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11 listopada obchodziliśmy w całym kraju Narodowe 
Święto Niepodległości upamiętniające wydarzenia 

z 11 listopada 1918 roku, kiedy po 123 latach niewoli Pol-
ska odzyskała wolność. To właśnie tego pamiętnego dnia, 
po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się 
I wojna światowa. Narodowe Święto Niepodległości zostało 
ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, a następnie znie-
sione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. 
Przywrócono je dopiero po kolejnych 44 latach, w roku 1989. 
W dniu 11 listopada w całym kraju organizowane są patrio-
tyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane są msze 
w intencji Ojczyzny. Nie mogło ich zabraknąć w Ząbkach.

obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczęła w Ząbkach uroczysta msza święta za ojczyznę w kościele 
pw. miłosierdzia bożego, celebrowana przez księdza proboszcza 
andrzeja kopczyńskiego.

w uroczystości udział wzięli: Robert Perkowski, burmistrz miasta 
Ząbki, wojciech Gut, przewodniczący Rady miasta i ząbkowscy radni, Zbi-
gniew Forysiak, komendant Straży miejskiej, Janusz dąbrowski, dyrektor 
Praskiej Giełdy Spożywczej, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek 
samorządowych. Na uroczystościach obecni byli także radni powiatowi: 
Sławomir Pisarczyk i małgorzata Zyśk i licznie przybyli mieszkańcy Ząbek. 
Poczet sztandarowy wystawił Związek kombatantów RP koło miejskie 
w Ząbkach, który na uroczystościach reprezentowali m.in. Stefan Załęski, 
prezes ząbkowskiego koła Związku kombatantów RP i byłych więźniów 
Politycznych oraz Irena tębicka i Halina Ruszczyk.

Po zakończeniu mszy delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 
wielkiego Polaka – kardynała Stefana wyszyńskiego, a następnie go-
ście obejrzeli spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana kochanowskiego w Ząbkach, pod 
kierunkiem swoich nauczycielek Jagody Żaboklickiej i doroty bisial-
skiej. dekoracje przygotowały marta kamińska i anna Słowik.

Punktualnie o godzinie 14:00 rozpoczął się na Stadionie miejskim 
X bieg Niepodległości, którego trasa wiodła ulicami – StaRt: ul. Sło-
wackiego (Stadion miejski), trasa ulicami: Chopina, Legionów, 3 maja, 
wyzwolenia, Lipową, Langiewicza, Sosnową, Sikorskiego, kołłątaja, 
westerplatte, –, aż do mety zlokalizowanej na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 przy ul. Harcerskiej 9. 

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI

 

ponad 50 nieruchomości w Ząbkach

firma z Ząbek
pełna przejrzystość finansów

tel: 783-298-248
eadministrator.pl

Dokończenie na str. 3

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

Dokończenie na str. 7

Święto Niepodległości w Ząbkach 

Burmistrz Ząbek prezesem 
Związku Samorządów Polskich
21 listopada, w jednej z najnowocześniejszych szkół 

w Polsce, czyli ząbkowskiej Szkole Podstawowej Nr 
3  odbyło się I Walne Zebranie Związku Samorządów Pol-
skich, podczas którego wybrano zarząd. Na funkcję preze-
sa jednogłośnie wybrano burmistrza Ząbek Roberta Per-
kowskiego oraz pozostałych członków zarządu, do którego 
weszli: Dawid Przemysław Chrobak, Lucjusz Nadbereżny, 
Mariusz Chrzanowski, Maksym Gołoś, Dariusz Stefaniuk 
oraz Patryk Demski.
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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)

Odkryj w sobie smoka!
Już 26 listopada (niedziela) odbędzie się trzecia edycja Ząbkowskich Za-

wodów Smoczych Łodzi! W tym roku każdy może wziąć w nich udział. 
Wystarczy, że zbierzesz drużynę, składającą się z co najmniej pięciu, ale 
nie więcej niż 8 osób, a następnie zgłosisz ją przez formularz dostęp-

ny na stronie www.tpz.
org.pl. Koszt startu wy-
nosi zaledwie 20 zł od 
zawodnika – w zamian 
oferujemy poznanie in-
teresującej dyscypliny 
sportu, możliwość zdo-
bycia atrakcyjnych nagród, ale przede wszystkim wyśmienitą zabawę!

wydarzenie organizują: towarzystwo Przyjaciół Ząbek, Stowarzyszenie Spójnia 
Smocze Łodzie oraz miejskie Centrum Sportu w Ząbkach. wsparcie finansowe za-
pewnia miasto Ząbki. 

więcej informacji, regulamin zawodów, formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcia 
z poprzednich edycji wydarzenia są dostępne na stronie www.tpz.org.pl. Serdecznie 
zapraszamy!

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
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cześnie nasze działanie chcemy opierać 
o wartości katolickiej nauki społecznej 
– powiedział przewodniczący walnego 
Zgromadzenia Sławomir wojciech Żu-
kowski.

do Ząbek przybyli przedstawiciele 
m.in.:  tomaszowa Lubelskiego, Zakliczyna, Powiatu Pruszkowskiego, 
białej Podlaskiej, Łomża, wieniawy, wysokiego mazowieckiego, tarna-
watki, Gnojnika, tomaszowa mazowieckiego, Stalowej wola, Powiatu 
Przysuskiego, odrzywołu, Potworowa, Pelplina, ostrołęki, Rypina.

Na zakończenie goście mieli okazję zwiedzić szkołę, a także podpa-
trzeć jak w szkole wykorzystywana jest nowa technologia i wdrażany 
projekt nauki programowania.

mandat w wysokości 500 zł lub wniosek do sądu o ukaranie (grzywna 
do 5 tys. zł lub nawet kara aresztu do 30 dni) grozi każdemu, kto będzie palił 
śmieci w piecu. wydawać by się mogło, że takie sceny to już odległa historia. 
tym bardziej, że śmieci w każdej ilości  można oddać firmie, która regularnie 
odbiera odpady komunalne. Niektórym wydaje się, że odpady to zupełnie 
bezpłatny opał. Nic bardziej mylnego. Paląc w piecu byle czym zwykle nie 
myślimy już o tym, jaki wpływ ma to na sam piec czy przewód kominowy, 
a już zupełnie zapominamy o zanieczyszczeniu powietrza i naszym zdrowiu. 

