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Jako pierwsi piłkę odbierali gospodarze. 
Ich seria ataku rozpoczęła się na 33. jardzie 
przed własnym polem punktowym. Po kilku-
nastu zagraniach Dukes dotarli z piłką na 2. 
jard przed endzone Wilków. Zgubienie piłki 
w czwartej próbie zaprzepaściło wyborną 
szansę gospodarzy na zdobycie punktów. 
Kilka chwil później łodzianie popełnili fatalny 
błąd. Po bardzo nieudanym odkopnięciu Ada-
ma Durmy piłka przeszła w posiadanie Dukes, 
którzy szybko pokonali 20 jardów. Zupełnie 
nieobstawionego w polu punktowym rywali 
Marcina Łojewskiego podaniem odnalazł 
Avery Neloms i było 6:0. 

Kolejna seria Wilków nie przyniosła suk-
cesu i goście po raz kolejny byli zmuszeni 

Futbol amerykański 

w Ząbkach
W rozegranym w niedzielę 17 kwietnia meczu drugiej 

kolejki PLFA I Warsaw Dukes pokonali Wilki Łódz-
kie 37:7. Warszawscy Książęta w tym sezonie swojej mecze 
domowe rozegrają na Stadionie Miejskim w Ząbkach. In-
auguracyjne spotkanie Dukes na nowym, własnym terenie 
uświetnił Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, który 
wykonał poprzedzający rozpoczęcie meczu rzut monetą. 

DOCIEPLENIA – PEŁEN ZAKRES: MATERIAŁY, WYKONAWSTWO
MIESZALNIA TYNKÓW CERESIT

Hurtownia Materiałów Budowlanych REAL Janusz Krajewski
ul. Jana Pawła II 32, 05-091 Ząbki
godz. otwarcia: pon.- pt. 800-1700

tel./fax: 22 781-43-29
602-46-08-45

odkopywać piłkę. Tym 
razem Durma zaprezen-
tował się dużo lepiej i gospodarze rozpoczęli 
swój ciąg zagrań w ataku w okolicach linii 
środkowej boiska. Po fenomenalnym, blisko 
40-jardowym biegu Nelomsa kropkę nad 
i postawił skrzydłowy Bartłomiej Rot. Wilki 
spodziewały się zagrania przez środek, ale 
Książęta zdecydowały się na ładnie zapla-
nowany biega na zewnątrz i po drugim sku-
tecznym podwyższeniu za jeden Krzysztofa 
Ufnala było 14:0. 

Wilki przebudziły się po pięknym biegu 
Borysa Bednarka, który mimo asysty kilku 
rywali pokonał z piłką ponad połowę długości 
boiska i został zatrzymany 10 jardów przed Dokończenie na str. 8
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AVENIR MEDYCYNA 
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692 

Promocja do 50%*
  MAKIJAŻ PERMANENTNY
  BOTOX
  KWAS HIALURONOWY
  MEZOTERAPIA IGŁOWA

Ząbki ul. Szwoleżerów 111 
salon Your Place  

bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

Wywóz 
odpadów  

budowlanych  
gruzu, śmieci  

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

Ceny za kontener od 180 zł

polem punktowym rywali. Na zmyłkę w wy-
konaniu Rota Wilki odpowiedziały jeszcze 
ciekawszym zagraniem, w którym piłkę otrzy-
mał Remigiusz Szmiel. Po jego sprincie lewą 
stroną boiska goście zmniejszyli prowadzenie 
Dukes do jednego przyłożenia. 

Chwilę później gospodarze odpowiedzieli 
w wielkim stylu. Neloms dwoma podaniami – 
do Rota i Konrada Mariańskiego – przerzucił 
boisko. Jeszcze przed przerwą Dukes podwyż-
szyli po skutecznym kopnięciu z pola Ufnala 
i na przerwę gospodarze zeszli prowadząc 
17 punktami. 

Sala w Zielonym
Klimatyzowana, w pełni wy-
posażona sala bankietowa 
w Ząbkach. Doskonała na: 
chrzciny, komunie, bankiety, 
jubileusze, konsolacje oraz 
szkolenia. Bezpłatny parking, 
dogodny dojazd ZTM.
Kontakt: 608-151-105

Niepubliczna 
Poradnia 

Psychologiczno-
-Pedagogiczna

ul. Batorego 62A 05-091 Ząbki
tel. 22-408-80-80

www.zielona-poradnia.pl
kontakt@zielona-poradnia.pl
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Amnestia/Abolicja 
w Bibliotece – MAJ 2016 r.

