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Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Jak głosowali mieszkańcy ząbek?
W tegorocznych wyborach parlamentarnych ząbkowanie wzięli udział bardzo chętnie. Spośród 26 061 
uprawnionych do głosowania ze swojego prawa skorzystało 18 521 mieszkańców, co daje bardzo wyso-
ką frekwencję na poziomie 70,99%, o wiele wyższą niż rekordowa średnia krajowa (61,74%), ale również 
wyższą niż na całym mazowszu (69,47%) i wyższą niż średnia powiatu wołomińskiego (68,09%). W po-
wiecie wyższą frekwencję miała tylko sąsiednia Zielonka (74,44%).

Każdy z głosujących otrzymywał 2 karty: jedną 
z kandydatami do Sejmu i drugą z kandydatami 
do Senatu. Sejmowa karta zawierała 143 nazwiska 
przypisane do 6 komitetów. Aby głos był uznany za 
ważny, należało z całej długiej listy wybrać tylko jed-
nego kandydata. Również na karcie senackiej trzeba 
było wskazać na jednego kandydata. Tu wybór był 
o wiele prostszy, bo startowało tylko 2 kandydatów. 

Taki sam wykaz nazwisk obowiązywał w całym 
okręgu Nr 20 w wyborach do Sejmu, który obejmo-
wał 8 powiatów podwarszawskich. Okręg do Senatu 
(Nr 40) był dużo mniejszy. W jego skład wchodziły 
powiaty: wołomiński, legionowski, nowodworski 
i warszawski zachodni. 

Wyniki w Ząbkach zwykle zbliżone były do tych 
ogólnokrajowych. Podobnie było i tym razem. 
W Ząbkach najwyższe poparcie zyskał PiS (7152 
głosy – 38,92%), drugie miejsce KO (5 162 głosy 
– 28,09%), trzecie miejsce SLD (2 611 głosów – 
14,21%), czwarte miejsce Konfederacja (1601 gło-
sów – 8,71%), piąte PSL (1384 głosy - 7,53%). Staw-
kę zamykali Bezpartyjni (466 głosy – 2,54%).

Wśród ubiegających się o mandat poselski znala-
zło się 3 ząbkowian, na których mieszkańcy Ząbek 
mieli możliwość zagłosować. Faktycznie naszych 
mieszkańców startowało więcej, wystarczy przy-
kład wicepremiera Jacka Sasina, który startował 
w okręgu chełmskim.

dokończenie str 4-5 28,09%

 14,21%

8,71%

7,51%
2,54%

38,92%

Rok XXIX Nr 20 (449) 25 października 2019 r. ISSN 1427-3717 www.zabki.pl



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

Co słyChać
www.zabki.pl
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koleJne dofinansowanie 
na budoWę SZKoły
nowy zespół szkolno – przedszkolny powstający przy ul. dzikiej rośnie jak na drożdżach. W przyszłym 
roku szkolnym obiekt będzie tętnił życiem. budowa nowej placówki oświatowej jest jednak dla władz 
potężnym wyzwaniem. Szacuje się bowiem, że całkowity koszt powstania nowego obiektu może się-
gnąć ok. 50 mln zł.

- Nowa szkoła to olbrzymie wyzwanie fi-
nansowe. Dlatego staramy się, aby możliwie 
najwięcej pozyskać środków ze źródeł ze-
wnętrznych. Wcześniej pozyskaliśmy dotację 
w wysokości 6,5 mln zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki z przeznaczeniem na budowę sali 
sportowej. Obecnie została nam przyznana 
dotacja przez Kancelarię Prezesa Rady Mini-
strów z rezerwy budżetu państwa w wysoko-

ści miliona złotych – mówi burmistrz Małgo-
rzata Zyśk.

Jak zapewnia burmistrz Ząbek będą skła-
dane kolejne wnioski o dofinansowanie. – 
Przygotowujemy kolejne wnioski aplikacyjne, 
aby pozyskać pieniądze z innych możliwych 
źródeł. Trudno byłoby udźwignąć taką inwe-
stycję opierając się tylko na środkach wła-
snych. Gminy podobnej wielkości jak Ząbki 

na inwestycje w skali roku przeznaczają śred-
nio ok. 20-30 mln zł. Nowa szkoła to wydatek 
rzędu 50 mln zł, a przecież potrzebne są rów-
nież inne inwestycje jak choćby nowe drogi. 
Tegoroczny budżet inwestycyjny jest bardzo 
ambitny, sięgający 100 mln zł. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie nasza determinacja w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych – ocenia 
burmistrz Małgorzata Zyśk.
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Spotkanie było też okazją do podsumowa-
nia działań podjętych przez nowego dyrek-
tora Grzegorza Kryckiego od 1 kwietnia 2019 
roku. W tym czasie m.in.:
•	 Zatrudniono dodatkowych 8 lekarzy 

w SOR. Trwają prace nad zwiększeniem 
przestrzeni dla pacjentów SOR-u; oraz 
dwóch nowych pomieszczeń do przyjmo-
wania pacjentów.

•	 Rozpoczęły działalność dwie nowe porad-
nie specjalistyczne: Poradnia chorób we-
wnętrznych i poradnia pediatryczna.

•	 Zatrudniono 2 lekarzy na Oddziale Or-
topedii.

•	 Zwiększono liczbę operacji endoprotezo-
plastyki biodra i kolana, co przełoży się na 
zwiększenie finansowania tych operacji 
przez NFZ w roku 2020 o 20%.

•	 Rozpoczęto realizację nowego zakresu 
operacji bariatrycznych polegających na 
zmniejszeniu żołądka u osób otyłych wraz 
z kompleksową opieką pooperacyjną.

•	 Zwiększono dwukrotnie realizację operacji 
zaćmy, w związku z możliwością realizacji 
tych operacji bez limitu.

•	 Zmieniono godziny otwarcia pracowni 
endoskopowej, w której są wykonywane 
badania gastroskopii i endoskopii oraz za-
trudniono dodatkowo 4 lekarzy.

•	 Utworzono pracownię badań USG.
•	 Rozpoczęto remont głównej klatki scho-

dowej i wymianę wind.
•	 Zwiększono dostępność do poradni spe-

cjalistycznych poprzez zatrudnienie do-
datkowych lekarzy oraz wydłużenie go-
dzin pracy od 8-20.

•	 Realizowane jest postępowanie na zakup 
sprzętu medycznego na kwotę 991 tys. zł;

•	 Zakupiono sprzęt medyczny na kwotę 318 
tys. zł, oraz otrzymano w darowiźnie od 
WOŚP sprzęt medyczny za 556 tys. zł; 

Z poważaniem,
Grzegorz Siwek

Członek Zarządu 
Powiatu Wołomińskiego

samorząd

WSparCie dla szpitala 
powiatowego
9 października podczas posiedzenia Zarządu powiatu Wołomińskiego 
podpisano dwie umowy dotacyjne ze Szpitalem powiatowym w Woło-
minie na remont oddziału chirurgicznego na kwotę 3,7 mln zł oraz za-
kup specjalistycznego sprzętu dla szpitala w kwocie 300 tys. zł.



Spośród trzech wspomnianych kandyda-
tów najwyższe poparcie w Ząbkach uzyskał 
obecny poseł Piotr Uściński (2 776 głosów), 
na Andrzeja Rozenka, lidera listy SLD gło-
sowało 1398 osób, zaś Mateusz Duch z listy 

Bezpartyjnych zdobył 71 głosów. W skali 
całego okręgu Piotr Uściński i Andrzej Ro-
zenek zdobyli równie dużo głosów i tym sa-
mym uzyskali mandat poselski (Piotr Uściń-
ski – 13 655 głosów; Andrzej Rozenek – 38 

495 głosów. Jeszcze lepszy wynik uzyskał 
Jacek Sasin (91 241 głosów - jeden z najlep-
szych w skali kraju). Można zatem powie-
dzieć, że z Ząbek będzie teraz nie dwóch, 
jak dotychczas, a trzech posłów. 

