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W przybliżeniu wartość dofinansowania 
wynosi tyle, ile łącznie miasto pozyskało 

na budowę tunelu i basenu w Ząbkach. W dniu 
4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie została podpisana umowa o dofi-
nansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu 
kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”, 
którego celem jest poprawa efektywności go-
spodarowania wodami opadowymi oraz odpor-
ności na skutki zmian klimatu, dzięki budowie 
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki. Umowę 
w tej sprawie – w obecności Sławomira Mazurka, pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska podpisali: 
Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Robert 
Perkowski, burmistrz miasta Ząbki i Elżbieta Żmijewska, 
skarbnik miasta. Obecna była również Anna Czyżewska, 
dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami w Na-
rodowym Funduszu.

Przedmiotowy projekt polega na budowie sieci kanalizacji desz-
czowej, pompowni ścieków z zasilaniem, zbiorników retencyjnych 
oraz wylotów do rowów na terenach kolejowych. w wyniku realizacji 
inwestycji powstanie ok. 12 km kanalizacji deszczowej oraz trzy zbior-
niki retencyjne. obecnie teren Ząbek jest tylko częściowo wyposażony 
w kanalizację deszczową, która dodatkowo w znacznej części jest 
kanalizacją ogólnospławną, co jest przyczyną przeciążeń systemu 
i jego niewystarczającej wydajności.

Istniejący system jest niewystarczający w stosunku do potrzeb 
intensywnie rozwijającego się miasta. Inwestycja zostanie przepro-
wadzona na terenie Ząbek w rejonie ulic: Narutowicza, budkiewicza, 
kochanowskiego, Górnośląskiej, Gałczyńskiego, traugutta, Słowackie-

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI

 

ponad 50 nieruchomości w Ząbkach

firma z Ząbek
pełna przejrzystość finansów

tel: 783-298-248
eadministrator.pl

Miasto Ząbki pozyskało 
największe dofinansowanie 
z Unii Europejskiej w historii

go, Szwoleżerów, Różanej, andersena, maczka, krasickiego, Herberta, 
Podleśnej, Złotej, Nowoprojektowanej, ks. Zycha, olszewskiego, 
bocianiej, Sokolej, krzywej, Sikorskiego, Lotniczej, Zakopiańskiej, Pił-
sudskiego, kołłątaja, Szkolnej, batorego, Powstańców, wita Stwosza, 
orlej oraz projektowanego tunelu pieszego pod torami kolejowymi. 

Realizacja projektu umożliwi dalszą rozbudowę sieci  dróg w Ząb-
kach, przy okazji zlikwiduje niewykorzystane obszary, w których po 
opadach deszczu gromadziła się woda.

wartość całkowita projektu wynosi 43 035 329,63 zł, z czego uzy-
skane dofinansowanie zostało określone w wysokości 36 580 030,18 
zł. i pochodzi ze środków Ue, w ramach Programu operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl

WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

ANGIELSKI

cena od 20 zł/godz
małe grupy 3-5 os.
przyg. do matury
elastyczne godziny
konwersacje

tel. 693-344-950
www.profienglish.pl

DZIECI   MŁODZIEŻ    DOROŚLI Wynajmę lokal 
(35 m2)

z łazienką, na parterze
na biuro, gabinet lekarski

lub inną działalność 
Ząbki, ul. Wyszyńskiego 41

tel.: 503-120-864

Zaproszenie 
na potańcówki 
dla seniorów 
w Ząbkach

Stowarzyszenie emerytów, Rencistów i Inwalidów „tango” w Ząbkach, 
zaprasza na potańcówki przy muzyce na żywo!

Spotkania w każdą niedzielę na ul. torfowej 28 w Ząbkach, 
o godz. 16.00.

Powiedzcie o potańcówkach swoim babciom i dziadkom! 

bliższe informacje 
u prezes anny Uścińskiej, tel. 506-750-831

Nowe wnioski o 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski 
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wycho-

wawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są 
przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wycho-
wawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z do-
kumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za 
miesiąc październik następuje do dnia 31 października tego roku.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami 
od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia 
przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 
dnia 30 listopada tego roku.

wnioski składane po tym terminie skutkować będą przyzna-
niem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia 
wniosku.

okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowaw-
czego: Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przyznawane, 
z uwzględnieniem sytuacji każdego wnioskodawcy indywidualnie, na 
okres: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie OPS przy ul. Wojska 
Polskiego 1. Mając na uwadze dobro Mieszkańców wydłużone 
zostaną w sierpniu 2017 godziny przyjęć wniosków.

poniedziałek – 8-18; 
wtorek – 8-18; 
środa – 8-18; 
czwartek – 8-16; 
piątek – 7-15

Artur Kołodziejczyk – OPS Ząbki

Program Stypendialny 
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
dla studentów wystartuje 
już po raz czwarty w Ząbkach!

Z radością informujemy, że na-
sze stowarzyszenie otrzymało 

dofinansowanie na uruchomienie 
kolejnej edycji lokalnego programu 
stypendialnego dla zdolnej ząbkow-
skiej młodzieży w roku akademickim 2017/2018. 

akademia Rozwoju Filantropii po raz dwunasty ogłosiła konkurs dla 
organizacji pozarządowych na uruchomienie programów stypendial-
nych. komisja konkursowa wybrała 10 organizacji z całej Polski, których 
wnioski były najlepsze pod względem merytorycznym. w gronie lau-
reatów, już po raz czwarty z rzędu, znalazło się nasze  stowarzyszenie.

w ramach IV edycji Lokalnego Programu Stypendialnego towarzy-
stwa Przyjaciół Ząbek – agrafka agory” trzech ząbkowskich studentów 
będzie otrzymywało miesięczne stypendium w wysokości 380,00zł 
wypłacane przez okres 9 miesięcy (od października 2017 r. do czerwca 
2018 r.), Ponadto stypendyści będą mieli możliwość uczestniczenia 
w szkoleniach i warsztatach a także realizacji zgłoszonego przez siebie 
projektu społecznego.

Jeśli jesteś zdolnym studentem z Ząbek pomyśl jak twoje studia 
i zdobyta wiedza podczas nich może przyczynić się do rozwoju lokal-
nej społeczności i zgłoś się do nas ze swoim pomysłem! Rekrutację 
rozpoczynamy pod koniec wakacji!