Termin oddania książki do biblioteki minął, a książkę 
należy oddać w konkretnym dniu. Niestety często się 

to nie udaje wielu czytelnikom. Nie pomagają nawet te-
lefony i monity, a kara wciąż rośnie. Jak uniknąć płacenia 

kar za przetrzymywa-
nie książek wypożyczo-
nych z bibliotek?

Aby dojść do porozumie-
nia, bezstratnego dla obu 
stron biblioteki wyszły z ini-
cjatywą „abolicji” lub bardziej 
znanej nazwy „amnestii”. 
W trakcie obowiązywania 
tego prawa czytelnik może 
zwrócić zaległą książkę bez 
ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów bądź w niektórych 
przypadkach jest zwolniony 
z płacenia części z ogólnej 
kwoty. Czas amnestii przypa-
da jak co roku w maju.

Skorzystaj 
z bezpłatnych 
zabiegów 

Bezpłatne zabiegi rehabi-
litacji zdrowotnej wykony-

wane są w całym kraju w ramach 
Ogólnopolskiego Programu „Na Zdrowie” od 2005 
roku. Jest to finansowany program profilaktyki zdro-
wotnej, w ramach którego każda osoba otrzymuje bez-
płatny kilkudniowy program rehabilitacji dopasowany 
do swoich problemów zdrowotnych.

Podstawowe wskazania zdrowotne dotyczą wszelkich proble-
mów z kręgosłupem, w tym dyskopatię, bóle i sztywność stawów, 
drętwienie kończyn, skurcze, problemy krążeniowe włączając żylaki 
i chorobę zakrzepową, uczucie zimna, nietrzymanie moczu, zaparcia, 
problemy związane z cukrzycą i metabolizmem, bezsenność, stres.

Od listopada zabiegi prowadzone są również w Ząbkach przy 
ul. Spacerowej 1 (wejście od Stefczyka). Na zabiegi nie potrzebne 
jest skierowanie od lekarza i może z nich skorzystać jednorazowo 
każda osoba pełnoletnia

Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem 608-262-890.
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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)

Miasto Ząbki 
przystąpiło do konkursu 
„Nestle porusza Polskę”

Zgłoszona lokalizacja na si-
łownię zewnętrzną, którą 

można wygrać w Konkursie, to 
Park Miejski im. Szuberta w Ząb-
kach. Głosowanie internetowe 
ruszyło 05.04.2016  r. i będzie 

trwać do 06.07.2016 r.

Na stronie http://www.nestleporusza.pl/ mieszkańcy będą mogli 
oddawać głosy i to tam znajdzie się pełna lista zgłoszonych lokalizacji. 
Każdego dnia z użyciem jednego adresu mailowego można oddać 
jeden głos na jedną lokalizację. Aby odnaleźć konkretną Lokalizację, 
Głosujący może skorzystać z wyszukiwarki Lokalizacji, wpisując kod 
pocztowy, miasto lub lokalizację. Nagrodą jest siłownia zewnętrzna 

składająca się z 9 urządzeń, tj. poręcze + podciąg nóg, wioślarz, rower + 
jeździec, biegacz + orbitek, twister + surfer, oraz tablica z regulaminem 
i projekt zagospodarowania terenu.

Głosuj CODZIENNIE.
Zaproś znajomych i razem z nimi poRUSZ swoją okolicę!
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XXIV sesja Rady Miasta Ząbki
15 kwietnia odbyła się 24. sesja Rady Miasta Ząbki, pod-

czas której podjęto następujące uchwały:

– w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Samo-
rządów Polskich”

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza przy ulicy Piłsudskiego

– zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Szpitalnej

– w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ząbki –  rejonu ograniczonego ulicami Andersena, Calineczki, Baśniową i Mazowiecką

– w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie 
utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych 
w granicach administracyjnych Miasta Ząbki

– w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Ząbkach.
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 

2016-2024
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016

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

Niebawem ruszą prace koncepcyjne 
nad nową szkołą

Szybki rozwój miasta generuje 
duże potrzeby inwestycyjne w za-

kresie oświaty. Istniejące szkoły pod-
stawowe zostały lub są w trakcie roz-
budowy. Ale to za mało, potrzeby są 
większe. Mając to na uwadze władze 
samorządowe zaplanowały budowę 
nowej szkoły na południu Ząbek. 
Już kilka lal temu podjęto decyzję 
o zakupie nieruchomości pod szko-
łę. W zaszłym roku dokonano spłaty 
ostatniej raty. 14 kwietnia 2016 r. 
został ogłoszony konkurs na opra-
cowanie koncepcji architektonicznej 
całego kompleksu budynków, w któ-
rym znajdą się: przedszkole, szkoła 
podstawowa oraz gimnazjum wraz 
z infrastrukturą sportową.