Słowem straty ogromne, a zysk niewielki, bo ciepła stosunkowo mało. a jak 
dojdzie do tego jeszcze mandat karny, to już w ogóle staje się to nieopłacalne.

każdy, kogo zaniepokoi fakt śmierdzącego dymu z komina, może anoni-
mowo zgłosić ten fakt do Straży miejskiej (tel. 22 5109 825).

– dziękuję za zaufanie, którym 
zostałem obdarzony. Jako samorzą-
dowcy wiemy jak ważne jest, aby 
samorządy miały wspólne stanowi-
sko w różnych sprawach i mogły je 
skutecznie prezentować przed rzą-
dem czy innymi instytucjami życia 
publicznego. a dzięki temu w jeszcze 

większym stopniu  dbać o sprawy lokalne. Podjąłem się tego wyzwania 
bo wiem, że być samorządowcem to nie jest zwykła praca, to jest po 
prostu służba – powiedział tuż po wyborze prezes Związku Samorządów 
Polskich, burmistrz Ząbek Robert Perkowski.

wśród honorowych gości znaleźli się przedstawiciele ministerstwa 
Spraw wewnętrznych w osobie dyrektora marcina mazurka oraz dyrek-
tor  Narodowego Instytutu Samorządu terytorialnego Iwony wieczorek.

Związek Samorządów Polskich to nowa organizacja mająca na celu 
zrzeszanie jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli 
(gmin, powiatów i województw). I to jest nowość. dotychczasowe 
ogólnopolskie stowarzyszenia zrzeszały albo jedynie same miasta, 
oddzielnie gminy wiejskie i osobno powiaty. według przedstawicieli 
Związku Samorządów Polskich wspólna reprezentacja wszystkich 
szczebli samorządów może być skuteczniejsza, bo samorządy mają 
wiele wspólnych płaszczyzn działania.

Głównym celem Związku jest reprezentacja samorządów w kontak-
tach z administracją rządową poprzez prezentację wspólnych spraw.

– Związek Samorządów Polskich powstał po to, żeby samorządy 
mogły reprezentować środowisko, chcemy być partnerami rządu i in-
nych instytucji, które kształtują funkcjonowanie samorządów, a jedno-

Burmistrz Ząbek prezesem 
Związku Samorządów Polskich

Dokończenie ze str. 1

Wysokie kary za palenie śmieci w piecu
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Radni apelują 
o nocną pomoc lekarską 
w Ząbkach

Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Zdro-
wia od 1 października 2017 r. zostały wskazane 

nowe placówki świadczące nocną pomoc lekarską. 
Do tej pory mieszkańcy Ząbek mogli korzystać z ta-
kiej pomocy w Przychodni przy ul. Powstańców. Nie-
stety od 1 września najbliższy punkt NPL znajduje 
się w Zielonce. Inne lokalizacje to już: Wołomin, Ra-
dzymin i Warszawa. Sprawa jest na tyle ważna, że 
stanęła na ostatniej sesji Rady Miasta. W tej kwestii 
podjęto stosowną uchwałę, którą wraz z uzasadnie-
niem zamieszczamy poniżej.

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

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

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA 
OSÓB DOROSŁYCH, TERAPIA PAR
PIERWSZA WIZYTA 50% TANIEJ

Pomoc w depresji, nerwicy, lęku, 
niskiej samoocenie, poczuciu pustki 

i osamotnienia, problemach w relacjach
Jeśli chcesz poprawić jakość swojego 

życia zapisz się na spotkanie
Ząbki, ul. Narutowicza 4
tel. 530 146 353

www.annaszablowska-psychoterapia.pl
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XLIX sesja 
Rady Miasta Ząbki

7 listopada odbyła się 49. sesja Rady Miasta 
Ząbki, podczas której podjęto następujące 

uchwały:

– w sprawie apelu do NFZ o zawarcie umowy na nocną 
i świąteczną pomoc medyczną z zakładem opieki zdro-
wotnej na terenie miasta Ząbki

– sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spra-
wie zasad i trybu używania herbu miasta Ząbki

– sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii 
o zgłoszonych kandydatach na ławników

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. małego Po-
wstańca w Ząbkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
Nr 3 im. małego Powstańca w Ząbkach

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana kocha-
nowskiego w Ząbkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
Nr 2 im. Jana kochanowskiego w Ząbkach

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka 
kleeberga w Ząbkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
Nr 1 im. Gen. Franciszka kleeberga w Ząbkach

– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu 
korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów 
sportowych

– zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi 
wołomińskiemu przez miasto Ząbki pomocy finansowej 
na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. drewnickiej 
i kochanowskiego w Ząbkach”

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy part-
nerskiej pomiędzy miastem Ząbki a gminami zaintereso-
wanymi udziałem w projekcie pn. „dostęp do informacji 
publicznej gmin warszawskiego obszaru Funkcjonalnego 
(e-archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji te-
rytorialnych warszawskiego obszaru Funkcjonalnego

– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu

– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierża-
wienia gruntu (x2)

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej (x2)

– zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji Inwen-
taryzacyjnej

– zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości

– w sprawie dokonania zmian w wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Ząbki na lata 2017-2026

– 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

Nocna pomoc lekarska 
w powiecie wołomińskim

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdro-
wia od 1 października 2017 r. nocną i świąteczną 

opiekę zdrowotną na terenie powiatu wołomińskiego 
realizują:

1. CeNtRUm medYCZNe Im. bItwY waRSZawSkIeJ 1920 R. w RadZY-
mINIe – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej; 

 RadZYmIN, ul. konstytucji 3 maja 17; (22) 760-72-29; (22) 760-72-30

2. SZPItaL PowIatowY w woŁomINIe – Samodzielny Zespół  Publicz-
nych Zakładów opieki Zdrowotnej; 

 woŁomIN; ul. Gdyńska 1/3
 woŁomIN, ul. Sasina 15; (22) 773-56-89

3. NZoZ beNNeSa S.C.
 ZIeLoNka, ul. dziennikarska 4; (22) 781 91 61

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 
od 1 października 2017 r.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo 
w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punk-
tu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, 
gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

dyżurujący lekarz udziela porad:
– w warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
– telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta moż-
na skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerują-

cych bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, 
a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie 
przyniosły spodziewanej poprawy;

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może 
znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pełen spis placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (także 
w formacie .xls) można znaleźć na stronach mazowieckiego NFZ 
pod adresem: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratu-
nek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

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
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Tu mieszkam, tu płacę podatki

Co zyskujesz Ty i Twoja rodzina?



7

www.zabki.pl W y d a r z e n i a CO SŁyCHaĆ

�

Najlepiej tego dnia pobiegli adrian kołecki wśród mężczyzn i Pa-
trycja berezowska wśród kobiet, w kat. oPeN.

organizatorami biegu byli miejski ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ząbkach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach i miasto Ząbki, współ-
organizatorami byli Powiat wołomiński, i Straż miejska w Ząbkach.

Jubileuszowy Bieg Niepodległości
W X Biegu Niepodległości w Ząbkach w dniu 11.11.2017 roku wystartowało 

łącznie 161 biegaczy. O godzinie 14.00 sygnał startera rozpoczął rywaliza-
cję. Start Biegu znajdował się na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Słowackie-
go. Trasa prowadziła ząbkowskimi ulicami: Chopina, Legionów, 3 Maja, Wyzwo-
lenia, Lipowa, Langiewicza, Sosnowa, Sikorskiego, Kołłątaja, Westerplatte. Meta 
usytuowana była na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Harcerskiej 9.

Na mecie jako pierwsi pojawili się po 14 
min. i 54 sek. dwaj biegacze: adrian kołecki 
(kat. CH GIm/Lo) oraz Sylwester kuśnierz (kat. 
m oPeN). Panowie minęli linię mety „ramię 
w ramię”, o zwycięstwie adriana kołeckiego 
zadecydował ułamek sekundy. kolejny na me-
cie z czasem 15:03 zameldował się andrzej 
Ignatowicz (kat. m40+). minutę i 17 sek. później 
pojawił się dawid Szałkowski (16:21) a tuż za 
nim bieg ukończyła pierwsza kobieta – Patry-
cja bereznowska (kat. k40+) z czasem 16:23. 
kolejną osobą na mecie był Cezary Niebudek 
z czasem 16:28 (kat. m oPeN), cztery sekundy 
później Patryk wyszomirski z czasem 16:32 
(kat. CH GIm/Lo). Jako ósmy na mecie zamel-
dował się Paweł kamiński z czasem 16:33 (kat. 
m40+), a kilkanaście sekund po nim (16:45) 
Hubert Żołnierowicz (kat. m oPeN), tuż za 
nim (16:50) Szymon Celiński (kat. CH GIm/Lo).

Po biegu wszyscy uczestnicy mogli zjeść 
ciepły bigos, poczęstować się ciastem, napić 
się gorącej herbaty lub schłodzić emocje 
wodą mineralną. wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali pamiątkowe koszulki. Najlepsi z rąk 
burmistrza Roberta Perkowskiego, przewod-
niczącego Rady miasta wojciecha Guta, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach 
agnieszki Piskorek, komendanta Straży miej-
skiej Zbigniewa Forysiaka oraz ząbkowskich 
i powiatowych radnych odebrali medale, pu-
chary oraz nagrody rzeczowe.

organizatorzy biegu: miejski ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Ząbkach oraz współorganizator Starostwo 
Powiatowe w wołominie serdecznie dziękują 
sponsorom biegu: Panu Sławomirowi duba 

z Grupa dSF, Państwu bożenie i markowi 
machowicz z firmy machowicz budownictwo, 
Przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji 
Sp. z o.o. w Ząbkach, Gravitan Health & Sport 
Clubs, Jeronimo martins Polska S.a. oraz ko-
mendantowi Zbigniewowi Forysiakowi ze 
Straży miejskiej za pomoc w organizacji biegu 
oraz komendzie Policji w Ząbkach za pomoc 
w zabezpieczeniu trasy biegu.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach 
wiekowych (nr startowy):
•	 kategoria	OPEN	MĘŻCZYZN

1. adrian kołecki (34) – czas: 14:54
1. Sylwester kuśmierz (48) – czas: 14:54
2. andrzej Ignatowicz (24) – czas: 15:03
– Zapis video wskazał p. kołeckiego jako 

zwycięzcę tej kategorii.
•	 kategoria	OPEN	KOBIET

1. Patrycja bereznowska (2) – czas: 16:23
1. Hanna Nejfeld (78) – czas: 18:00
2. barbara miszta (73) – czas: 18:51
– Pragniemy przeprosić Panią Hannę Nej-

feld za błąd w klasyfikacji w momencie 
dekoracji zwycięzców. Pani Hanna Nej-
feld zajęła II miejsce w klasyfikacji oPeN 
kobIet, a Pani barbara miszta zajęła III 
miejsce.

•	 kategoria	40+	MĘŻCZYZN
1. Paweł kamiński (30)
1. krzysztof Stolarski (106)
2. daniel walczak (125)

•	 kategoria	40+	KOBIET
1. Renata Polkowska (95)
1. Iwona kowal (43)
2. agnieszka Szczepanik-dołęga (109)

– Pragniemy przeprosić Panią Renatę Po-
lkowską za błąd w klasyfikacji w momen-
cie dekoracji zwycięzców. Pani Renata 
Polkowska zajęła I miejsce w klasyfikacji 
40+kobIet.