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób 
mieszkańcy Ząbek głosowali na poszczegól-

nych kandydatów do Sejmu.
W przypadku wyborów do Se-

natu, tak jak w całym okręgu, tak 
i w Ząbkach wygrała kandydatka 
KO Jolanta Hibner. W Ząbkach uzy-
skała 9 969 głosów (55,43%), a jej 
konkurent Jan Żaryn (PiS) – 8 015 
głosów (44,57%).

Wszystkim zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy.

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Jak głosowali mieszkańcy ząbek?

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu rp

Komitet Liczba 
głosów

procent 
głosów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 152 38,92%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 5 162 28,09%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2 611 14,21%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1 601 8,71%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 384 7,53%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 466 2,54%

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

nr nazwisko i imiona Liczba 
głosów

1 BŁASZCZAK Mariusz 2 879

2 CZERWIŃSKA Anita 384

3 SMIRNOW Andrzej 65

4 SZYSZKO Jan Feliks

5 SIPIERA Zdzisław Tadeusz 37

6 UŚCIŃSKI Piotr Michał 2 776

7 BITTEL Andrzej 37

8 OLSZEWSKI Dariusz 97

9 KLINOWSKI Marcel Józef 35

10 PRÓSZYŃSKI Michał Feliks 64

11 KWIEK Monika Joanna 45

12 SZYDLIK Robert 40

13 TRACZYK Stefan 54

14 LASKUS Tomasz Bogumił 9

15 BOJEMSKA Dorota 
Małgorzata 73

16 MADZIAR Jolanta Monika 60

17 PRUSZCZYK Grzegorz 11

18 NIEZABITOWSKI Zbigniew 27

19 ZALEWSKA Aurelia 39

20 MIROSŁAW Renata 24

21 CHOROŚ Piotr 17

22 SZYMAŃSKA-SUCHECKA 
Małgorzata 29

23 RUDZKA Anna Krystyna 33

24 CHOROSIŃSKA Dominika 
Małgorzata 233

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 

nr nazwisko i imiona Liczba 
głosów

1 GRABIEC Jan Stanisław 1 925

2 ZALEWSKI Paweł Ksawery 370

3 GAJEWSKA Kinga Magdalena 1 251

4 LASEK Maciej Grzegorz 437

5 WIŚNIEWSKI Jacek Grzegorz 60

6 NIEMCZYK Piotr Franciszek 84

7 SZOSTAK Katarzyna Albina 202

8 KOCZOROWSKA Jolanta 
Maria 101

9 RZYMAN Krzysztof Adam 32

10 KOŁOSOWSKI Artur 
Stanisław 17

11 KRAWCZYK-DĘBIEC Ewa 
Małgorzata 61

12 HERNER Wojciech 27

13 BONECKA Halina Justyna 91

14 SZTURO Tomasz Paweł 105

15 ORZECHOWSKA-MIKULSKA 
Grażyna 44

16 WASILEWSKI Piotr Michał 42

17 MIERZEJEWSKA-WAŚ 
Magdalena Jadwiga 35

18 LUBOIŃSKI Patryk Jan 16

19 WIERZBICKA Olga 92

20 WYDURSKI Patryk 10

21 WINIARSKA-CZAJKOWSKA 
Maja Magdalena 45

22 BIELEC Karol 33

23 KAMIŃSKI Grzegorz Rafał 35

24 KANDYBA Piotr 47

KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 

nr nazwisko i imiona Liczba 
głosów

1 ROZENEK Andrzej Tadeusz 1 398

2 ZIMMERMANN Julia Eliza 378

3 BUŹNIAK Sylwia Lidia 227

4 PONIEWIERKA Leszek 24

5 GÓRSKI Marcin 51

6 RADZIKOWSKI Andrzej 
Marek 21

7 GOŁOTA Konrad Krzyszof 42

8 SKÓRSKA Ewa Katarzyna 47

9 BRAITER Katarzyna Anna 28

10 GAWKOWSKI Bartosz Konrad 52

11 CIEPLIŃSKA-KOWALSKA 
Joanna Dagmara 35

12 STARZYŃSKA Małgorzata 
Henryka 23

13 KOWALSKA Katarzyna 45

14 MAZUR Remigiusz Radosław 25

15 KOZIELSKA Liliana 35

16 WOJCIESKI Andrzej 12

17 URBANEK Robert 13

18 BŁASZCZAK Monika 33

19 MIŁOW Sławomir Borys 6

20 SZYMAŃSKI Mateusz 24

21 WRÓBLEWSKA Ewa 
Magdalena 31

22 TOMASZEWSKI Wiesław 7

23 STEFANKOWSKI Mateusz 
Kamil 15

24 PAPUGA Marek Zdzisław 39

Co słyChać
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Wyniki wyborów 2019 do Senatu rp

nazwisko i imiona Komitet Liczba głosów procent 
głosów

ŻARYN Jan Krzysztof KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 015 44,57%

HIBNER Jolanta Emilia KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 9 969 55,43%

