraca 

przy aranżacji wystroju Zielonego Przed-

szkola na warszawskim Targówku oraz pro-

jekt elewacji tegoż budynku. 

Miłość do Sztuki Dalekiego Wschodu zao-

wocowała powstaniem kolekcji jukat-ki-

mon, które można było podziwiać na wy-

stawie w Galerii Umbra oraz na Festiwalu 

Sztuki Japońskiej w Wawrze. Należy wspo-

mnieć o współpracy artystki z DK Zacisze, 

gdzie prowadzi warsztaty i zajęcia dla dzieci 

i młodzieży.   Sławomir Skotnicki 

CO SŁYCHAĆ 