•	 kategoria	GIM/LO	DZIEWCZĄT
1. aleksandra Przybysz (97)
1. Patrycja walczak (175)
2. wiktoria Szczęk (179)

•	 kategoria	GIM/LO	CHŁOPCÓW
1. Patryk wyszomirski (129)
1. Szymon Celiński (6)
2. tomasz Nikoniuk (83)

•	 kategoria	kl.	5-7	SP	DZIEWCZĄT
1. aleksandra kowalska (45)
1. kinga Stolarska (183)
2. Izabela miszta (158)

•	 kategoria	kl.	5-7	SP	CHŁOPCÓW
1. Patryk Żurek (138)
1. bartosz kazimierczak 931)
2. mikołaj talarek (117)

•	 kategoria	kl.	1-4	SP	DZIEWCZĄT
1. amelia Zientak (133)
1. Julia Żuliniak (160)
2. alicja Lis (59)

•	 kategoria	kl.	1-4	SP	CHŁOPCÓW
1. miłosz madziar (66)
1. Jan macioch (64)
2. adam Lis (61)
– Pragniemy przeprosić adam Lisa za błąd 

w klasyfikacji w momencie dekoracji 
zwycięzców. Zajął on III miejsce w klasy-
fikacji klas 1-4 SP CHŁoPCÓw.

Po biegu w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ząbkach wszyscy mogliśmy wysłuchać 
koncertu utworów patriotycznych w wyko-
naniu miejskiej orkiestry dętej oraz wspól-
nie z chórem szkolnym zaśpiewać „Pierwszą 
brygadę” i inne pieśni.

Cieszymy się, że tak liczna grupa biegaczy 
i ich Rodzin przyłączyła się do tegorocznych 
obchodów Święta Niepodległości.

fotoreportaż

Dokończenie ze str. 1

Po wręczeniu zwycięzcom biegu nagród i medali, odbyło się 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Uroczystości zakończyła uroczysta msza święta za ojczyznę z udzia-
łem ząbkowskich Strzelców z JS 1533, którą w kościele Św. trójcy 
koncelebrowali proboszcz dariusz korbik i wikary andrzej Ziarek.

Aleksandra Olczyk

Święto Niepodległości w Ząbkach 
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Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl
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Przedszkolaki 
z Leśnego Zakątka…. 
dla Niepodległej

„Z czym kojarzy Ci się rok 1918? Co to jest wolność? Kim był Józef Pił-
sudski?” Takimi pytaniami pozostawionymi bez odpowiedzi, jako we-

wnętrzny sprawdzian z historii dla każdego widza, rozpoczęły się w Publicz-
nym Przedszkolu nr 2 „Leśny Zakątek” obchody Święta Niepodległości. 

w związku ze zbliżającą się 100 roczni-
cą odzyskania przez Polskę niepodległości 
i ogłoszonym przez meN „Rokiem dla Nie-
podległej”, tegoroczna uroczystość nabrała 
jeszcze bardziej wzniosłego i wyjątkowego 
charakteru. w tym wzruszającym, słowno-
-muzycznym widowisku miała okazję uczest-
niczyć cała społeczność przedszkolna i zapro-
szeni goście. 

Już samo wprowadzenie pocztu fla-
gowego przez przedstawicieli najstarszej 
grupy i odśpiewanie „mazurka dąbrowskie-
go”, przyczyniło się do rozbudzenia ducha 
miłości do potarganej przez losy ojczyzny. 
Następnie pięknie recytowane wiersze, 
fragmenty Inwokacji z „Pana tadeusza” a. 
mickiewicza, zatańczony przez przedszko-
laków polonez, multimedialna prezentacja 
z przemarszem wojsk „Legionów Polskich” 
przeniosły wszystkich w świat narodowej 
zadumy. Najbardziej spektakularnym i ujmu-
jącym okazał się jednak taniec z flagami, do 
utworu Fryderyka Chopina, wykonany przez 
5-letnie „kryształki”.

dzieci z ” Leśnego Zakątka” bardzo dobrze 
wiedzą, że Naszą ojczyzną jest Polska, ale 
mają też przeświadczenie, że ich małym miej-
scem na ziemi jest miasto Ząbki, w którym 
żyją, uczą się i stają coraz większymi patrio-
tami. Z tego też względu wszyscy razem od-
śpiewali skomponowaną przez nas piosenkę 
o Ząbkach , która powtarzana jest w placówce 
podczas ważnych wydarzeń. 

ten wyjątkowy spektakl, który zakoń-
czony został uroczystym wyprowadzeniem 
pocztu i zawieszeniem flagi na budynku 
przedszkolnym, okazał się zarówno dla dzie-
ci, jak i dorosłych niezwykłym egzaminem 
z bycia świadomym i odpowiedzialnym Po-
lakiem. 

a to jeszcze nie koniec patriotycznych 
doświadczeń, bo odbył się też koncert pt: „Fry-
deryk Chopin – sercem Polak, talentem świata 
obywatel” i wycieczka do belwederu, gdzie 
poznaliśmy bliżej postać twórcy Legionów, 
zwycięskiego wodza i wielkiej osobowości 
jaką był marszałek Józef Piłsudski.

„…A teraz Polsko przyjmij od nas ży-
czenia i kwiaty, (które dzieci złożyły po uro-
czystości pod „Pomnikiem bohaterów Ząbek” 
w parku ząbkowskim im. m. Schuberta)….”. 