– Ząbki nie mają wyjścia, muszą my-
śleć o oświacie w kontekście inwestycyjnym 
i rozwojowym. Według Głównego Urzędu 
Statystycznego już 2 lata z rzędu jesteśmy 
miastem o najwyższym przyroście natural-
nym. Liczba młodzieży na 1000 mieszkań-
ców jest u nas największa i cały czas gwał-
townie rośnie. Musimy więc tę infrastrukturę 
rozbudowywać – wyjaśnia burmistrz Robert 
Perkowski.

W grę wchodzi duży obiekt, którego 
poszczególne elementy będą sukcesywnie 
realizowane. Ogólna koncepcja ma być ca-
łościowa, uwzględniająca wszystkie aspekty. 
Przygotowanie koncepcji nastąpi w drodze 
otwartego konkursu. Zwycięzcy konkursu 
miasto zleci przygotowanie dokumentacji 
budowlanej i wykonawczej na zespół szkolno-
-przedszkolny.

Zapytaliśmy władze dlaczego została wy-
brana procedura zamówienia publicznego na 
dokumentację w formie konkursu. – Przede 
wszystkim dlatego, że obiekty użyteczności 
publicznej buduje się z przeznaczeniem na co 
najmniej kilkadziesiąt lat. Dziś lekceważące, 
lekkomyślne podejście do budynku, który 
powinien tak długo służyć może spowodo-
wać w przyszłości różne problemy. Zwykły 
przetarg nie daje możliwości oceny formy 
bryły, gdyż tam wyłania się wykonawcę, gdzie 
jednym z podstawowych kryteriów jest cena, 
a forma konkursu jest czymś odwrotnym. 
Najpierw zachęcamy do zrobienia pewnej 
koncepcji i dopiero przez zespół konkursowy, 
w skład którego wchodzą również projektan-
ci, inżynierowie, ta koncepcja jest oceniana 
pod względem estetyki, funkcjonalności. 
Dopiero zwycięscy konkursu powierzymy 
przygotowanie dokumentacji budowlanej – 
informuje burmistrz Perkowski.

Według wstępnego harmonogramu 
w tym roku planuje się przygotowanie nie-
zbędnej dokumentacji wraz z różnego rodza-
ju uzgodnieniami dla części uwzględniającej 
budowę szkoły podstawowej na 750 uczniów 
(dla jednej zmiany) i 5 oddziałów przedszkol-
nych wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą. 
W przyszłym roku inwestycja mogłaby uzy-
skać pozwolenie na budowę. 

ZADANIA KONKURSU 

I. Opracowanie kompleksowej koncepcji architektonicznej zespołu szkół składającego się z: 
1) szkoły podstawowej przewidzianej na 750 uczniów, w tym 5 oddziałów przedszkolnych 

i zaplecze kuchenne cateringowe. Szkoła i oddziały przedszkolne powinny stanowić 
oddzielny układ funkcjonalny; 

2) gimnazjum przewidzianego na 600 uczniów. Gimnazjum powinno stanowić oddzielny 
układ funkcjonalny; 

3) sali gimnastycznej z trzema boiskami do koszykówki, widownią dla 300 osób i 2 salami 
gimnastycznymi o powierzchni co najmniej 100 m2;

4) sali gimnastycznej z boiskiem pełnowymiarowym do piłki ręcznej i 2 salami gimna-
stycznymi o powierzchni co najmniej 100 m2;

5) zagospodarowania terenu zespołu szkół z uwzględnieniem młodzieżowego boiska do 
piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal, placów zabaw dla przed-
szkolaków, placu zabaw dla uczniów szkoły podstawowej, placu zabaw dla uczniów 
gimnazjum, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych. 

II. Opracowanie uszczegółowionej koncepcji architektonicznej tylko dla szkoły podstawowej 
na działkach nr 6 i 16 w obrębie 3-32 w Ząbkach przy ul. Dzikiej, składającego się z:
1) szkoły podstawowej przewidzianej na 750 uczniów, w tym 5 oddziałów przedszkolnych 

i zaplecze kuchenne cateringowe. Szkoła i oddziały przedszkolne powinny stanowić 
oddzielny układ funkcjonalny;

2) sali gimnastycznej z trzema boiskami do koszykówki, widownią dla 300 osób i 2 salami 
gimnastycznymi o powierzchni co najmniej 100 m2;

3) zagospodarowania terenu szkoły podstawowej z uwzględnieniem młodzieżowego 
boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal, placów zabaw 
dla przedszkolaków, placu zabaw dla uczniów szkoły podstawowej, wewnętrznych 
ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych. 