KOMITET WYBORCZY 
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

nr nazwisko i imiona Liczba 
głosów

1 WAWER Michał Jan 699

2 PAZIO Rafał Piotr 154

3 NIEZNAŃSKI Michał 56

4 KORWIN-MIKKE Jacek 
Baltazar 350

5 CHMIELECKI Bogdan Jerzy 17

6 CYNKIER Tomasz Jan 8

7 ŚLIWA Anna Małgorzata 71

8 TROCHANOWSKA Beata 
Elżbieta 18

9 FILIPEK Piotr 37

10 WITASZEK Zbigniew 17

11 LECH-RĄCZKA Teresa 6

12 ŻOŁEK Julia Maria 9

13 JANIK Michał Jan 22

14 LUTY Edyta Agnieszka 20

15 SKWARSKI Adam Andrzej 9

16 PINTARA Anna Jadwiga 3

17 BAJKOWSKI Rafał 16

18 DROŻDŻ Piotr Dariusz 12

19 PUŁAWSKI Sebastian 11

20 RUMIŃSKA Anna Patrycja 5

21 STERKOWSKA Ewelina 10

22 TOTT Karol Tadeusz 8

23 CHOJNACKA Grażyna 
Wiesława 9

24 SMUNIEWSKI Konrad 
Paweł 34

KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

nr nazwisko i imiona Liczba 
głosów

1 MORDAK Robert Dariusz 277

2 ŻELAZOWSKA Bożena 
Jadwiga 221

3 STEFANIAK Jakub Łukasz 170

4 PETELICKA Agnieszka Beata 99

5 ŚWIERCZ Artur Mateusz 17

6 BIERNACKA Magdalena 44

7 OLEKSIAK Emilia 104

8 GRAJDA Dariusz Grzegorz 18

9 GALIŃSKI Piotr Stanisław 21

10 MAŁOLEPSZY Karol Andrzej 108

11 POZOREK Artur 10

12 BUSZTA Krystian Stanisław 13

13 SUDOMIRSKI Marek 
Szczepan 18

14 SZYNKIEWICZ Ewa 15

15 LITWIŃCZUK Zdzisław 
Czesław 3

16 NASIADKA Ilona 29

17 CIEPIELEWSKA Joanna 
Katarzyna 32

18 DOMINIAK Michał Adam 11

19 ŁUKASIŃSKA Maryla 
Barbara 9

20 OKUROWSKA Małgorzata 10

21 SOSIN Daniel Krzysztof 29

22 PIEKUT Damian Marek 9

23 RYŚ-FERENS Erwina Lilia 76

24 BORKOWSKI Łukasz Jan 41

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

nr nazwisko i imiona Liczba 
głosów

1 WYSOCKI Grzegorz 90

2 STARZYŃSKI Jan 13

3 KORCZAK Agata 44

4 DUCH Mateusz 71

5 PACIOREK Tomasz 
Sławomir 21

6 NELKEN Urszula 9

7 LIPIŃSKI Grzegorz Michał 10

8 DUDA Krzysztof Ryszard 10

9 MORYC Ilona 7

10 SAWA Michał Grzegorz 15

11 TYMIŃSKI Piotr 14

12 WOŹNIAK Dorota Krystyna 7

13 CHMIELEWSKI Paweł 12

14 JAWOREK Katarzyna 7

15 PAĆKO Jarosław Paweł 6

16 SUWAŁA Jacek 2

17 WYKOWSKA Marta Maria 10

18 SOKALSKI Mariusz Paweł 0

19 MISIEWICZ-
PRZYBOROWSKA Aneta 29

20 MARCHEWKA Katarzyna 
Karolina 18

21 KROGUL Piotr 4

22 GAJEWSKA Anna Katarzyna 43

23 RYTEL Konrad Szymon 24

oGłoSZenie

przedszkole SKrZat zatrudni nauczyciela integracji sensorycznej

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach zatrudni od zaraz nauczyciela  
posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej 

w wymiarze 1 etatu - 22 godz. tygodniowo. 
Istnieje możliwość zatrudnienia dwóch  terapeutów  w wymiarze po 0,5 etatu, czyli 11 godzin. 

Kontakt za pośrednictwem  adresu: sekretariat@eskrzat.pl lub pod nr telefonu 22 762 40 10

Co słyChać
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PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIASTA ZĄBKI

WALKA  O  TAŃSZE  ŚMIECI

Jak już Państwa informowałem w ogłoszonym przez Urząd Miasta 
przetargu na wywóz odpadów zmieszanych i bio w 2020 roku  
najniższa kwota jest o ponad 3 mln zł wyższa od kwoty z 
analogicznego przetargu na odbiór w roku 2019. Będzie to 
skutkować kolejną znaczną podwyżką opłat dla mieszkańców 
(szacuję, że z 70 zł na 90 zł od gospodarstw domowego).

Zauważalna jest tendencja do monopolizacji rynku. W przetargu na 
2018 rok oferty złożyło 7 firm, rok temu 4, a teraz już tylko 2. Istnieje 
realna obawa, że proces monopolizacji rynku będzie się pogłębiał, 
skutkując w kolejnych latach dalszym drastycznym wzrostem 
kosztów wywozu śmieci i podwyżkami dla mieszkańców. 
Ja, jako radny, nie zgadzam się na kolejne podwyżki opłat za 
śmieci dla mieszkańców Ząbek i będą głosował przeciwko 
każdej podwyżce.

Moje zdecydowane NIE dla podwyżek wynika z faktu, że dokonałem 
analiz prawnych i finansowych, z których wynikało, że przejęcie 
wywozu odpadów bio i zmieszanych przez własne przedsiębior-
stwo (PWiK Ząbki) spowoduje ogromne oszczędności na kosztach 
a więc i na opłatach dla mieszkańców. Wszelkie te informacje 
szczegółowo prezentowałem na Sesji Rady w dniu 3 października a 
potem na jej kontynuacji 15 października.  

Propozycja ta spotkała się z niezrozumiałym atakiem ze strony 
PWiK i mieszkańców okolicy „Gazomontażu”. Zarzucano, że 
przejęcie wywozu odpadów przez własne przedsiębiorstwo będzie 
skutkować budową pod oknami sortowni śmieci. Totalna bzdura. 
Nikt z wnioskodawców nie planował budowy żadnych 
wysypisk/sortowni/tymczasowych składowisk śmieci na 
terenie Ząbek. 

W Ząbkach co najwyżej trzeba by było zorganizować miejsce 
postoju dla 5 pustych śmieciarek plus zaplecze socjalne dla ich 
obsługi. Jako najlepszą (możliwą) lokalizację wskazaliśmy działkę 
nr 2/8 przy obecnej zlewni (na zdjęciu poniżej). Przez wiele lat 
funkcjonowała tam firma zajmująca się wywozem odpadów. Od 
kilku miesięcy działka nie jest wykorzystywana. Nic też nie stoi na 
przeszkodzie, aby taki parking zorganizować poza Ząbkami, np. na 
terenach przemysłowych Kawęczyna.

CZY TO SIĘ OPŁACI?

Na Sesji w dniu 15 października przedstawiłem kalkulację 
obrazującą jakie oszczędności możemy mieć jako Miasto, kiedy 
wywóz odpadów zmieszanych i bio zlecimy własnemu 
przedsiębiorstwu. Poniżej klika najistotniejszych informacji z tych 
kalkulacji:

WYWÓZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH I ZIELONYCH

W swoich kalkulacjach kosztów uwzględniałem wynajem/leasing 
sprzętu, koszty paliwa, zatrudnienie na pełnych etatach niezbędnej 
liczby pracowników, ubezpieczenia, naprawy itd. Koszty te 
weryfikowałem np. ze specjalistami MZO Wołomin. 

Dodatkowe oszczędności można uzyskać wywożąc odpady do 
odleglejszych instalacji np. w Warce (68 km od Ząbek) czy 
nawet poza Mazowsze). Oczywiście dochodzą wtedy dodatkowe 
koszty transportu TIRami i konieczność przeładunku (oczywiście 
na wynajętej i zaadaptowanej działce poza terenem Ząbek), ale 
jeżeli na tych instalacjach przyjmują odpady o 30-50% taniej niż w 
Wołominie, to jest to opłacalne. Na taki przeładunek i transport też 
przedstawiałem kalkulacje (oszczędności o kolejne 250 tys.zł).

Trzeba się liczyć z tym, że pomysły wywozu śmieci do odleglejszych 
instalacji ma coraz więcej firm oraz gmin i trzeba się spieszyć 
z zakontraktowaniem wywozu odpadów do tych instalacji. 

Kolejne oszczędności możemy uzyskać pilnując, aby firma 
wywożąca odpady nie „dosypywała” odpadów bio do zmieszanych, 
bo gmina za każdą taką tonę zapłaci wtedy więcej o 130 zł. Mieliśmy 
zgłoszenia od mieszkańców, że dochodzi do takich sytuacji. 

Dobrze pokazuje to zestawienie z minionych lat:

Łącznie śmieci nam nie przybywa, coraz lepiej segregujemy, ale 
zamiast minimalizowania ilości odpadów zmieszanych maleje nam 
ilość odpadów bio. 

W swoich kalkulacjach wskazywałem też na możliwe 
oszczędności na odpadach zmieszanych w przypadku ich 
wożenia do odleglejszych instalacji. Wywóz odpadów do 
spalarni w Koninie, przy obecnych cenach w tej instalacji to co 
najmniej 1,5 mln. zł oszczędności dla Miasta i mieszkańców. 
Nawet przy założeniu wzrostu ceny odbioru na tej spalarni w roku 
2020 możemy mieć oszczędności co najmniej 1 mln zł rocznie. A są 
tańsze instalacje niż Konin. Trzeba tylko zakontraktować możliwość 
wywozu naszych odpadów do tych instalacji. Wszystkie te 
działania mogą przynieść oszczędności nawet na poziomie 3 
mln zł rocznie. 