„Polsko Ojczyzno Moja
Dzisiaj jest Polsko święto Twoje
Więc przyjmij od Nas serdeczne życzenia
Choć w Naszym życiu ciągle coś się zmienia
Bądź dla Nas zawsze pogodnym i radosnym 

domem
Dla Nas i dla wszystkich pokoleń”

Film i zdjęcia z obchodów uroczystości 
Święta Niepodległości w Publicznym Przed-
szkolu Nr 2 „Leśny Zakątek” są dostępne na 
facebooku, stronie internetowej pp2.zabki.
pl i stronie Urzędu miasta Ząbki. 

Magda Ratyńska
Publiczne Przedszkole Nr 2 

„Leśny Zakątek”
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Publiczne Przedszkole Nr 3 „SKRZAT” rozpoczyna kolejną, fan-
tastyczną przygodę w ramach międzynarodowej współpracy 

szkół i przedszkoli- eTwinning. Nawiązanie współpracy z pla-
cówkami	z	całej	Europy	za	pośrednictwem	internetu	daje	przed-

szkolakom możliwość wzajemnego 
poznania, nauki i wymiany, która 
pozwala cieszyć jej efektami.

od października 2017r. do maja 2018r. będziemy realizować kolejny 
autorski projekt „National day with the elf”.  w ramach realizacji projektu 
nasz Skrzat - maskotka, specjalnie uszyta na tę okazję, odwiedzi 7 krajów: 
Francję, włochy, wielką brytanię, turcję, macedonię, Grecję i Hiszpanię. 
w swoją podróż zabierze pamiętnik, w którym dzieci goszczące Skrzata 
w swojej ojczyźnie będą ozdabiać jego karty. dodatkowo we wszystkich 
przedszkolach biorących udział w projekcie, będzie organizowany dzień 
poświęcony zwyczajom i tradycji kraju, w którym aktualnie przebywa nasz 
Skrzat. w ten sposób nasi wychowankowie będą poznawać dzieci z innych 
krajów europejskich, przedszkola, w których się uczą, a także tradycje 
i zwyczaje związane z ich ojczyzną. projekcie „National day with the elf” 
będą brały udział dzieci z grupy: I,II i VI.

Anna Boruc – Nauczyciel PP3

Kolejny projekt eTwinning 
w	„SKRZACIE”

„Jesteśmy Polką i Polakiem”

Przedszkole „Zielony Dinek” 
dla Niepodległej
W przeddzień 99 rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości 

dzieci z „Zielonego Dinka” wzorem lat ubiegłych przygotowały 
i przedstawiły wspaniały program artystyczny. Wcześniej nasze przed-
szkolaki wiele czasu spędziły na przygotowaniach. Było dużo rozmów 
o dawnych czasach, o symbolach narodowych i patriotyzmie. Dzieci poznały 
wiele piosenek z tamtych lat, wysłuchały wielu wierszy. Na bazie tych zgroma-
dzonych informacji, pod opieką rodziców lub starszego rodzeństwa wykonały 
piękne prace plastyczne, które posłużyły nam do wykonania wystawy o tema-
tyce patriotycznej.

rzeniem. dzieci poznają naszą historię, uczą 
się miłości do ojczyzny i patriotyzmu. dziś 
w czasach wolności i pokoju krzewienie idei 
niepodległościowych wśród najmłodszego 
pokolenia Polaków, pielęgnowanie tradycji 
i historii naszego narodu jest zadaniem nas 
dorosłych. Uczczenie Święta 11 Listopada 
wierszem, tańcem i piosenką jest wspaniałą 
formą poznawania historii przez przedszko-
laków. Hymn Narodowy, Godło i Flaga biało-
-Czerwona są naszymi symbolami narodo-
wymi, które znają wszystkie przedszkolaki 
z „Zielonego dinka”. w naszym przedszkolu 
odbył się także patriotyczny koncert w wy-
konaniu grupy artystycznej zatytułowany 
„Jesteśmy dziećmi tej Ziemi”. dzieci brały 
czynny udział w koncercie, włączały się do 
śpiewu pieśni patriotycznych, poznawały 
nowe tańce narodowe i dzieliły się swoimi 
wiadomościami na temat naszej ojczyzny 
i Święta Niepodległości, które właśnie uczci-
liśmy. Pani dyrektor po zakończonej uroczy-
stości wręczyła upominki dzieciom, które 
wykonały prace na wystawę patriotyczną 
„Zielony dinek dla Niepodległej”. 

mgr Beata Wójcik
nauczyciel Publicznego Przedszkola Nr 1

treści narodowych pieśni głęboko utkwiły 
w małych dziecięcych sercach zwłaszcza na-
szych najstarszych przedszkolaków. dlatego 
też grupy 6 latków- „Żabki” i „Pszczółki” pod 
okiem pań wychowawczyń i pani rytmicz-
ki postanowiły zaprezentować je szerszej 
publiczności. Zaprosiliśmy więc rodziców, 

dziadków, ro-
dzeństwo i przy-
jaciół naszego 
przedszkola do 
sali widowisko-
wej przy kościele 
miłosierdzia bo-
żego w Ząbkach. 
wśród zaproszo-
nych gości nie 
zabrakło również 
przedstawicieli 
Świetlicy Środo-
wiskowej „Scho-

wek” działającej na terenie naszego miasta 
a także Przedszkola katolickiego.

 
dzieci ubrane w galowe stroje i koty-

liony w narodowych barwach przedstawiły 
w bardzo prosty sposób trudne, historyczne 
wydarzenia z minionej epoki. Pieśnią i tańcem 
oddały hołd bohaterom tamtych czasów. 
do uświetnienia tej pięknej uroczystości 
przyczynił się wieloletni przyjaciel naszego 
przedszkola Prezes koła kombatantów działa-
jącego w naszym mieście pan Stefan Załęski, 
który brał udział w naszej uroczystości i wraz 
z małymi aktorami zaśpiewał piosenkę „kasz-
tanka”. wspólny występ pana Stefana i dzieci 
bardzo podobał się publiczności. były wielkie 
brawa, dlatego też nasz gość na zakończenie 
uroczystości zaśpiewał sam piękną pieśń pa-
triotyczną, której melodia i słowa na długo 
pozostanie w naszej pamięci. 