Zachęcamy także firmy, które chciałby wesprzeć program stypen-
dialny do kontaktu: tpz@tpz.org.pl

więcej informacji już wkrótce!
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
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KURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

Szkoła języka angielskiego Early Stage ma 
zaszczyt zaprosić wszystkie dzieci i młodzież 

na rozbudzający wyobraźnię, pełen 
ciekawych przygód, intensywny

z happy endem, czyli biegłą znajomością języka angielskiego, 
potwierdzoną prestiżowym certyfikatem.

w wielu odsłonach wiekowych

Gdzie i kiedy?
Dwa razy w tygodniu w przedszkolu 

lub szkole Twojego dziecka! 

Szczegóły:
earlystage.pl

Uczymy dzieci ze Szkoły Podstawowej:
• nrXXXXXXXXXXXX 
• nrXXXXXXXXXXXX 
• nrXXXXXXXXXXXX 
• nrXXXXXXXXXXXX •
tarchomin@earlystage.pl, 
tel.: 22 403 11 40 • 666 852 371blog

early stage Angielski. Wyobraźnia. Przygoda.

Uczymy dzieci ze Szkoły Podstawowej:
•  nr 1 przy ul. Piłsudskiego 3
•  nr 2 przy ul. Batorego 11
•  nr 3 przy ul. Kościelnej 2
•  ZPSK przy ul. 11 Listopada 4

NaSZ LokaL ZNaJdUJe SIę 
PRZY UL. woJSka PoLSkIeGo 18
zabki@earlystage.pl • tel. 796 907 024

Zaproszenie na obchody 
97. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
do Ząbek – Piknik Militarny!

W dniu 13 sierpnia br. (niedziela) w Ząb-
kach odbędą się obchody 97. rocz-

nicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zwanej 
Cudem nad Wisłą na które serdecznie zapra-
sza Burmistrz Miasta Ząbki.

HARMONOGRAM OBCHODóW:
godz. 12.00 – Uroczysta msza Św. w kościele pw. Świętej trójcy w Ząbkach w oprawie muzycz-

nej Chóru miejsko – Parafialnego Cantores misericordiae i orkiestry wojskowej. wręczenie 
krzyża Św. Ignacego Skorupki. Inscenizacja rekonstrukcyjna.

ok. godz. 13.15 – apel poległych i złożenie kwiatów przy pomniku poległych w obronie 
ojczyzny w sierpniu 1920 r. na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach.

godz. 14.00 – Piknik militarny w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach, ul. Harcerska 9 
z odziałem wojska, w oprawie muzycznej orkiestry dętej miasta Ząbki.

Po części oficjalnej, ok. godz. 14.00, 
burmistrz miasta Ząbki oraz komendant 
Strzelców Ząbkowskich zapraszają na Piknik 
militarny, który odbędzie się w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach, 
wejście od ul. kołłątaja (od strony wejścia do 
sali gimnastycznej) oraz od ul. Szkolnej.

Podczas pikniku I warszawska brygada 
Pancerna im. t. kościuszki z warszawy we-
sołej zaprezentuje pojazd saperski „topola” 
i wykona pokaz saperski, do obejrzenia bę-
dzie również broń strzelecka i moździerz. 
wojskowy trener pokaże zainteresowanym 
jak używać trenażera do nauki celowania 
o nazwie „Cyklop”.

do tego wszystkiego, dzięki Fundacji 
Skrzydła Chwały, która otrzymała patronat 
moN na „marsz ochotników 1920 roku” 
w tym rekonstruktorów, z warszawy do Zą-
bek. będzie można skosztować wojskowej 
grochówki.

Z kolei dzięki Fundacji im. księdza Ignace-
go Skorupki będzie można obejrzeć wystawę 
bitwa warszawska 1920 r., która będzie eks-
ponowana w sali gimnastycznej gimnazjum.

oprawę muzyczną poszczególnych części 
obchodów wykonają Chór miejsko-Parafialny 
Cantores misericordiae, orkiestra dęta miasta 
Ząbki oraz orkiestra wojskowa z Siedlec.
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RAPORT 
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Ogłoszenie konsultacji: 2017-04-28
Zakończenie rekrutacji uczestników: 2017-05-05
Rozpoczęcie konsultacji: 2017-05-06
Zakończenie konsultacji: 2017-06-06

Cel:
Celem konsultacji miało być zebranie opinii mieszkańców i pod-

jęcie dyskusji, która umożliwiłaby mieszkańcom naszego miasta 
współdecydowanie o części budżetu i realizacji wymarzonych inwe-
stycji we współpracy z sąsiadami, przyjaciółmi oraz grupami wsparcia 
konkretnych projektów.

wiele polskich gmin w ostatnich latach wprowadziło budżety 
obywatelskie (zwane też partycypacyjnymi), polegające na  wydat-
kowaniu części budżetu miasta lub gminy na cele wskazane przez 
mieszkańców. Urząd miasta chciał dowiedzieć się, czy mieszkańcy 
Ząbek również chcieliby, aby budżet obywatelski został wprowadzony 
w naszym mieście.

aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, Urząd miasta zorganizował 
konsultacje z mieszkańcami za pośrednictwem platformy „w dialogu”: 
mieszkańcy mogli wypowiedzieć się online, w trakcie debaty tekstowej, 
a także podczas spotkania bezpośredniego z udziałem ekspertów 
w Urzędzie miasta. w ten sposób Urząd miał możliwość  na zapoznanie 
się z opinią różnych grup mieszkańców oraz argumentami „za” i „prze-
ciw” wprowadzaniu takiego rozwiązania wydatkowania części budżetu.

Pytania główne:
1. Czy jest Pani/ Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego 

w Ząbkach?
 Pierwsze pytanie dotyczyło zasięgnięcia informacji od mieszkańców 

czy są za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Ząbkach. 
2. Czy uważa Pani/Pan, że o budżecie obywatelskim powinni decy-

dować wyłącznie mieszkańcy zameldowani lub odprowadzający 
podatek na rzecz Ząbek?

 Pytanie dotyczyło problematyki współdecydowania o projekcie 
przez mieszkańców zameldowanych lub tych odprowadzających po-
datki na rzecz naszej gminy. mieszkańcy mieli możliwość podzielenia 
się swoimi uwagami na temat tego kto powinien współdecydować 
o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego w mieście Ząbki

Eksperci:
do konsultacji nie wyznaczono ekspertów.