STANOWISKO RADY MIASTA

Podczas Sesji Rady Miasta swoje kalkulacje mieli także przeciwnicy 
zlecenia wywozu odpadów własnemu przedsiębiorstwu: PWiK i 
mieszkańcy rejonu „Gazomontażu”. Trudno mi nie odnieść się 
krytycznie do tych kalkulacji. PWiK wykazywał np., że koszt odbioru 
tony odpadów bio przez MZO Wołomin to 400 zł netto, podczas gdy 
sam Prezes MZO oferował w rozmowie ze mną odbiór tych odpadów 
w cenie 300 zł.  Mieszkaniec natomiast – jak się potem okazało – nie 
znał chyba w ogóle kwot z przetargu bo wykazywał, że przy kwotach 
z przetargu wychodzi 17 zł/osobę. Niestety, żeby tak było, w 
Ząbkach musiałoby mieszkać 75 tys. osób, czyli przecięte 
gospodarstwo domowe w Ząbkach powinno liczyć około 4,8 osoby. 

Pan Wiceburmistrz zaproponował kolejne spotkania i dalsze 
analizy już po Sesji. Tylko radni z klubu „Wybieram Ząbki” byli 
zdecydowani, aby podjąć decyzję już na tej Sesji. Decyzja 
została wiec odłożona. 

W moim przekonaniu odłożenie decyzji jest równoznaczne z 
tym, że żadne działania skutkujące obniżeniu kosztów w tym 
roku nie zostaną podjęte i mieszkańców Ząbek czekają 
podwyżki, albo… rezygnacja z kilku inwestycji. Tak czy inaczej 
czekam na konkretne propozycje obniżenia kosztów wywozu 
śmieci od p . Burmistrz i radnych pozostałych klubów. 

Waldemar Stachera  - Przewodniczący Rady Miasta
facebook.com/radny.Stachera

PIÓREM

Działka nr 2/8 przy zlewni, gdzie mogłoby 
w nocy parkować 5 pustych śmieciarek 

oraz gdzie może być zaplecze socjalne 
i techniczne do ich obsługi.

koszty na składowisku MZO Wołomin 300 zł netto/tonę 

koszty odbioru od mieszkańców 180 zł netto/tonę 

RAZEM koszty własne przedsiębiorstwo 480 zł netto/tonę 

KWOTA Z PRZETARGU 660 zł netto/tonę 

RÓŻNICA 180 zł netto/tonę 

Roczna ilość odpadów bio 4 000 ton 

Roczna kwota różnicy 720 000 zł netto 

Roczne oszczędności dla mieszkańców 777 600 zł brutto 

 

ODBIÓR ODPADÓW Z ZĄBEK w tonach 2016 2017 2018 

odpady zmieszane 9 368,63 9 158,60 9 155,32 

odpady ulegające biodegradacji 3 709,43 4 096,95 3 237,29 

odpady do segregacji (bez betonu i gruzu) 1 360,90 1 255,76 2 102,50 

RAZEM 14 438,96 14 511,31 14 495,11 
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we wszystkich 
Świętych prZejaZd 
ZąbKobuSami jeSt 
beZpłatny
informujemy, że 1 listopada (piątek) komunikacja 
miejska miasta Ząbki kursuje wg rozkładu dla dnia 
świątecznego (kursują tylko linie Ząbki-1 i Ząbki-3). 
przejazd w tym dniu jest bezpłatny dla każdego, nie 
ma potrzeby okazywania karty czy kupowania i ka-
sowania biletu.

Informujemy, że na początku listopada w związku z przebudową 
ulic Narutowicza i Szpitalnej będą wprowadzane objazdy na trasach 
linii ząbkowskich. Na chwilę zamykania niniejszego numeru Co sły-
chać ? nie były znane jeszcze terminy zamknięć tych ulic i szczegóły 
objazdów.

O terminach wprowadzenia objazdów, zmianach tras oraz rozkła-
dów będziemy informować w autobusach oraz na przystankach, któ-
rych funkcjonowanie będzie zawieszane. Informacja będzie dostęp-
na również na stronie miasta www.zabki.pl.

mam w sobie radość dZieCKa
W sobotę, 28 września o godz. 17.00 w miejskim ośrodku Kultury w Ząbkach (filia na trybunie sportowej), ul. Sło-
wackiego 21 odbyło się otwarcie wystawy joanny Żero. ta kreatywna mieszkanka Wołomina, na co dzień pracu-

jąca w tamtejszym urzędzie, jest rysowniczką oraz ilustratorką książek dla 
dzieci. Wernisaż okrasił koncert beaty Kurdy pt. „jesień! ach to ty…”.

edyta nowak-Ko-
kosza: Wystawa w 
miejskim ośrodku 
Kultury w Ząbkach 
nie jest pani pierw-
szą wystawą. Co 
tym razem zoba-
czymy? 

Joanna Żero: – Tak 
się złożyło, że rów-
nolegle z propozy-
cją wystawy rozpo-
częłam pracę nad 

ilustracjami do nowej książeczki dla dzieci. Książka nosi tytuł „Skąd 
przyszedł pies” i będzie miała premierę 16 października. Dlatego na 
wystawie – poza rysunkami w stylu tych, które publikuję na blogu i 
ilustracjami związanymi z przyszłymi, lęgnącymi się w głowie projek-
tami pokażę – dzięki uprzejmości Wydawnictwa Literackiego – orygi-
nały prac z nowej książeczki.

to już duży dorobek artystyczny…
– Duży to trochę przesada, ale tak się składa, że bez przerwy coś ro-

bię i jeżeli te drobiażdżki zbiorą się razem, okazuje się, że trochę się 
nazbierało. A przecież bez przerwy wciągają mnie inne sprawy i można 
powiedzieć, że rysunkowo dopiero się rozkręcam (śmiech).

dlaczego wybrała pani rysunek?

– Może to tak wygląda, bo na blogu – czyli tam, gdzie najłatwiej 
trafić, pokazuję rysunki – najszybszy komentarz rzeczywistości ryso-
wany na kolanie. Najbardziej lubię jednak połączenie akwareli, kredki 
i ołówka, bardzo dużą przyjemność sprawia mi też olej – na płótnie 
lub na desce.

prowadzi pani bloga o dość oryginalnej nazwie. dlaczego 
„dziecko Chwast”?

– Tak nazwał mnie mój ukochany, mówiąc, że „dziecko kwiat” to nie 
ja, ale „dziecko chwast” to na pewno. Spodobało mi się to, ponieważ 
niezależnie od wieku mam w sobie radość dziecka – a chwasty są in-
teresujące, wszędobylskie i ciekawe. 

jak udaje się pogodzić pracę urzędnika z pracą artysty?
– Praca, jaką wykonuję w urzędzie, jest bardzo ciekawa i absorbują-

ca – wbrew stereotypom nie każdy urzędnik wykonuje wyłącznie „pa-
pierkową robotę”, która przecież również jest potrzebna. Przyznam, 
że nie spodziewałam się, że praca w wydziale rewitalizacji okaże się 
tak wciągająca. 

I tu właśnie pojawia się jedyny problem posiadania dwóch cie-
kawych prac – czas. Okazuje się jednak, że dobrze planując dzień, 
można pogodzić wszystkie zainteresowania.

Czy rysunek to jedyna pasja?
– Od dziecka miałam taki kłopot, że interesowało mnie za dużo rze-

czy. Trudno się wtedy skupić i kroczyć jedną ścieżką. 
Uwielbiam ilustrować, tworzyć, ale poza tym interesuje mnie świat, 

podróże, przyroda, smaki. Kręcę głową i chłonę.