Uroczystość z okazji dnia Niepodległości 
w przedszkolu jest bardzo ważnym wyda-
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Kolejni ząbkowscy stypendyści
w ramach agrafki agory – Lokalnego Programu Stypendialne-

go towarzystwa Przyjaciół Ząbek w roku akademickim 2017/2018 
wyłoniliśmy trzech stypendystów. ewelina ogrzewała, wiktoria 

Stępińska oraz mateusz kuryłek 
już zaczęli przygotowywać się do 
wdrożenia swoich pomysłów. mają 
już za sobą szkolenie z zasad, ja-
kimi powinni kierować się przy 
planowaniu i realizacji projektów. 
dzięki wiedzy teoretycznej ułożyli 
harmonogram pracy i przystąpili 
do działania. 

Zawody spławikowe 
o Puchar Komendanta Straży Miejskiej

Tradycyjnie pod koniec października odbyły się na 
Kanale	Żerańskim	towarzyskie	zawody	spławikowe	

o Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach.

o świcie nad wodą zebrało się 30 wędkarzy. Po odprawie przeprowadzonej przez sędziego 
zawodnicy rozeszli się na stanowiska. Choć pogoda była nie najlepsza, to rywalizacja wśród 
uczestników było bardzo duża. Łapano głównie płocie i ukleje, ale trafiały się również leszcze. 
Po kilku godzinach zmagań i podliczeniu wyników wśród najlepszych znaleźli się:

•	 W	kategorii	senior:
1. marcin kaczanowski z wynikiem 1570 pkt
2. tomasz Szymański z wynikiem 1550 pkt
3.  Franciszek dąbrowski z wynikiem 1315 pkt

•	 W	kategorii	junior:
1. katarzyna dzięcioł z wynikiem 1115 pkt
2. Grzegorz wójcik z wynikiem 1065 pkt
3. katarzyna Rykała z wynikiem 825 pkt

Najlepszym zawodnikom puchary i nagrody wręczył 
Zbigniew Forysia, komendant Straży miejskiej w Ząb-
kach, sponsor tych zawodów.

Następnie każdy 
uczestnik tych zawo-
dów mógł się rozgrzać 
smacznym posiłkiem 
p r z y g o t o w a n y m 
przez organizatorów.

Zarząd koła PZw 
61 Ząbki dziękuje 
Panu Zbigniewowi 
Forysiakowi za zakup 
pięknych pucharów 
i nagród oraz objęcie 
patronatem nad tymi 
zawodami.

Ponadto przyznaliśmy stypendia jeszcze dwóm kandydatkom. tego-
roczne prace kandydatów były na bardzo wysokim poziomie i wszystkie 
przykuwały uwagę członków komisji. Różnice w punktacji były niewielkie, 
więc zgodnie z rekomendacją komisji Stypendialnej, udało nam się po-
zyskać fundusze na dwa dodatkowe stypendia. do grona tegorocznych 
laureatów dołączyła Magdalena Guz oraz Kamila Śladowska. 

mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli pochwalić się 
postępami naszych studentów. Zachęcamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej www.tpz.org.pl, gdzie mogą znaleźć Państwo 
więcej informacji o stypendystach.

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
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OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające usta-
wę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /dz. U. Nr 
32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuję się, że w dniach od  20.11.2017 r. do  
20.12.2017 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia pod-
legającego komunalizacji obejmującego nieruchomości zajęte pod drogę gminną – 
część ul. Granicznej, oznaczone jako działki nr 14/3 o pow. 69 m2, nr 2/1 o pow. 37 m2, 
nr 10 o pow. 3900 m2, nr 20/1 o pow. 36 m2,  nr 21/1 o pow. 36 m2, nr 23/1 o pow. 24 
m2, nr 24/1 o pow. 38 m2, nr 25/1 o pow. 25 m2, nr 26/1 o pow. 32 m2, nr 29/1 o pow. 
29 m2, z obrębu 0003, 01-03 oraz dz. nr 75 o pow. 611 m2, z obr. 01-02, objęte postano-
wieniem sądowym sygn. akt. Ns 306/69 z dnia 26.02.1970 r.
osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym 
mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do komisji Inwentaryzacyj-
nej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady miasta Ząbki z dnia 2.08.2013 r. - pok. 
22 Urzędu miasta.

Wywieszono dnia: 20.11.2017 r. 
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki

Koniec pucharowej przygody

Remis w spotkaniu ligowym i porażka w Pucharze Polski na szczeblu Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej w okręgu warszawskim – oto wydarzenia 

dotyczące drużyny Dolcanu Ząbki z ostatnich dwóch tygodni. 

Spotkanie ostatniej jesiennej kolejki IV ligi grupy północnej, 
w którym rywalem ząbkowskiego dolcanu była drużyna błękitnych 
Raciąż zakończyło się remisem 1:1. Gola dla przyjezdnych strzelił 
dawid klepczyński, wyrównał konrad Cichowski.