Materiały informacyjne:
w ramach konsultacji stworzono i opublikowano na platformie 

w dialogu materiały informacyjne, które zawierały podstawowe infor-
macje o tym, czym jest budżet obywatelski, jakie funkcje pełni oraz 
w jaki sposób wspiera społeczeństwo obywatelskie. wśród ograniczeń 
(dotyczących możliwych realizacji) wskazano ograniczenia urbanistycz-
ne wynikające z zapisów zawartych w miejscowym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego, koszty realizacji konkretnych projektów, 
a także czas realizacji (pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego 
będzie miała miejsce w roku 2018). Proponowane rozwiązania zawie-
rały dwa warianty, opisane wraz z wadami i zaletami każdego z nich, 
tj. wprowadzenie budżetu obywatelskiego lub jego niewprowadzenie. 
w dziale Źródła Informacji mieszkańcy mogli zapoznać się przede 
wszystkim z przykładami budżetów obywatelskich/partycypacyjnych 
w innych polskich gminach. w Załącznikach znalazły się cytowane 
w materiałach dokumenty.

Debata tekstowa na platformie:
konsultacje prowadzono na platformie internetowej w formie 

debaty tekstowej z udziałem mieszkańców, w terminie od 6.05.2017 
do 6.06.2017r. 

moderatorami debaty byli: krzysztof krajewski (Stanowisko ds. 
obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych) oraz Joanna wysocka (biuro 
Promocji, kultury, Sportu i Zdrowia).

Pytania postawione uczestnikom debaty tekstowej powiązane były 
z pytaniami głównymi całej konsultacji. Pytanie brzmiało:

Czy mieszkańcy Ząbek chcą współdecydować o bu-
dżecie obywatelskim?

Sformułowano cztery pytania ukierunkowujące dys-
kusję:
1. Czy jest Pani/ Pan za wprowadzeniem budżetu 
obywatelskiego w Ząbkach? 
2.  Czy zgłosiłby Pan/ zgłosiłaby Pani, gdyby istniała 
taka możliwość, propozycję projektu do budżetu obywa-
telskiego w Ząbkach?

3.  Czy gdyby budżet obywatelski w Ząbkach został wprowadzony, 
byłby Pan zainteresowany/ byłaby Pani zainteresowana głosowa-
niem na projekty konkursowe? 

4.  Czy Pana/Pani zdaniem możliwość składania projektów i głosowa-
nia na projekty w budżecie obywatelskim powinny mieć wyłącznie 
mieszkańcy Ząbek rozliczający podatek w Ząbkach? 

Celem debaty tekstowej na platformie „w dialogu” było zebranie 
uwag oraz opinii mieszkańców na temat wprowadzenia budżetu oby-
watelskiego w Ząbkach. wprowadzenie takiego budżetu oznaczałoby, 
że co roku określona kwota z budżetu miasta przeznaczana byłaby na 
cele wskazane przez mieszkańców. do udziału w debacie zgłosiło się 
6 osób, które wyrażały swoje opinie na powyższy temat.

Wnioski, które otrzymano w wyniku przeprowadzonej debaty to:
• mieszkańcy chcieliby mieć wpływ na rozwój miasta w którym 

żyją, pojęcie budżetu obywatelskiego dla mieszkańców to jedna 
z podstaw demokratycznego państwa prawa. - - - „mieszkańcy nie 
utożsamiają się z miastem. budżet partycypacyjny jest dużą szansą, 
na zainteresowanie ludzi tym co się dzieje w Ząbkach”.

•  „budżet obywatelski jest idealny dla uruchomienia oddolnych 
inicjatyw, angażowania mieszkańców oraz tworzenia państwa 
obywatelskiego”,

•  „Projekty powinien móc zgłosić każdy mieszkaniec. Natomiast 
decydujący głos, powinien należeć do mieszkańców płacących 
podatki, gdyż byłoby to najbardziej sprawiedliwe”,

•  „Jak najbardziej osoby, które mieszkają w Ząbkach i tu płacą 
podatki powinny mieć realny wpływ na wydatkowanie naszych 
wspólnych pieniędzy, bo to są nasze pieniądze. Natomiast osoby, 
które tu np. mieszkają a płacą podatki gdzieś indziej powinny 
mieć możliwość wypowiedzenia się. Po pierwsze mogą spojrzeć 
na sprawę do rozwiązania świeższym okiem, po drugie zwiększy 
się zaangażowanie takich osób w lokalne sprawy a dzięki temu 
chętniej powinny się przenosić z podatkami do Ząbek.”

wszyscy biorący udział w dyskusji zainteresowani byli zgłaszaniem 
propozycji oraz głosowaniem na projekty konkursowe

Spotkanie bezpośrednie:
dodatkowo zorganizowano spotkanie bezpośrednie z mieszkań-

cami w dniu 18 maja br. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej 
Urzędu miasta Ząbki i  uczestniczyli w nim mieszkańcy, przedstawiciele 
Uniwersytetu warszawskiego oraz przedstawiciele urzędu. Łącznie 
obecnych było 10 osób.

Celem spotkania było zebranie uwag oraz propozycji mieszkańców 
na temat wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Ząbkach.

Pytania postawione uczestnikom spotkania powiązane były z py-
taniami głównymi całej konsultacji tj.

1. Czy jest Pani/ Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego 
w Ząbkach?

 Pierwsze pytanie dotyczyło zasięgnięcia informacji od mieszkańców 
czy są za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Ząbkach.

2. Czy uważa Pani/Pan, że o budżecie obywatelskim powinni decy-
dować wyłącznie mieszkańcy zameldowani lub odprowadzający 
podatek na rzecz Ząbek?

w debacie udział brali mieszkańcy w tym: mieszkańcy reprezentują-
cy środowisko osób niepełnosprawnych, organizacji pożytku publiczne-
go działającej na terenie naszego miasta, radni miasta oraz powiatowi.

Poniżej przedstawiono uwagi mieszkańców zebrane podczas 

Budżet obywatelski w Ząbkach?



www.zabki.pl S a m o r z ą d

5

CO SŁYCHAĆ

– w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicz-
nych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach 
wychowania przedszkolnego

– w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

– w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
– w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez miasto Ząbki do 

projektu pn. „mazowieccy Liderzy e-administracji”
– zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia województwu mazo-

wieckiemu przez miasto Ząbki pomocy rzeczowej
– w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilno-prawny
– w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimna-

zjum Nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach i Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 im. Jana kochanowskiego w Ząbkach

– w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gim-
nazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Gen. Franciszka kleeberga w Ząbkach

– w sprawie dokonania zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Ząbki na lata 2017-2024

– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 
miasta Ząbki na rok 2017.