III. Opracowanie koncepcji urbanistycznej układu komunikacyjnego niezbędnego do obsługi 
zespołu szkół. Zespół szkół powinien być obsługiwany przez ul. Dziką, ul. Andersena i ul. 
Różaną w Ząbkach.
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 Akademia „Hippocampus” 

 
Diagnoza i terapia trudności  

w uczeniu się 
 

 
 

DYSLEKSJA 
 DYSORTOGRAFIA 
 zaburzenia umiejętności 

matematycznych 
LOGOPEDA 
 

 
Ząbki, ul. Wiosenna 1A 

www.hippocampus.edu.pl 
tel. 507 301 975 

W Ząbkach woda z własnego ujęcia coraz bliżej
Od końca ubiegłego roku mogą Państwo śledzić budowę własnej Stacji 

Uzdatniania Wody na terenie Drewnicy w Ząbkach. Dzięki sprzyjającym 
warunkom atmosferycznym prace wyprzedzają zaplanowany harmonogram. 

Wybudowano już wszystkie najważniej-
sze obiekty Stacji, a więc:
– Ujęcia wody z pompami głębinowymi wraz 

z przewodami tłocznymi wody surowej 
i armaturą.

– Halę filtrów wraz z odżelaziaczami i odman-
ganiaczami. 

– Dwa zbiorniki wody czystej.
– Zbiornik wody popłucznej-odstojnik po-

płuczyn.
– Prace ziemne dla zbiornika wód  nadosa-

dowych.
– Przewody technologiczne po terenie stacji, 

wewnątrz budynku trwa montaż instalacji 
wod.-kan, co., ciągów uzdatniania wody 
i prace elektryczne wraz z automatyką. 

Zakończenie budowy jest przewidziane 
na koniec 2016 roku, co pozwoli wystąpić 
o pozwolenie na użytkowanie obiektu już od 
początku 2017 roku.

Wybudowanie Stacji Uzdatniania Wody 
spowoduje zapewnienie dostawy wody do 
mieszkańców miasta Ząbki w wymaganej 
ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. W chwi-
li obecnej sieć warszawska jest zdolna do 
dostarczenia maksymalnie wody w ilości 
68 l/s. Po wybudowaniu SUW dzięki zapro-
jektowanemu układowi technologicznemu 

w Ząbkach Sp. z o.o. mieszkańcy  uzyskają 
poprawę jakości świadczonych usług w za-
kresie zaopatrzenia w wodę.

i zbiornikom retencyjnym z układem pom-
powym, można będzie dostarczyć do sieci 
maksymalnie 125 l/s wody, układ retencji 
zbiorników wraz z pompami sieciowymi na 
stacji zapewni ciągłość dostawy wody i jej 
wymagane ciśnienie na końcówkach sieci tj. 
0,25 MPa. Dzięki podjętym działaniom PGK 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. 
zaprasza w sobotę 7.05.2016 roku w godzinach 8:00-16:00 do naszego biura, 

gdzie będzie można dokonać wpłat w kasie oraz załatwić wszystkie sprawy związane z wod. – kan. 

Natomiast w dniu 2.05.2016 roku biuro PGK w Ząbkach Sp. z o.o. będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy

Zmiany w komunikacji w długi weekend majowy 
i w związku z budową II linii metra

Zgodnie z informacją przekazaną przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w dniach 1-3 
maja zmienią się rozkłady jazdy linii ZTM 
obsługujących Ząbki.

•	 w	dniu	1	maja (niedziela) linie autobuso-
we będą kursowały wg rozkładu dla dnia 
świątecznego,

•	 w	dniu	2	maja (poniedziałek) linie będą 
kursować wg rozkładu sobotniego, SKM wg 
rozkładu świątecznego.  Ponadto w stosun-
ku do rozkładu sobotniego linie 145, 190 
zostaną zasilone dodatkowym taborem. 

W dniu 2 maja linia 345 będzie kursowała 
tylko w szczycie wg specjalnego rozkładu 
jazdy,

•	 w	dniu	3	maja (wtorek)  autobusy ZTM 
obsługujące Ząbki będą kursowały wg roz-
kładu jazdy dla dnia świątecznego.