w pierwszej połowie spotkania można było mówić o wyraźnej 
przewadze naszej drużyny, po przerwie mieliśmy do czynienia z bez-
względną dominacją, a momentami niemal hokejowym zamkiem, 
w którym zamykani byli goście, ale potrafili wyjść bez większego 
szwanku z każdej opresji. taki obraz meczu mieliśmy do 27 minuty, 
gdy dość niespodziewanie goście objęli prowadzenie. Niedokładne 
wyprowadzenie piłki spod własnej bramki i prosta strata w środku 
pola zakończyła się indywidualną akcją dawida klepczyńskiego 
i jego strzałem pod poprzeczkę. to zdarzenie miało dwojakie kon-
sekwencje. Po pierwsze, drużyna błękitnych cofnęła się jeszcze 
głębiej pod swoją bramkę, po drugie zaś nasza drużyna wzmogła 
wysiłki zmierzające do strzelenia gola. Pod bramką przyjezdnych 
momentami dochodziło do scen zupełnie nieprawdopodobnych. 
w trakcie jednej akcji ofiarnie blokowanych przez defensorów gości 
było po kilka strzałów i dobitek, a w końcu piłkę i tak udawało im się 
wyekspediować daleko od strefy zagrożenia. Później następowało 
odbudowanie „zasieków obronnych” w okolicach linii pola karnego 
i zabawa zaczynała się od początku. optymizmem prze krótką chwilę 
powiało dziesięć minut po przerwie, kiedy po doskonałym prostopa-
dłym podaniu krystiana Lewandowskiego oko w oko z bramkarzem 
gości stanął wbiegający ze skrzydła konrad Chichowski i pokonał go 
płaskim strzałem. każda kolejna minuta coraz bardziej utwierdzała 
jednak kibiców w przekonaniu, że o zwycięstwo będzie w tym me-
czu bardzo trudno. I tak rzeczywiście było. ewidentnie remis w tym 
spotkaniu należy rozpatrywać w kategoriach straty dwóch punktów, 
a nie zyskania jednego.

Pólfinałowy mecz Pucharu Polski mZPN okręgu warszawskie-
go, w którym rywalem ząbkowskiego dolcanu był mazur karczew 
zakończył się porażką naszej drużyny 1:2 i odpadnięciem z dalszej 
fazy rozgrywek. Gola dla ząbkowian strzelił kilka minut przed prze-
rwą niezawodny w ostatnim czasie Cichowski, natomiast zwycię-
stwo przyjezdnym swoimi trafieniami zapewnili Patryk dąbkowski 

oraz marcin Raszka. 
Pierwsza połowa 
meczu, rozgrywa-
nego podobnie 
jak wszystkie po-
przednie pucha-
rowe potyczki na 
sztucznym boisku, 
była okresem wyraźnej przewagi naszego zespołu. Przy nieco więk-
szej dokładności rozegrania i precyzji strzałów do przerwy dolcan 
mógł wypracować kilkubramkową przewagę, ale tego nie zrobił. 
Strzały Cichowskiego, andrija Rohozina, daniela Nawrockiego czy 
też Lewandowskiego były bądź niecelne, bądź blokowane przez kar-
czewskich obrońców, aż do 42 minuty. akcja, która dała dolcanowi 
prowadzenie zaczęła się od przechwytu piłki przez Nawrockiego, 
a chwilę później dośrodkowania z prawej strony boiska do usta-
wionego na wprost bramki Cichowskiego, który sprytnym strzałem 
zdobył gola. Chwilę później ten sam zawodnik mógł podwoić swój 
dorobek strzelecki, ale po podaniu z głębi pola Piotra augustyniaka 
jego próba lobowania bramkarza z linii pola karnego zakończyła się 
niepowodzeniem. takich i podobnych sytuacji w pierwszej części 
gry było sporo, a po przerwie… jak na lekarstwo. Po zmianie stron 
inicjatywę na boisku przejęli goście i to oni stwarzali sobie kolejne 
sytuacje strzeleckie. Na efekty niestety nie trzeba było długo czekać, 
bo już siedem minut po przerwie był remis, po skutecznym strzale 
Patryka dąbkowskiego, a po kolejnym kwadransie goście wyszli na 
prowadzenie. Zespołową akcję mazura pewnym strzałem wykończył 
najlepszy strzelec karczewskiej drużyny marcin Raszka. 

Krzysztof Krajewski

Tabela po 15 kolejkach

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. KORONA OSTROŁĘKA 14 29 27-15

2. POGOŃ II SIEDLCE 14 27 28-15

3. WISŁA II PŁOCK 14 26 29-18

4. MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI 14 26 25-21

5. MŁAWIANKA MŁAWA 14 25 28-26

6. DRUKARZ WARSZAWA 14 23 29-24

7. MKS PRZASNYSZ 14 23 28-23

8. KS ŁOMIANKI 14 21 24-22

9. DOLCAN ZĄBKI 14 21 27-17

10. MKS CIECHANÓW 14 18 25-28

11. OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZ. 14 16 22-26

12. HURAGAN WOŁOMIN 14 14 18-25

13. MAZUR GOSTYNIN 14 13 12-25

14. BŁĘKITNI RACIĄŻ 14 7 9-23

15. BUG WYSZKÓW 14 5 10-33

Bzura Chodaków wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek

B u r m I S t r Z 
m I a S ta  Z ą B k I

informuje,

iż dnia 16.11.2017 r. zostało wywie-
szone 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 przeznaczo-
nych do sprzedaży – Zarządzenie 
nr 0050.130.2017 burmistrza miasta 
Ząbki z dnia 16 listopada 2017 r. 

Pełna treść Zarządzenia jest także 
dostępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządze-
nia).



www.zabki.pl P o r a d y  P r a w n e

15

CO SŁYCHAĆ

Kredyt we frankach
(część II)

W nawiązaniu do ukazanego się w numerze 
17/2016 artykułu „Kredyt we Frankach – cz. 1”, 

kontynuując argumentację tam zawartą, należy wska-
zać, iż w ostatnim czasie pojawiło się wiele wypowiedzi 
orzecznictwa dotyczących spraw przeciwko bankom 
z tytułu kredytów we frankach. 