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie 
internetowej Urzędu Miasta (www.zabki,pl), 
link BIP, zakładka: prawo miejscowe

debaty bezpośredniej:
• budżet obywatelski powinien angażować mieszkańców, którzy 

są zameldowani i zachęcić tych, którzy są niezameldowani, żeby 
uczestniczyć w życiu miasta, współdecydować i tworzyć lokalne 
mniejsze lub większe społeczności;

• budżet obywatelski dałby mieszkańcom poczucie, że mieszkańcy 
faktycznie mogę o czymś zadecydować, a decydując wykazywać 
o to w późniejszym okresie szczególną dbałość;

•  cały budżet gminy jest obywatelski, (padła teza) czy jest sens 
przeznaczać określoną pulę pieniędzy na stworzenie konkretnego 
budżetu, procedur, systemu do głosowania;

•  cały czas istnieje możliwość złożenia do budżetu miasta wniosku 
z inicjatywą mieszkańców podpisami co najmniej 15 osób zamel-
dowanych, tych wniosków wpływa bardzo mało;

• kontakt mieszkańców z radnymi miasta powinien przekładać się 
na wprowadzanie potrzeb mieszkańców do budżetu;

•  istnieje obawa, że pewne projekty mogą antagonizować jedną 
część Ząbek względem drugiej;

• propozycja wprowadzenia budżetu może być dobrym argumentem 
do zameldowania się, czy też odprowadzania podatków w naszym 
mieście, część tej kwoty wróci w formie budżetu obywatelskiego.

Podczas spotkania wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili, że 
chętnie będą zgłaszać projekty i zachęcać innych mieszkańców do 
zgłaszania i głosowania na nie. Jednogłośnie stwierdzili też, że udział 
w głosowaniu powinni brać mieszkańcy Ząbek, którzy są zameldowani 

lub z podatku rozliczają się tam gdzie mieszkają. Przedstawicielka 
mieszkańców reprezentująca środowisko osób niepełnosprawnych 
zgłosiła potrzebę, aby za osoby niepełnosprawne intelektualnie mogli 
głosować opiekunowie.

Zdaniem uczestników, do projektu budżetu obywatelskiego 
powinny powstać założenia, zaplanowany powinien zostać harmo-
nogram, a projekt konsekwentnie wdrażany.

Podsumowanie
Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat 

wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Ząbkach. Uczestnicy 
debaty tekstowej na platformie wdialogu, jak również uczestnicy 
debaty bezpośredniej w Urzędzie wyrazili pozytywne opinie na 
temat wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście, podkreśla-
jąc znaczenie takiego budżetu dla rozwoju społeczności lokalnej 
i możliwości współdecydowania o kształcie miasta przez jego miesz-
kańców. Uczestnicy wskazywali również, że chętnie głosowaliby 
na projekty lub zgłaszali pomysły projektów w zaproponowanym 
przez Urząd trybie. mieszkańcy różnili się natomiast w opiniach na 
temat tego, czy głosować na projekty w budżecie powinni wyłącznie 
mieszkańcy zameldowani w Ząbkach, czy też wszyscy zamieszkujący 
obszar miasta, niezależnie od posiadanego zameldowania. Projekt 
stosownej uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego zostanie 
przedłożony do zaopiniowania komisją rady miasta Ząbki celem 
dalszego procedowania.

XLV sesja Rady Miasta Ząbki
31 lipca odbyła się 45. sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której 

podjęto następujące uchwały:
– w sprawie powołania młodzieżowej Rady miasta Ząbki
– w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifiko-

wanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub 
lokalu socjalnego

– zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej komisji 
mieszkaniowej

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny nieruchomości gruntowych

– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu 
(x4)

– w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
– w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości grun-

towych
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
– w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez miasto Ząbki do 

projektu pn. „kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”
– zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych miasta Ząbki 
na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
miasta Ząbki na rok 2017

– zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu 
pomocy społecznej Powiatowa karta takrodzina.pl

– w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5

Honorowa odznaka dla Burmistrza Ząbek za zasługi 
dla samorządu terytorialnego
31 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wręczono odznaki 

honorowe za zasługi dla samorządu terytorialnego 21 samorządow-
com. Wśród odznaczonych był burmistrz Ząbek Robert Perkowski.

odznaka Honorowa za Zasługi dla Sa-
morządu terytorialnego jest nadawana od 
2015 r. Przyznaje się ją przede wszystkim za:
– działalność w organach jednostek samo-

rządu terytorialnego, związkach i stowa-
rzyszeniach jednostek samorządu teryto-
rialnego;

– wykonywanie zadań dotyczących samorzą-
du terytorialnego w urzędach administracji 
publicznej oraz w urzędach organów wła-
dzy publicznej;

– pracę naukową i badawczą dotyczącą za-
gadnień związanych z działalnością samo-
rządu terytorialnego.



 Laureaci w kategorii: O G R ó D
•  I miejsce: Pan Janusz Noiszewski (ul. kwiatowa)
•  II miejsce: Pan Janusz Naumczyk (ul. Gdyńska)
•  II miejsce: Pani agnieszka wolińska (ul. Żwirki)
•  III miejsce: Pani agnieszka Świderska (ul. Skrajna)
•  III miejsce: Pan krzysztof Ratyński (ul. Jana Pawła II)

„Ząbki Miastem Ogrodów”

I miejsce

II miejsce

II miejsce
III miejsce
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III miejsce



Konkurs 
„Ząbki Miastem Ogrodów” rozstrzygnięty

•	 Kategoria: Balkon
1. aneta Silarska Sobota
2. marzena Falba
3. maja Łazarczyk; Jadwiga i andrzej dowalla (ex aequo)
Wyróżnienia: elżbieta i mirosław Sobieccy, wanda i Stanisław 

Szymańscy, bożena młynarczyk

•	 Kategoria: Ogród wspólnoty mieszkaniowej
1. wspólnota mieszkaniowa „Powstańców 15”
2. wspólnota mieszkaniowa „Powstańców 15d
3. wspólnota mieszkaniowa „Neptun”
Wyróżnienia: wm Podleśna 8/10, wm Powstańców 15e, wm Pił-

sudskiego 103-111

organizatorzy pragną podziękować sponsorom konkursu, dzięki 
którym laureaci zostali solidnie nagrodzeni za swój trud i zaangażo-
wanie.