Co słyChać
www.zabki.pl
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SpinninGoWe 
ZaWody  
z łodzi parami
W niedzielę, 13 października na rzece narew w miejsco-
wości Strzyże, zostały rozegrane spinningowe zawody 
wędkarskie z łodzi o puchar Wice prezesa Koła 61 Ząbki.

O godz. 6.00 w stanicy wędkarskiej 
w Strzyżach zebrało się 28 wędkarzy, którzy 
po krótkiej odprawie przeprowadzonej przez 
sędziego Bartosza Skorlińskiego i rozlosowa-
niu łódek wypłynęli na połów.

Poranek przywitał drobnym deszczykiem, 
później się rozpogodziło i wyszło piękne paź-
dziernikowe słoneczko. Pogoda była idealna 
do wędkowania,więc każdy z uczestników pró-
bował różnych przynęt, by tylko przechytrzyć 
drapieżniki i złapać jak największą ilość ryb.

Do siatki trafiały szczupaki, okonie, klenie 
ale również trafiały się sandacze.

Po 6 godzinach zmagań, wędkarze spłynę-
li do stanicy, gdzie czekał na nich poczęstu-
nek: grochówka, karkówka i kiełbasa z grilla 
przygotowane przez Sławomira Pisarczyka 
organizatora tych zawodów.

Popijając aromatyczną kawę chwalili się 
osiągnięciami dzisiejszego dnia.
Po podliczeniu punktów przez sędziego 
ogłoszono wyniki:
1. team jarosław pisarczyk i Kamil pisar-
czyk - 3450 punktów
2. team robert Fabisiak i antonii oso-
wiecki – 3380 punktów
3. team Wojciech maliszewski i jacek do-
mański – 2650 punktów

4.team tomasz Kwiatkowski i jarosław 
trzmiel – 1260 punktów
5.team łukasz Grudziński i mateusz no-
waczyński – 920 punktów
Rozlosowano również dwie podwójne na-
grody wśród uczestników.
Największą rybę, szczupaka o długości 77 
cm, złapał Kamil Pisarczyk.

Puchary i nagrody wygranym parom wrę-
czył sponsor zawodów Sławomir Pisarczyk - 
Wice Prezes Koła PZW nr 61 Ząbki.

Szczególne podziękowanie należy się 
dla Jarosława Pisarczyka za przygotowanie 
i oprawę imprezy. Na zakończenie Sławomir 
Pisarczyk podziękował wszystkim za udział 
i zaprosił na następne zawody za rok.

Co słyChać
www.zabki.pl
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osp ząbki na X międZynarodoWyCh 
maLtańSKo -StraŻaCKiCh maneWraCh 
ratoWniCZyCh treSna 2019
W dniach 20-22 września 2019 roku, w miejscowości tresna, w województwie śląskim, strażacy z ochotniczej 
Straży pożarnej w Ząbkach mieli zaszczyt brać udział w jubileuszowych X międzynarodowych maltańsko
-Strażackich manewrach ratowniczych. udział zawdzięczają wygranej w prestiżowym konkursie zorganizo-
wanym przez polski Koncern naftowy orlen.

Podczas tego intensywnego weekendu 
ząbkowscy strażacy: Krzysztof Jastrzębski, Mi-
rosław Sikora, Hubert Królikowski oraz Kamil 
Zając, mieli okazję sprawdzić się w wielu dzie-
dzinach z zakresu ratownictwa przedmedycz-
nego wspólnie z ratownikami medycznymi 
oraz innymi druhami strażakami z jednostek 
z całej Polski i Ukrainy. Tradycyjnie wydarzenie 
rozpoczęło się panelem naukowym, podczas 
którego uczestnicy mogli wysłuchać dwóch 
prelekcji. Pierwsza z nich dotyczyła autyzmu, 
druga metodyki wywiadu SAMPLE, czyli zbie-
rania na miejscu zdarzenia informacji, mają-
cych pomóc w udzieleniu niezbędnej pomo-
cy. Podczas części szkoleniowej ząbkowscy 
strażacy mieli także możliwość korzystania 
z symulatora dachowania. 

Manewry obfitowały też w zajęcia prak-
tyczne, które odbywały się zarówno w ciągu 
dnia, jak i w nocy. Zadania podzielone były 
trzy bloki: ratowniczo - medyczny, sprawno-
ściowy i test wiedzy. Uczestnicy mieli okazję 
przetestować swoją wiedzę i umiejętności 
prowadząc działania podczas improwizowa-
nych zdarzeń losowych. Strażacy z Ząbek brali 
udział m.in. w zdarzeniu masowym symulu-
jącym atak terrorystyczny, symulacji upadku 
z wysokości, kłótni domowej zakończonej 
próbą zabójstwa, wypadku komunikacyjnym 
karetki pogotowia czy próbie pozbawiania 
życia ofiary podczas rytuałów satanistycz-

nych. Wszystkie zadania polegały na szybkiej 
ocenie stanu osób poszkodowanych, prawi-
dłowym przeprowadzeniu resuscytacji krąże-
niowo - oddechowej, zebraniu wywiadu cho-
robowego, udzieleniu wsparcia psychicznego 
oraz na przygotowaniu poszkodowanych do 
transportu. Improwizacje przeprowadzone 
były w sposób niezwykle realistyczny. 

 Jednym z najciekawszych zadań dla straża-
ków z OSP Ząbki okazała się scena z rytuałem 
satanistów, w którym to młoda dziewczyna 

została skrępowana i powieszona do góry no-
gami. Po przybyciu na miejsce okazało się, że 
osoba poszkodowana miała podcięte tętnice 
na nadgarstkach i była nieprzytomna. To szoku-
jące zdarzenie miało miejsce w porze nocnej, co 
dodatkowo utrudniało akcję ratowniczą. Czas 
całkowity na wykonanie każdego manewru 
wynosił 10 min i był oceniany przez wykwalifi-
kowanych ratowników medycznych. Podczas 
powyżej opisanego ćwiczenia strażacy z OSP 
Ząbki musieli w jak najkrótszym czasie udzielić 
osobie poszkodowanej pomocy, ocenić jej stan, 
odpowiednio zabezpieczyć obficie krwawiące 
miejsca na ciele oraz przygotować do transpor-
tu na specjalnej do tego celu przeznaczonej de-
sce ortopedycznej. Dodatkowym utrudnieniem 
podczas działań okazała się obecność członków 
sekty satanistów, którzy próbowali za wszelką 
cenę uniemożliwić udzielenie pomocy poszko-
dowanej dziewczynie. 

Trzy dni spędzone na X Międzynarodo-
wych Maltańsko-Ratowniczych Manewrach 
były ekscytującym i interesującym doświad-
czeniem, które pozwoliło druhom z OSP 
Ząbki wzbogacić swoją wiedzę, udoskonalić 
umiejętności ratownicze, a także sprawdzić 
się w ekstremalnych sytuacjach. Dzięki tego 
typu szkoleniu strażacy z OSP Ząbki mogą od 
teraz jeszcze skuteczniej nieść pomoc w po-
trzebie, w każdych warunkach i o każdej po-
rze dnia i nocy.

Co słyChać
www.zabki.pl
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Ażurowe 
DekorAcje

Oferują szeroki wybór ażurowych
- szkatułek - organizerów

- chusteczników - pudełek oraz ozdób

Dusia Zając
Tel. 514 838 538

 azurowedekoracje

Z miłośCi 
do ludzi
pasja, chęć pomocy, której źródłem jest miłość do lu-
dzi, społecznictwo i walka o lepsze jutro – to właśnie 
z takich pobudek wielu z nas podejmuje się bezinte-
resownych działań na rzecz innych. o tym wszystkim, 
i nie tylko, rozmawiamy z piotrem dudą, organizato-
rem ząbkowskich finałów Wośp.