Judykatura musi bowiem zmierzyć się z szeregiem powództw 
frankowiczów, na których z uwagi na wysoki kurs szwajcarskiej 
waluty, został przerzucony ogromny ciężar ekonomiczny, niekiedy 
pozostający poza ich możliwościami finansowymi. Pomimo zawi-
łości zagadnień prawnych poruszanych w toku rozpoznawanych 
spraw, jak również długotrwałości batalii sądowych z bankami, 

należy dostrzec optymistyczny wydźwięk ostatnich zapatrywań 
sądownictwa, które dostrzegając problem kredytów we frankach, 
coraz przychylniej odnosi się do roszczeń przeciwko instytucjom 
finansowym. 

w jednym z najbardziej istotnych wypowiedzi sądów powszech-
nych w ostatnim czasie wyrażony został pogląd o nieważności całej 
umowy zawartej z bankiem z uwagi na naruszenie zasad współżycia 
społecznego, co w konsekwencji doprowadziło do zwrotu konsu-
mentowi wszystkich kosztów związanych z kredytem – 2,1 mln 
złotych. (wyrok Sądu okręgowego w warszawie z dnia 2 czerwca 
2017 roku, sygn. XXIV C 1094/14). Sąd uznał bowiem, iż doszło do 
rażąco nierzetelnego informowania klienta o ryzyku finansowym 
na etapie zaciągania kredytu w obcej walucie. konsument posiada 
bowiem przymiot słabszej strony umowy, a zatem to na instytucji 
finansowej spoczywa ciężar jego uświadomienia w przedmiocie 
negatywnych konsekwencji skorzystania z jednej z dostępnych form 
kredytowania. opisane orzeczenie stanowi istotne novum i z pew-
nością wzmacnia dotychczas prezentowaną argumentację w spra-
wach przeciwko bankom, a jednocześnie umożliwienia skuteczne 

formułowanie roszczeń opartych na 
naruszeniu zasad współżycia społecz-
nego. Stanowisko wyrażone przez Sąd 
okręgowy w warszawie koresponduje 
również z orzeczeniem trybunału Spra-
wiedliwości Unii europejskiej z dnia 20 
września 2017 roku (C-186/16), który 
stwierdził, że nieodpowiednie poinfor-
mowanie klienta o ryzyku walutowym 
i jego negatywnych konsekwencjach 
ekonomicznych w postaci wpływu na 
wysokość rat kredytu, prowadzi do ra-
żącej nierówności kontraktowej. może 
to stanowić podstawę do uznania po-
szczególnych klauzul indeksacyjnych 
lub denominacyjnych  za niedozwo-
lone, a w rezultacie za niewiążące 
również postanowień określających 
„główne świadczenia stron”. 

Przedstawione wypowiedzi judy-
katury stanowią wyjątkową szansę dla 
setek kredytobiorców, którzy borykają 
się z problemem spłaty zaciągniętego 
zobowiązania w walucie obcej. dotych-
czasowa linia argumentacyjna w tego 
typu w sprawach w postaci wskazy-
wania za niedozwolone postanowień 
kontraktowych dotyczących ustalania 
oprocentowania lub tzw. spreadów, 
obecnie może zostać silnie wzmocnio-
na poprzez odwoływanie się do nie-
wypełniania przez banki obowiązków 
informacyjnych na etapie zawierania 
umowy kredytowej. w konsekwencji, 
w oparciu o naruszenie zasad współży-
cia społecznego, można doprowadzić 
finalnie do uznania całej umowy za nie-
ważną i odzyskania od banku wszyst-
kich kosztów związanych z kredytem. 

Adam Artypowicz
aplikant radcowski

Kancelaria Radców Prawnych 
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.
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Gabinet 
internistyczno-PulmonoloGiczny

– konsultacje internistyczne  
(choroby wewnętrzne)

– konsultacje pulmonologiczne  
(choroby płuc)

ul. Narutowicza 4, 05-091 ząbki

lek. aNNa rutowska
tel. 665-191-517

ZAPISY NA TELEFON

„Dawanie  gwiazd”, 
czyli IX edycja zbiórki charytatywnej 

„A	MY	DO	BETLEjEM”

W dniu 9 grudnia 2017 odbędzie się dzie-
wiąta już edycja zbiórki charytatywnej 

o charakterze wydarzenia kulturalnego w war-
szawskim Teatrze RAMPA na Targówku. Roz-
poczynamy o godz. 16.00 wspaniałym przed-
stawieniem	 dla	 dzieci	„DZIEŃ	 DZIECKA”.	W	 roli	
głównej zobaczymy znanego polskiego aktora 
teatralnego i filmowego Macieja Gąsiorka, który 
tego wieczoru poprowadzi spotkanie z uczest-
nikami wydarzenia – „Wielkimi o wielkim sercu”.

 wspaniały występ Pawła Zaręby, finałowego uczest-
nika programu „mam taLeNt”, występ kabaretu niespo-
dzianki i popularnych artystów kabaretowych to następne 
atrakcje wraz z niezwykle emocjonującą aukcją charyta-
tywną, na której będziemy licytować niezwykle elegancki 
prezent aukcyjny Szanownej małżonki Prezydenta RP – Pani 
agaty kornhauser-dudy, przekazany specjalnie na ww. 
zbiórkę z osobistą dedykacją. dalej- niezwykle atrakcyjne 
prezenty sportowe Szlachetnych Sportowców międzynaro-
dowej klasy: agnieszki Radwańskiej i wspaniałego marcina 
Gortata. będzie też do wylicytowania nowa książka beaty 
Pawlikowskiej, opatrzona osobistą dedykacją: „Życie jest 
wolnością” , przepiękna biżuteria Zu design i płyty najbar-
dziej popularnych kabaretów z osobistymi autografami 
artystów! Zapraszamy również do udziału w licytacji fanów 
korteza, agnieszki Chylińskiej i ani dąbrowskiej…

Niezapomniany wieczór zakończy tradycyjnie zabawa 
z piłeczkami, ze wspaniałymi fantami i nagrodami, przezna-
czonymi dla najmłodszych uczestników.

Zaproszenia-cegiełki można zamówić, pisząc na ad-
res fundacji: calineczka71@gmail.com lub pod nr tel.: 
608315015.

Zapraszam i pozdrawiam serdecznie z wyrazami sza-
cunku i sympatii.

Joanna Dąbrowska
FUNDACJA „AND I AM UP”

Treningi: Pon-Środa-Piątek, godz:19:00