Wśród sponsorów znaleźli się:
– mIeJSkIe CeNtRUm SPoRtU w ZąbkaCH (karnety okresowe oraz 

bilety jednorazowe na basen) o wartości ok. 3500 zł
– FIRma PaRtNeR daRIUSZ aPeLSkI (bony towarowe) o wartości 3500 zł
– CaStoRama (bony towarowe) o wartości 1500 zł
– kLUb teNISowY „RakIetą ZąbkI” (karnety wstępu na korty tenisowe) 

o wartości ok. 1500 zł
– HoteL maNSoR (zaproszenia na kolację dla zwycięzców poszcze-

gólnych kategorii) wartość: 600 zł
– PRZedSIębIoRStwo wodoCIąGÓw I kaNaLIZaCJI (nagrody rze-

czowe o wartości ok. 600 zł)
– CeNtRUm oGRodNICZe „ZIeLoNY Zakątek” (bony towarowe 

o wartości 450 zł)
– SkLeP oGRodNICZY „U JadZI”, GoSPodaRStwo oGRodNICZe 

JaCek wIŚNIewSkI SeNIoR, FIRma tHemaR (nagrody rzeczowe 
o wartości ok. 400 zł)

31 lipca, podczas sesji Rady Miasta miało miejsce 
uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie na-

gród laureatom tego popularnego wśród mieszkańców 
konkursu.

Przypomnijmy, rywalizacja prowadzona jest w trzech kategoriach: 
ogród (przydomowy), balkon oraz ogród wspólnoty mieszkaniowej. 
do konkursu przystąpiło kilkadziesiąt osób. komisja miejska, złożona 
z przedstawicieli urzędu, w pierwszej połowie lipca dokonała wizytacji 
posesji. Największych problemów nastręczyła komisji najbardziej pre-
stiżowa kategoria a zarazem najbardziej liczna: ogrody przydomowe. 
w tym przypadku niezwykle trudno było wyłonić zwycięzcę. trzy 
najładniejsze ogrody zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, 
w którym komisja, w poszerzonym już składzie ponownie oceniła 
ogrody. wśród członków jury znaleźli się dodatkowo burmistrz Robert 
Perkowski oraz ekspert branży ogrodniczej Roman Pieńkowski, będący 
jednocześnie jednym ze sponsorów konkursu.

dzięki osobom, takim jak uczestnicy konkursu Ząbki pięknieją. 
mieszkańcy coraz większą wagę przykładają do wyglądu swojego 
najbliższego otoczenia. a przecież na całokształt wizerunku miasta 
ma wpływ przede wszystkim suma wszystkich pojedynczych posesji. 
tereny publiczne to zaledwie mały ułamek całej powierzchni miasta.

w tym roku komisja, po raz pierwszy, postanowiła wyróżnić nagro-
dą specjalną osoby, które w sposób szczególny dbają nie tylko o swój 
ogród, ale także o teren przyległy do swojej posesji. wśród wyróżnio-
nych znaleźli się p. Zbigniew Świętochowski oraz p. krzysztof Ratyński.

Wyniki konkursu:
•	 Kategoria: Ogród

1. Janusz Noiszewski
2. Janusz Naumczyk; agnieszka wolińska (ex aequo)
3. agnieszka Świderska; krzysztof Ratyński (ex aequo)
Wyróżnienia: Zbigniew Świętochowski; magdalena Rupniewska; 

barbara matuszewicz; Sylwia i mirosław Szyszka; agnieszka Foryś; 
Jan kondraciuk
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Laureaci w kategorii: 
B A L KO N
•  I miejsce:  Pani aneta Silarska-Sobota   

 (ul. Powstańców)
•  II miejsce:  marzena Falba     

 (ul. Słowiańska)
•  III miejsce:  Państwo Jadwiga i andrzej dowalla  

 (ul. Hallera)
•  III miejsce:  Pani maja Łazarczyk    

 (ul. Powstańców)

I miejsce

II miejsce

III miejsce

„Ząbki Miastem Ogrodów”
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III miejsce



 

Laureaci w kategorii: 
O G R ó D 
W S P ó L N OT y 
M I E S Z K A N I O W E j
•  I miejsce: wm Powstańców 15   

(ul. Powstańców)
•  II miejsce: wm Powstańców 15d  

(ul. Powstańców)
•  III miejsce: wm Neptun   

(ul. Powstańców)

I miejsce

II miejsce

SPONSORZy:

Sklep Ogrodniczy
„U Jadzi”

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Jacek Wiśniewski Senior 
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III miejsce
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Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego 
wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy armii krajowej będę 
bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokol-
wiek by mnie spotkać miało. tak mi dopomóż bóg.

Przyjmujący odpowiadał na to:
Przyjmuję cię w szeregi armii Polskiej walczącej z wrogiem w kon-

spiracji o wyzwolenie ojczyzny. twym obowiązkiem będzie walczyć 
z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana 
jest śmiercią.

władze miasta w imieniu swoim i mieszkańców złożyły kwiaty pod 
pomnikiem obrońców Ząbek i drewnicy.

Na zakończenie uroczystości w Parku Szuberta zabrzmiały m.in. 
słowa wojennego hymnu harcerskiego batalionu Parasol „Pałacyk 

michla”. tę znaną każdemu Polakowi powstań-
czą piosenkę zaśpiewał prezes koła Związku 
kombatantów RP i bwP Stefan Załęski, który 
jest także członkiem chóru „Złota Jesień”. Po 
wspólnym pamiątkowym zdjęciu obchody do-
biegły końca. mam jednak ogromną nadzieję, że 
w pamięci i sercach zgromadzonych na długo 
pozostaną słowa: Cześć i chwała bohaterom !

Relacja i zdjęcia: 
Aleksandra Olczyk

73 rocznica Powstania Warszawskiego w Ząbkach

Uroczystością przy Pomniku Bohaterów Obrońców Zą-
bek i Drewnicy w Parku Miejskim im. Szuberta kom-

batanci, mieszkańcy Ząbek, Ząbkowscy Legioniści ZL’11 
oraz przedstawiciele kościoła i władz miasta oddali hołd 
bohaterom, którzy 73 lata temu stanęli do heroicznej 
walki z okupantem.

w uroczystości udział wzięli: Stefan Załęski, prezes ząbkowskiego 
koła Związku kombatantów RP i byłych więźniów Politycznych, por. 
w st. spocz. Henryk witkowski, por. w st. spocz. edward Piórkowski, 
por. w st. spocz. kazimierz baj, p. Irena trębicka oraz por. w st. spocz. 
Jerzy Nowicki ps. „Plastuś”, żołnierz z oddziału władysława Łukasiuka 
„młota”. władze miasta reprezentowali: Robert Perkowski – burmistrz 
Ząbek, artur murawski – zastępca burmistrza, Patrycja Żołnierzak 
-sekretarz miasta oraz marek Połomski – wiceprzewodniczący rady 
miasta. Hołd warszawskim powstańcom oddała także Straży miejska 
reprezentowana przez komendanta Zbigniewa Forysiaka, Ząbkowscy 
Legioniści ZL’11 oraz liczne grono mieszkańców, dla których pamięć 
o 63 dniach heroicznej walki nadal pozostaje żywa. Uroczystość po-
prowadził dominik manowski.