Zaczęłam od słowa pasja, czy to dobre określenie dla tego co robisz?
Oczywiście, ale od razu muszę zaznaczyć, że pasja i chęć niesienia 

pomocy i wszystkie związane z tym inicjatywy to nie tylko moja do-
mena. Tylko dzięki pasji i zaangażowaniu innych ludzi mogę, może-
my, robić to co robiliśmy do tej pory, a obecnie nawet jeszcze więcej. 
Znamy Cię ze Sztabu Wośp Ząbki i corocznych finałów Wośp 
w Ząbkach, wspomniałeś jednak, że obecnie chciałbyś robić 
jeszcze więcej...

Może od razu wyjaśnię, że to nie są tylko moje plany. Nie działam 
sam i to trzeba wyraźnie podkreślić. Są to plany moje i moich wspa-
niałych przyjaciół, zapaleńców, którzy tak jak ja, chcą pomagać innym 
z potrzeby serca. Tak jest od początku naszej przygody z WOŚP, tak 
jest też obecnie, kiedy planujemy zintensyfikować naszą działalność. 
nadal jest to bardzo enigmatyczna odpowiedź, a czy możesz po-
wiedzieć o tym coś więcej? 

W trakcie organizacji ostatniego finału, dostaliśmy mnóstwo pytań 
od wolontariuszy, ich rodziców i naszych darczyńców, czy nasze dzia-
łania ograniczają się tylko do tego finału, czy może robimy coś więcej, 
czy prowadzimy inne inicjatywy. W zasadzie odpowiedź była jedna, 
ale doszliśmy do wniosku, że wcale nas ona nie cieszy. Długo zastana-
wialiśmy się, w całym naszym gronie, czy możemy zrobić coś więcej. 
Okazało się, że mamy mnóstwo pomysłów, że lokalnie jest jeszcze tak 
wiele do zrobienia, a skoro jest tylu ludzi o wielkich sercach to spró-
bujemy to wykorzystać. Tak powstał pomysł, żeby Sztab WOŚP Ząbki 
przeobraził się w Stowarzyszenie Sztab Ząbki. I tak oto jesteśmy.
Stowarzyszenie? Wspaniale. to niesamowita informacja. a czy jest 
szansa, że uchylisz rąbka tajemnicy i opowiesz o Waszych planach?

Planów i pomysłów mamy bardzo dużo. Oczywiście cel jest jeden – 
pomoc lokalnej społeczności, ale nie tylko. Może zacznę od tego co już 
zrobiliśmy, co chcemy robić w najbliższym czasie. Jak Ci wiadomo, na-
sza współpraca z ząbkowskim OSP zawsze była bardzo bliska, głównie 
z uwagi na zbieżność naszych obszarów działania. W chwili obecnej, 
jako Stowarzyszenie Sztab Ząbki, wykupiliśmy serwer, domenę i stronę 
www dla OSP. Zajmujemy się również stworzeniem tej strony. To nasza 
pierwsza inicjatywa. Kolejne to między innymi pomysł reaktywacji Ra-
dia Ząbki. Chcemy, przy pomocy Pani Burmistrz, wznowić działalność 
ząbkowskiej rozgłośni, jednak w niecodziennej formie, ale ta forma 
niech na razie pozostanie tajemnicą i niespodzianką na przyszłość. 
Oczywiście chcemy nawiązać bliższą współpracę z Fundacją DKMS, 
a także Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach. 
Nie możemy również zapomnieć o WOŚPie, teraz chcemy zaangażo-
wać się w więcej akcji Fundacji, nie tylko w coroczne finały. To tak na 
początek, a o wszystkich pomysłach, tych o których wspomniałem 
i o każdym następnym, będziemy na bieżąco informować na naszej 
stronie www.sztabzabki.pl oraz na naszym Facebook’owym profilu. 
brzmi to wszystko wyjątkowo i bardzo szlachetnie. ale na takie 
inicjatywy potrzeba również czasu i pieniędzy. jak radzisz, jak 
radzicie sobie z tym wyzwaniem?

Wszyscy w Stowarzyszeniu działamy w swoim czasie wolnym, to 
nasza pasja, której poświęcamy każdą wolną chwilę. Nasze działania 
możemy finansować ze środków, które otrzymamy od darczyńców, 

a takim może zostać każdy, kto tylko będzie miał na to chęć. Oczywi-
ście liczymy również na pomoc naszych partnerów, którzy każdego 
roku pomagają nam przy organizacji finałów WOŚP. To jednak nie 
wszystko. Jak już wspomniałem, planów i pomysłów mamy bardzo 
dużo i w niedalekiej przyszłości będziemy podejmować działania ma-
jące na celu poprowadzenie projektów współfinansowanych przez 
Unię Europejską. Na pewno, w stosownym czasie, przekażemy więcej 
informacji. Ale nasz czas i pieniądze to nie jedyne wyzwanie. Do na-
szej działalności potrzebujemy również wolontariuszy, osób w każ-
dym wieku, które chcą zaangażować się w działalność charytatywną. 
Tylko dzięki wolontariuszom będziemy w stanie działać i robić jesz-
cze więcej. Oczywiście nie zamykamy się tylko na Ząbki, zapraszamy 
do współpracy wszystkich chętnych. Swoje działania zaczynamy od 
Ząbek, tutaj mieszkamy, jednak cel, który nam przyświeca nie może 
mieć żadnych ograniczeń, tym bardziej terytorialnych. 
piotrze, wspaniała inicjatywa i nie pozostaje mi nic innego jak 
tylko życzyć powodzenia tobie i całej twojej drużynie ze Sto-
warzyszenia Sztab Ząbki. oczywiście wraz z tobą zapraszam 
wszystkich naszych czytelników do wizyty na stronie interneto-
wej Stowarzyszenia www.sztabzabki.pl i śledzenia Waszego Fa-
cebook’owego profilu. bardzo dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Aleksandra Olczyk
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obchody Święta szkoły podstawoweJ nr 3
im. małeGo poWStańCa W ZąbKaCh
W październiku Szkoła podstawowa nr 3 w Ząbkach rozpoczęła obcho-
dy święta związanego z jej patronem, małym powstańcem. uroczysto-
ści potrwają do kwietnia 2020 r., w przyszłym roku przypada bowiem 
10-rocznica nadania imienia naszej placówce. jesteśmy z tego powodu 
bardzo dumni. Cieszymy się, że możemy szerzyć wśród lokalności spo-
łecznej wiedzę o małym powstańcu oraz upamiętnić jedno z najważniej-
szych dla polaków wydarzeń historycznych - powstanie Warszawskie.

2 października w naszej szkole odbyła się 
„żywa lekcja historii”, którą przeprowadzili 
członkowie Stowarzyszenia Grupa Histo-
ryczna ”Zgrupowanie Radosław”. Uczestni-
czyli w niej uczniowie klas VIII. Podczas zajęć 
przybliżono młodzieży zarówno znane, jak 
i zapomniane fakty dotyczące genezy oraz 
przebiegu Powstania Warszawskiego. Lek-
cja miała charakter prelekcji, z elementami 
prezentacji. Szczególnie atrakcyjna okaza-
ła się prezentacja mundurów, wyposaże-
nia i uzbrojenia oddziałów powstańczych. 
Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego 
kontaktu z prezentowanymi eksponatami.