Punktualnie o godzinie 17:00 wycie syren oznajmiło godzinę 
„w”, wystrzeliły biało czerwone race zapalone przez Ząbkowskich 
Legionistów. Po chwili zadumy ząbkowianie odśpiewali hymn pań-
stwowy i wspólnie z ks. Pawłem Czeluścińskim odmówili modlitwę 
za poległych.

Po złożeniu kwiatów przez kombatantów, przedstawicieli samorzą-
du i komendanta Straży miejskiej pod Pomnikiem bohaterów obroń-
ców Ząbek i drewnicy, por. w st. spocz. Jerzy Nowicki przypomniał rotę 
przysięgi armii krajowej:

Przysięgający:
w obliczu boga wszechmogą-

cego i Najświętszej maryi Panny, 
królowej korony Polskiej kładę 
swe ręce na ten Święty krzyż, znak 
męki i Zbawienia, i przysięgam być 
wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stać nieugięcie na 
straży Jej honoru i o wyzwolenie 
Jej z niewoli walczyć ze wszystkich 
sił – aż do ofiary życia mego.
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Niezwykły jubileusz

51-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Eugenia i Henryk Ma-
liszewscy, których burmistrz Ząbek Robert Perkowski podczas uroczy-

stości 27 lipca br. udekorował medalem przyznanym przez Prezydenta RP.

Uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze, w Sali Ślubów im. Fryderyka Haydera. 
Poprowadziła ją kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna ko-
nieczna. wśród honorowych gości obecni byli również: burmistrz 
Robert Perkowski, radna olga kisiel oraz 
przewodniczący komisji mieszkaniowej 
waldemar brzeszkiewicz. 

Po okolicznościowych przemówieniach 
szefowej USC oraz burmistrza Roberta Per-
kowskiego nastąpiła ceremonia wręczenia 
medali oraz stosownych legitymacji, będą-
cych potwierdzeniem nadania odznacze-
nia. Na tę okoliczność miasto przygotowało 
również piękny grawerton. Parze Jubilatów 
wręczono także kwiaty oraz piękny album.

Następnie odbyła się część nieofi-
cjalna, podczas której na cześć Jubilatów 
wzniesiony został toast, a goście mogli 
skosztować jubileuszowego tortu. Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Naszym Jubilatom 
życzymy kolejnych lat 
spędzonych w zdrowiu, 
przyjaźni oraz szczęściu. 

Wakacyjna przygoda z tenisem

W tegoroczne lato Zarząd MOSiRu postarał się o sportowe atrakcje w okresie wakacyjnym 
dla dzieci. Akcja „Lato w Mieście” ruszyła z rozmachem, a do jej szeregów dołączył Klub 

Tenisowy „Rakietą Ząbki”. 
w każdy lipcowy poniedziałek pod czujnym okiem trenerów 

uczestnicy mogli spróbować swoich sił na korcie. 
w trakcie zajęć 

szaleństwom nie było 
końca, a rozbawione 
maluchy przekonały się 
ile przyjemności niesie 
za sobą ten coraz po-
pularniejszy sport. 

Rakiety w rękach, 
kosz pełen piłek i su-
per pomysły na grę 
sprawiały, że ciężko 
było dzieci oderwać 
od zabawy. 
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Kredyt hipoteczny 
– spełnienie marzeń 
czy pętla na szyję?
Kto z nas nie pamięta, jakim rarytasem były kredyty mieszkaniowe, te 

udzielane tak mniej więcej do II połowy 2010 r. Niemal wszyscy wówczas 
chcieli i mogli kupować mieszkania, domy. Sama pamiętam jak deweloperzy 
sprzedawali mieszkania tylko na planach, ponieważ fizycznie nie było na-
wet w ziemi fundamentów budynków. To nikogo jednak nie zniechęcało. Na 
mieszkania zapisy były w kolejkach. Wygrywał ten, kto zdecydował się pierw-
szy. Budynki stawiane przez deweloperów rosły jak grzyby po deszczu, ludzie 
, zwłaszcza młodzi mieli perspektywę swojego wymarzonego M, banki udzie-
lały kredytów niemal wszystkim, gospodarka napędzana była przez sprzedaż 
mieszkań. Wszyscy byli szczęśliwi – bynajmniej na tamten moment.

banki udzielały kredytów mieszkanio-
wych tzw. kredytów hipotecznych masowo 
w latach 2003-2011. były to kredyty po-

wiązane z kursem waluty obcej. taka sy-
tuacja dotyczyła przede wszystkim franka 
szwajcarskiego (CHF). w latach 2005- 2008 

kredyty hipoteczne, a zwłaszcza te powią-
zane z kursem waluty obcej (CHF) stanowiły 
większość kredytów hipotecznych udziela-
nych konsumentom na zakup mieszkań (cele 
mieszkaniowe). 

można jako przykład powołać się na ra-
port przedstawiony przez Związek banków 
Polskich: w roku 2008 ze wszystkich udzie-
lonych kredytów hipotecznych niemal 70% 
było powiązanych z walutą CHF, a około 30% 
ze złotym polskim. Zgoła odmiennie kształto-
wało się to w roku 2010 albowiem 3/4 udzie-
lonych kredytów było kredytami złotowymi, 
natomiast 1/5 udzielonych kredytów to kre-
dyty udzielone w euro, pozostała marginalna 
w porównaniu do lat ubiegłych wartość to 
kredyty powiązane z CHF.

można byłoby się zastanowić, z jakiego 
powodu wszyscy chcieli kredytów powią-
zanych z kursem waluty obcej. odpowiedz 
jest jedna – ponieważ były one znacznie ni-
żej oprocentowane aniżeli kredyty złotowe. 
Przekładało się to bezpośrednio na wysokość 
raty spłaty kredytu. Niższe oprocentowanie 
= niższa rata. Powodowało to okoliczność, 
że kredytobiorca mógł w zasadzie wziąć 
wyższy kredyt tzn. na wyższą kwotę, aniżeli 
przy kredycie udzielanym w złotówkach. taka 
okoliczność przekładała się też bezpośrednio 
na zdolność kredytową. mimo stosunkowo 
niskich dochodów w wielu przypadkach kre-
dytobiorca posiadał zdolność regulowania 
bieżących spłat kredytu. wszystko to rosło 
jak bańka mydlana, rosło i rosło, aż w końcu 
nastąpił wielki boom na rynku kredytów hi-
potecznych.

Sytuacja ta miała bezpośrednie przeło-
żenie na wzrost cen nieruchomości. Po tym 
już nie tak łatwo można było kredyt w banku 
otrzymać, banki dla zabezpieczenia zaczęły 
wymagać większych wkładów własnych bądź 
też innych pieniężnych gwarancji.

dlaczego zatem banki, jak napisałam wy-
żej udzielały kredytów przede wszystkim we 
franku szwajcarskim. kredyty takie mogły 
mieć niższe oprocentowanie, a to wiązało się 
z odpowiedzią na zwiększony popyt na rynku 
kredytów na cele mieszkaniowe. wyjaśnić 
jednak trzeba, że banki, które udzielały tych 
kredytów nie dysponowały odpowiednimi 
rezerwami walutowymi, aby właśnie w obcej 
walucie udzielać kredytu. Przede wszystkim 
jednak, prawie nikt w Polsce tak naprawdę 
nie potrzebował na zakup nieruchomości 
waluty obcej. mieszkania i domy były sprze-
dawane za złotówki i wszyscy takiej właśnie 
waluty potrzebowali. bank oferował niższe 
oprocentowanie kredytobiorcom, właściwe 
dla waluty obcej, przez co zainteresowanie 
takim produktem rosło.

Frankowicze jednak, zdaje się ze szczę-
ścia, że mogą pozwolić sobie na swoje m 
przez duże m nie przewidzieli, że bardzo 
szybko kurs waluty podwyższy się o 100 %. 
I po tym też czasie z wielkiej radości przyjdą 
wielkie łzy. (cdn)

Małgorzata Lewandowska, Adwokat
www.adwokatlewandowska.pl
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Pora 
zaczynać!

Czas mija nieubłaganie. 
Zdaje się, że tak niedawno 

zakończył się pełen niepew-
ności i zawirowań poprzedni sezon, a już nadeszła pora 
wystartować do nowego. Na jego inaugurację ząbkow-
skiej drużynie przyjdzie zmierzyć się na swoim obiek-
cie z MKS-em Ciechanów (zapowiedź spotkania obok), 
z którym w rundzie wiosennej po trafieniu Patryka Ko-
zierkiewicza zremisowaliśmy 1:1. jesienią zeszłego roku 
niestety było gorzej, bo mimo prowadzenia do przerwy 
3:1 (gole Dariusza Dadacza, Bartłomieja Bochenka oraz 
Patryka Szeligi) ostatecznie Dolcan przegrał w meczu 
wyjazdowym 3:4.

o zmianach w regulaminie rozgrywek sporo napisałem w poprzed-
nim numerze CS?, dziś zatem skupię się na sprawach bardziej praktycz-
nych. w sztabie zespołu nastąpiły spore zmiany. Pierwszym trenerem 
pozostał Piotr Szczechowicz, ale mamy nowego trenera przygotowania 
motorycznego, którym został Łukasz wicha. kierownikiem drużyny od 
tego sezonu będzie michał Latuszek. Skład osobowy drużyny także 
nieco różni się od zeszłorocznego. Z całą pewnością wzmocnieniem 
drużyny powinien być konrad Cichowski, który w poprzednim sezonie 
grając w barwach… mkS-u Ciechanów strzelił na IV-ligowych boiskach 
18 goli i zanotował 12 asyst. Nie sposób pominąć milczeniem faktu, 
że cztery spośród swoich osiemnastu trafień zaliczył w meczach z do-
lcanem (trzy jesienią i jedno wiosną). Nowymi zawodnikami są także 
obrońca maciej ofmański, grający w poprzednim sezonie w Ursusie 
warszawa, pomocnicy mateusz Jaroszewski, reprezentujący wcześniej 
barwy kS konstancin i krystian Lewandowski, grający w drużynie Unii 
warszawa oraz napastnik Łukasz Zaniewski, występujący ostatnio 
w koronie ostrołęka. w przypadku tego ostatniego zawodnika cie-
kawostką jest fakt, że w ząbkowskim klubie spędził rundę wiosenną 
sezonu 2011/12, ale wówczas nie zdołał wywalczyć sobie miejsca 
w pierwszoligowym składzie dolcanu. do składu drużyny dołączono 
także wychowanków naszego klubu bramkarza Piotra kusarka oraz 
obrońcę krystiana Świderskiego.

Jak bardzo bym się nie starał, nie uda mi się ominąć tematu okresu 
przygotowawczego do nowego sezonu i rozegranych w jego trakcie 
spotkań sparingowych. Przygotowania do rundy jesiennej drużyna 
ząbkowska rozpoczęła w dniu 10 lipca, cały czas trenując na własnych 
obiektach. Już trzy dni później rozegrała pierwsze mecz sparingowy, 

przegrywając 2:4 z grającym w III lidze Świtem Nowy dwór mazowiecki. 
w kolejnych test meczach ząbkowianie kolejno przegrali: 1:6 z mazu-
rem karczew (IV liga), 0:3 ze Zniczem CLJ Pruszków, 0:1 z mazovią mińsk 
mazowiecki (IV liga), 2:4 z Victorią Sulejówek (IV liga) oraz pokonali 
8:2 mazura Radzymin (Lo). w minioną sobotę na własnym obiekcie 
dolcan rozegrał ostatni mecz kontrolny przed startem nowego sezonu, 
w którym uległ 0:1 mszczonowiance mszczonów (IV liga). 

Patrząc na powyższe wyniki doprawdy trudno o optymizm, ale 
wielokrotnie zdarzało się w historii, także najnowszej, że wyniki przed-
sezonowych gier kontrolnych nie do końca stanowiły odzwierciedle-
nie realnej siły drużyny. Poza tym, cóż nam, kibicom pozostaje poza 
powtórzeniem za jednym ze starożytnych filozofów jego słynnego 
zawołania: Bono animo est! – bądźmy dobrej myśli!

oprócz spotkania z mkS Ciechanów w rundzie jesiennej dolcan 
rozegra na swoim boisku jeszcze siedem spotkań ligowych. konkretne 
dni i godziny jeszcze nie są znane, stąd chwilowo przedstawiam tylko 
wstępny zarys terminarza rundy jesiennej sezonu 2017/18:
– w ramach 3 kolejki – 26 lub 27 sierpnia z wisłą II Płock;
– w ramach 5 kolejki – 2 lub 3 września z kS Łomianki;
– w ramach 7 kolejki – 16 lub 17 września z bzurą Sochaczew
– w ramach 9 kolejki – 30 września lub 1 października z Huraganem 

wołomin;
– w ramach 11 kolejki – 14 lub 15 października z mkS-em Przasnysz;
– w ramach 13 kolejki – 28 lub 29 października z Pogonią II Siedlce;
– oraz w ramach 15 kolejki – 11 lub 12 listopada z błękitnymi Raciąż.