Kolejnym punktem obchodów Święta szko-
ły były uroczyste apele dla klas II-VII. Uczest-
niczyli w nich, m.in.: dyrektor Szkoły – p. Ewa 
Kacprzak, wicedyrektor Szkoły – p. Margarita 

Biedrzycka, wicedyrektor Szkoły – p. Iwona 
Pańta, wicedyrektor Szkoły – p. Renata Sidor, 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Pla-
cówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta 
Ząbki – p. Paweł Poboży i przewodnicząca Pre-
zydium Rady Rodziców – p. Marzena Toton.

Uczniowie oraz nauczyciele przypomnie-
li zebranym najważniejsze fakty związane 
z Powstaniem Warszawskim. Wiersze, pieśni 
patriotyczne, teledyski, zdjęcia oraz frag-
menty filmów sprawiły, że staliśmy się niemal 
naocznymi świadkami tragicznych wydarzeń 
z 1944 roku. Wszyscy z wielkim wzruszeniem 
uczestniczyliśmy w tej podniosłej uroczysto-
ści. Na zakończenie minutą ciszy uczciliśmy 
pamięć poległych. 

Dyrektor Szkoły podczas wystąpienia pod-
kreśliła, jak ważną rolę odegrało Powstanie 

Warszawskie w dziejach narodu polskiego, 
a także zachęciła uczniów naszej szkoły do 
wyznawania wartości, które były bliskie Ma-
łym Powstańcom, przede wszystkim szacun-
ku do drugiego człowieka. 

Należy pamiętać, że chociaż Powstanie 
Warszawskie nie doczekało się dotychczas 
jednoznacznej oceny historyków i polityków 
stanowi ono polską świetność narodową, 
dzięki bezmiarowi przelanej krwi, ogromowi 
cierpień oraz poświęcenia.

My, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego 
Powstańca w Ząbkach, jesteśmy dumni, że 
Polacy walczyli 63 dni. Jesteśmy dumni z ich 
postawy pełnej odwagi, męstwa, waleczno-
ści, miłości do Ojczyzny. 

 Dziękujemy!
 Chwała Bohaterom!

Jacek Kostrzewski, Magdalena Lasecka

Co słyChać
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wychowanie prZeZ WoLontariat
jak co roku jesienią nasza świetlica ”Schowek” wraz 
z drewnickim Stowarzyszeniem rodzin i przyjaciół 
osób z Zaburzeniami psychicznymi „empatia” zorga-
nizowała dzień Wolontariatu.

Nasi wychowankowie zgodnie z wieloletnią tradycją i z potrze-
by serca zaangażowali się w robienie jesiennych porządków wokół 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z podopiecznymi Stowarzyszenia. 
Grabienie liści i wyrównywanie terenu zoranego przez dziki było 
okazją do wspólnego spędzenia czasu: nawiązywania znajomości, 
radosnych zabaw i śmiechu oraz ciekawych rozmów. Pracę zwieńczył 
wspólny posiłek, sadzenie drzewek i robienie pamiątkowych zdjęć.

15 października wychowankowie obu ząbkowskich Świetlic zostali za-
proszeni na Warsztaty „Dzieciaki sadzeniaki” zorganizowane przez sklep 
Leroy Merlin. Dzieci pod czujnym okiem pracownika sklepu sadziły pięk-
ne wrzosy, które potem mogły zabrać ze sobą. Dostały też nasiona try-
buły do posadzenia w domu oraz pamiątkowy dyplom i odblaski. Wra-
cając wstąpiliśmy do M1 na kawałek pizzy. Dzień był śliczny: słoneczny 
i cieplutki, więc nasza wycieczka przypominała jeszcze wakacje!

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

Ząbki, ul. Ceglana 3

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

Co słyChać
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bracia sobieraJscy Z medaLami 
miStrZoStW śWiata!
Wielki sukces mieszkańców Ząbek. Czterech braci Sobierajskich 
(Wojtek, maniek, bolek oraz Krzysiek) poleciało na mistrzostwa 
świata w biegach z przeszkodami do Londynu. W ciągu trzech 
dni, tj. 11-13.10.2019, walczyli o jak najlepsze lokaty na kilku 
różnych dystansach. i wrócili do polski z dwoma medalami!

Najstarszy z braci, 29-letni Wojtek, został wicemistrzem świata na 
dystansie 100 metrów! To największy sukces osiągnięty w tej dyscy-
plinie przez Polaka w historii! Z kolei 18-letni Bolek zdobył brązowy 
medal w swojej kategorii wiekowej w wyścigu trzykilometrowym. 

Przypomnijmy, że Bolek ma na swoim koncie już dwa 
medale z Mistrzostw Europy. Pozostała dwójka również 
spisała się świetnie. Ledwie piętnastoletni Krzysiek wy-
startował na najdłuższym dystansie, piętnastu kilome-
trów. Tego dnia, z powodu deszczu, wiatru i mrozu, do 
mety dotarło jedynie 20% spośród wszystkich startują-
cych zawodników! Najmłodszy z braci spędził na trasie 
ponad dwie i pół godziny, kończąc swój bieg na rewe-
lacyjnym piątym miejscu! Z kolei 22-letni Marian zajął 
osiemnaste miejsce na stumetrowym torze przeszkód.

Start braci Sobierajskich na Mistrzostwach Świata został objęty pa-
tronatem Burmistrza Miasta Ząbki. To już trzeci rok z rzędu, kiedy mia-
sto Ząbki wspiera braci w tej największej sportowej imprezie. I trzeci 
rok z kolei, kiedy wracają z medalami!”

najLepSi w powiecie
3 października, na gościnnym Sta-
dionie miejskim w Ząbkach, Zarząd 
pSZS i powiat Wołomiński przepro-
wadzili finały powiatu w piłce noż-
nej dziewcząt, urodzonych w latach 
2005/6 w kategorii: młodzież.

Do rywalizacji w powie-
cie przystąpiły 4 najlepsze 

reprezentacje szkół spośród 27 szkół wcześniej rywalizujących ze sobą.
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie i odbywał się w sporto-

wej atmosferze. Kolejność w finale ukształtowała się następująco:
 1 miejsce: SP3 Ząbki
 2 miejsce: SP w Jadowie
 3 miejsce: SP3 Marki
 4 miejsce: SP5 Wołomin

Ogromne podziękowania dla PSZS w Wołominie oraz współor-
ganizatora turnieju dyrektora MOSIR w Ząbkach i dyrektor SP3 
Ząbki za ufundowanie pucharów, dyplomów i medali. Do spraw-
nego przebiegu zawodów przyczynił się nauczyciel wf z SP3 
w Ząbkach p. Jarosław Dobrowolski.

Zwycięzcy życzymy godnego reprezentowania naszego powiatu 
w dalszych etapach i obrony Mistrza Polski szkół podstawowych, z które-
go to mistrzostwa mogła się cieszyć w ubiegłym roku SP3 Ząbki.

Serdecznie gratulujemy

Co słyChać
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10 kolejka
Zwycięstwem 3:1 zakończył się wyjazdowy 

mecz naszej drużyny ze Świtem Staroźreby. 
Dwie bramki dla Ząbkovii strzelił Konrad Ci-
chowski, jedną dołożył Karol Szeliga, zalicza-
jąc przy okazji debiutanckie trafienie w se-
niorskiej drużynie naszego klubu. Honorowe 
trafienie dla gospodarzy było dziełem Michała 
Sobczaka. Mecz nie był wielkim widowiskiem, 
ale z każdą minutą coraz bardzie uwidacznia-
ła się przewaga naszej drużyny. Prowadzenie 
naszej drużyny zapewnił Konrad Cichowski, 
który w 20 minucie meczu będąc w sytuacji 
sam na sam pokonał bramkarza gospodarzy.

Drugie trafienie dla naszej drużyny mia-
ło miejsce w 73 minucie meczu i w równej 
mierze było zasługą trzech zawodników 
naszej drużyny. Po znakomitym prostopa-
dłym podaniu na wolne pole Eryka Agny-
ziaka, sam przed bramką gospodarzy zna-
lazł się Damian Świerblewski, który będąc 
w doskonałej sytuacji nie zdecydował się 
na strzał, tylko dograł do nadbiegającego 
z głębi pola Karola Szeligi, a on uderzał już 
do pustej bramki.

Pięć minut później, po faulu w polu kar-
nym jednego z miejscowych obrońców na 
Patryku Szelidze, który pojawił się na boisku 
zaledwie dwie minuty wcześniej, sędzia po-
dyktował rzut karny, który pewnym strzałem 
tuż przy słupku na trzeciego gola zamienił 
Cichowski. Wynik spotkania na 1:3 ustalił 
dwie minuty później Michał Sobczak, wy-
korzystując dośrodkowanie z prawej strony 
boiska Damiana Kotkiewicza i moment nie-
uwagi naszych defensorów.

11 kolejka
Porażką 1:2 zakończył się kolejny mecz 

naszej drużyny rozegrany na Dozbud Are-

nie w Ząbkach. Rywalem ząbkowian był 
wicelider rozgrywek naszej grupy Drukarz 
Warszawa, który po wcześniejszej porażce 
Hutnika w Wołominie w starciu z tamtej-
szym Huraganem, miał szansę awansować 
na szczyt ligowej tabeli. Bramkę dającą 
Ząbkovii prowadzenie strzelił dziesięć 
minut przed przerwą Świerblewski, nato-
miast po zmianie stron trafienia dla gości 
zapisali na swoje koncie Krzysztof Lan-
gowski oraz Bartłomiej Świnarski.

Nasza drużyna była w pierwszej części gry 
wyraźnie lepsza od wicelidera rozgrywek, ale 
nie potrafiła swojej przewagi przełożyć na 
zdobycze bramkowe. Wynik otworzył w 34 mi-
nucie meczu Świerblewski, który szukając dla 
siebie możliwości gry zbiegł na lewą stronę bo-
iska, wyłuskał piłkę spod nóg jednego z obroń-
ców i po krótkim sprincie skutecznie uderzył 
na bramkę gości z około dwudziestu pięciu 
metrów, a piłka wpadła do siatki tuż przy słup-
ku zupełnie zaskoczonego Krzysztofa Mazura. 

Tuż przed gwizdkiem na przerwę ten sam 
zawodnik, po fantastycznym rajdzie Agny-
ziaka przeprowadzonym lewą stroną boiska 
i podaniu na piąty metr przed bramkę, sta-
nął przed szansą na podwyższenie wyniku, 

ale zamiast do siatki trafił w… nogi obroń-
cy, a z dobitką niestety nieco się spóźnił. 
Po zmianie stron sytuacja diametralnie się 
zmieniła. Gospodarze zaczęli pilnować wy-
niku, a goście urozmaicili sposób atakowania 
bramki strzeżonej przez Mateusza Matrac-
kiego. Na efekty nie trzeba było zbyt długo 
czekać. W 62 minucie meczu do dalekiego 
podania na wolne pole dobiegł Krzysztof 
Langowski i po krótkim zwodzie zdecydował 
na strzał z narożnika pola karnego. Wynik 
spotkania ustalił w doliczonym czasie gry 
Bartłomiej Świnarski trafiając do siatki z rzu-
tu wolnego. 

Dziewiętnaście punktów zdobytych w je-
denastu dotychczas rozegranych meczach 
plasuje naszą drużynę na siódmym miej-
scu w tabeli, ze stratą aż ośmiu punktów 
do naszego ostatniego rywala. Na drugie 
miejscu w tabeli spadł stołeczny Hutnik, 
po porażce 1:4 której doznał w Wołominie, 
a na trzecim i czwartym pozostały druży-
ny Huraganu oraz MKS-u Przasnysz, który 
przed własną publicznością pokonał 3:0 
Koronę Ostrołęka. Obie ekipy notują do-
robek dwudziestu trzech punktów i stratę 
czterech „oczek” do Drukarza.

red.

brak StabiLiZaCji
Wyjazdowe zwycięstwo w Staroźrebach oraz porażka przed własną publicznością 
w spotkaniu z drukarzem Warszawa – oto wydarzenia dotyczące drużyny Ząbkovii 
Ząbki z ostatnich dwóch tygodni.

tabela iV ligi – grupa mazowiecka (północ)
Lp druŻyna MECZE punKty BRAMKI
1.  druKarZ WarSZaWa 11 27 21-8
2.  hutniK WarSZaWa 11 25 27-15
3.  huraGan Wołomin 11 23 27-12
4.  mKS prZaSnySZ 11 23 29-7
5.  maZoVia mińSK maZoWieCKi 11 20 30-16
6.  KS łomianKi 11 19 17-14

7.  ZąbKoVia ZąbKi 11 19 30-17
8.  poGoń ii SiedLCe 11 15 17-16
9.  maKoWianKa maKÓW maZ. 11 15 25-27
10.  WiSła ii płoCK 11 14 21-22
11.  nadnarWianKa pułtuSK 11 9 14-21
12.  śWit StaroŹreby 11 9 14-19
13.  WKra Żuromin 11 8 18-33
14.  podLaSie SoKołÓW podLaSKi 11 7 13-26
15.  Korona oStrołęKa 11 6 10-24
16.  oŻaroWianKa oŻarÓW maZ. 11 3 9-45
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Co SłyChać?

oGłoSZenie
burmistrz miasta Ząbki informuje, 

iż dnia 17 października 2019r. 
zostało wywieszone do publicznej wiadomości, 

na okres 21 dni, 
w siedzibie urzędu miasta Ząbki 

przy ul. Wojska polskiego 10, 

zarządzenie w sprawie podania 
do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do 

wydzierżawienia i najmu – Zarządzenie 
nr 0050.119.2019 burmistrza miasta 
Ząbki z dnia 17 października 2019 r. 

pełna treść Zarządzenia jest także 
dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl 

(w zakładce Zarządzenia).

wyciąg z ogłoszenia o przetargu

burmiStrZa miaSta ZąbKi
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 

0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. hugona 
Kołłątaja objętej księgą wieczystą nr Wa1W/00112372/8 wraz 

z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą 
wieczystą nr Wa1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 

03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. hugona Kołłątaja.

Przetarg odbędzie się dnia 22.11.2019  r. (piątek) o  godz.  1000 w  sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 12 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
19 listopada 2019 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI: bank handlowy 
w Warszawie S.a. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data 
wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczonym 
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja 
nieruchomości: 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 informacje 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.

burmistrz miasta Ząbki
małgorzata Zyśk

burmiStrZ miaSta ZąbKi
ogłasza nabór 
na stanowiska 

inspektor 
lub główny specjalista 

(2 stanowiska) 
w urzędzie miasta Ząbki w referacie 
Funduszy Zewnętrznych i rozwoju. 

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. 
stanowiska znajdują się na tablicy ogłoszeń 

oraz na stronie 
biuletynu informacji publicznej 

urzędu miasta Ząbki 
www.bip.zabki.pl – „oferty pracy”.

projekt „organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego w Ząbkach dla gmin: marki, Ząbki, 

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

realizacja projektu: 1 ii – 31 Xii 2019 r.

punKt 
SpeCjaLiStyCZneGo  

poradniCtWa 
dLa rodZin

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

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

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

w godz. 900 – 1300 

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

Co słyChać
www.zabki.pl

15