Krzysztof Krajewski

Pracownia Rozwoju
Osobowości

Konsultacje psychologiczne

Jesteśmy grupą specjalistów
z wieloletnim doświadczeniem.
Poddajemy swoją pracę
stałej superwizji. Swoją ofertę
kierujemy do dorosłych, dzieci
i młodzieży. Zapraszamy na:

ul. Słowackiego 21
05-091 Ząbki,

tel: 784 305 042
www.stowarzyszeniepro.pl 

  

Coaching

Psychoterapię indywidualną

Psychoterapię par, rodzin

 Doradztwo zawodowe
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Zawody gruntowe 
o Puchar Firmy Góral-Bud

W dniach 1-2 lipca w miejscowości Kania Polska na 
rzece Bug odbyły się 24 - godzinne wędkarskie za-

wody gruntowe o Puchar firmy Góral-Bud.

w sobotę, o godzinie 11.00 wędkarze 
zebrali się nad brzegiem rzeki, po odprawie 
i losowaniu, które przeprowadził sędzia bar-
tek Skorliński, zawodnicy rozeszli się na sta-
nowiska.  w zawodach brało udział 62 osoby 
podzielone na dwuosobowe drużyny. Pogoda 
była bardzo zmienna od pięknego słońca, 
poprzez padający deszcz a nawet małą burzę.

Ryba brała dość dobrze. do siatek tra-
fiały płocie, krąpie, okonie, leszcze a nawet 
sandacze.

Po pierwszym ważeniu w sobotę o  godz. 
21.00 niektóre pary miały w siatkach powyżej 
10 kg ryb. dominowały leszcze i krąpie.

Po drugim ważeniu i łącznym podliczeniu 
wyników najlepsza trójka była następuja:
– miejsce 1 – 24,96 kg; zespół : andrzej mysz-

ko i krzysztof Gajewski.
– miejsce 2 – 18,18 kg; zespół: marcin kacza-

nowski i tomasz Szymański.
– miejsce 3- 13,39 kg; zespół: Leon Roma-

nowski i Janusz Zgutka.

Najcięższą rybą zawodów okazał się 
leszcz 3,2 kg złowiony  przez zespół andrzej 
myszko i krzysztof Gajewski. Łączna waga 
wszystkich złapanych ryb w trakcie zawodów 
wyniosła 186 kg.

Po posileniu się smacznymi produktami 
z grilla i wypiciu gorącej kawy zawodnicy 
zebrali się na odczytanie wyników. Sponsorzy 
zawodów Stanisław i Zbigniew Lisek z firmy 
Góral-bud podziękowali wszystkim zawod-
niczkom i zawodnikom za wielką rywalizację 
a organizatorom za dobre przygotowanie 
zawodów. Następnie wręczyli piękne puchary 
i nagrody za pierwsze trzy miejsca i najcięższą 
rybę zawodów. Również odbyło się losowa-

nie nagród dla dwóch drużyn spośród 
wszystkich uczestników imprezy bio-
rących udział w łowieniu, czym mile 
ich zaskoczyli.

wszyscy uczestnicy imprezy byli 
bardzo zadowoleni ze sposobu przy-
gotowania zawodów przez Zarząd koła 
PZw 61 Ząbki oraz z nagród przygoto-
wanych przez sponsorów. Uczestnicy 
z zaciekawieniem pytali o termin na-
stępnych zawodów.

w czasie trwania zawodów uczest-
nicy mogli posilić się posiłkami przy-
gotowanymi przez organizatorów: 
obiadem, gorącą kolacją i produktami 
z grilla na zakończenie imprezy w nie-
dzielne południe.

w imieniu Zarządu koła chciałbym również 
podziękować osobom nie będących wędka-
rzami ale chętnie i często je wspierające  kol. 
katarzynie Zakrzewskiej i kol. Joannie mikołaj-
czyk za pomoc w przygotowaniu grilla.

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz po-
dziękować sponsorom zawodów, bez których 

ta impreza by się nie odbyła, kol. Stanisławowi 
i Zbigniewowi Lisek z firmy Góral-bud za 
wspieranie koła w ciągu całego roku.

Z wędkarskim pozdrowieniem

Sławomir Pisarczyk
Zastępca Prezesa Koła PZW 61 Ząbki
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B u r m i s t r z  m i a s ta  z ą B k i
informuje,

iż dnia 1 sierpnia 2017 r. 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 nie-
ruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste – Za-
rządzenie nr 0050.97.2017 burmistrza miasta Ząbki  z dnia 1 sierpnia 2017r. 
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

B u r m i s t r z  m i a s ta  z ą B k i
informuje,

iż dnia 02.08.2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, 
na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Pol-
skiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie nr 
0050.99.2017 burmistrza miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2017 r.  
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

B u r m i s t r z  m i a s ta  z ą B k i
informuje,

iż dnia 2 sierpnia 2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, 
na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Polskie-
go 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wyka-
zu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu – Zarzą-
dzenie nr 0050.98.2017 burmistrza miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2017r. 
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

B u r m i s t r z  m i a s ta  z ą B k i
informuje,

iż dnia 02.08.2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, 
na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Pol-
skiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany – Zarządzenie nr 
0050.100.2017 burmistrza miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2017 r.   
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

Burmistrza miasta ząBki 
ogłasza drugi przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 o pow. 3 351 m2, 
położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

Przetarg odbędzie się dnia 15.09.2017 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu miasta Ząbki, przy ul. wojska Polskiego 10. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 559 000 zł + obowiązujący podatek Vat.
wadium: 100 000 zł.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 września 2017 r. na konto urzędu: 
   Bank Handlowy 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, dodatkowo znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu. Lokalizacja nieruchomości: po-
łudniowa 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 10, tel. (22)  109 744 do 748.

Burmistrz Miasta Ząbki – Robert Perkowski



www.zabki.pl 

16

CO SŁYCHAĆ

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

Ząbki, ul. Skorupki 41 lok. 1
tel. 793 794 530

www.kacikurody-zabki.pl

• Makijaż permanentny • Mezoterapia 
• Depilacja • Pielęgnacja dłoni i stóp

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790