Więcej informacji na stronie:
www.ztm.waw.pl 

Ponadto od 2 maja wprowadzane są 
zmiany w kursowaniu linii autobusowych 
wynikające z rozpoczynających się prac przy 
budowie II linii metra na terenie Targówka. 

Od poniedziałku linia 199 nie dojedzie już 
do pętli Trocka, tylko zakończy swój bieg na 
tymczasowej pętli na skrzyżowaniu ul. Troc-
kiej z ul. Pratulińską.

Linia 740 Nadma – Targówek kursująca ul. 
Radzymińską zostanie zlikwidowana.

Kursowanie linii ząbkowskich 
w okresie majówki
•	 W dniach 1 i 3 maja będzie kursowała 

tylko linia „Ząbki-1” wg rozkładu dla dnia 
świątecznego.

•	 W dniu 2 maja (poniedziałek) linie „Ząbki-1” 
i „Ząbki-2” kursują wg rozkładu dla dnia 
roboczego.
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Rozmowa z miRosławem sobieckim, 
komendantem ząbkowskiego oddziału związku stRzeleckiego, 
badaczem histoRii ząbek, t wóRcą poRtalu histoRiazabek.pl

Mamy bogatą i ciekawą historię
Jest Pan wielkim miłośnikiem historii Zą-
bek. Skąd wzięło się to zamiłowanie?

Pojawiło się wraz z narodzinami mojego 
pierwszego synka - Jakuba. Pochodzę z Weso-
łej – „zza lasu” i można powiedzieć że wżeni-
łem się w Ząbki. Przez pierwsze lata mówiłem, 
że jestem z Wesołej a mieszkam w Ząbkach 
i nie czułem z tym miastem żadnej więzi. 
Pracowałem i spędzałem wolny czas w stolicy, 
a w Ząbkach … nocowałem. Natomiast gdy 
miał przyjść na świat mój pierworodny, zaczą-
łem się zastanawiać, co ja jemu powiem? Skąd 
On jest? I zacząłem interesować się miastem, 
działaniami władz, ludźmi i w efekcie historią. 
Kupiłem książkę Pana Żbikowskiego i po jej 
lekturze złapałem bakcyla. Zacząłem szukać 
dalszych informacji. Na wzór Wołomina zało-
żyłem stronę internetową o historii Ząbek. Za-
pisałem się do Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. 
I tak już zostało. Teraz mówię, że pochodzę 
z Wesołej, a jestem z Ząbek. 

Powszechnie sądzi się, że Ząbki są bardzo 
młodą miejscowością, a to przecież nie 
do końca prawda. M. in. dzięki Pana usta-
leniom udało się określić początki naszej 
miejscowości. W tym roku obchodziliśmy 
450 rocznicę. Proszę przybliżyć, jak do 
tego ustalenia doszło?

Ja tylko skojarzyłem daty i we współpracy 
z Urzędem Miasta, Szkołą Podstawową Nr 1 
i TPZ-tem je nagłośniłem. Te ustalenia poczy-
nił wcześniej ś.p. Pan Żbikowski. Dotychczas 
najstarszy znany dokument wspominający 
wieś Wola Zambkowa pochodził z 1565 roku. 
Była to tzw. Lustracja Województwa Mazo-
wieckiego, czyli raport ówczesnego urzędu 
skarbowego dla króla Zygmunta II Augusta 
o zbieranych podatkach. W tym spisie figu-
ruje wpis, że w 1565 roku Ząbkach było 15 
kmieci, tj. gospodarzy. Oczywiste było, że 
wieś musiała istnieć wcześniej, bo ci gospo-
darze musieli mieć czas, by założyć swoje 
gospodarstwa. Nie dysponowaliśmy jednak 
starszym źródłem, więc na jego podstawie 
staraliśmy się nagłośnić wśród mieszkańców, 
organizując obchody, że Ząbki „sroce spod 
ogona nie wypadły” i istnieją od co najmniej 
450 lat i jest to powód do dumy. Natomiast 
dzisiaj mogę powiedzieć, że Ząbki mają nie 
450 a 483 lata! Dosłownie miesiąc temu, we 
współpracy z heraldykiem Robertem Fidurą, 
dawnym mieszkańcem Ząbek, dotarliśmy do 
dokumentu z 1533 roku, a dokładnie do akt 
Sekretarza Wielkiego Koronnego króla Zyg-
munta I Starego – Jana Chojeńskiego, który 
w dniu 13 października 1533 roku zarejestro-
wał akt królewski polecający Janowi Ząbkowi 
z Grochowa lokowanie wsi na terenie Lasu 
Zabiele i nadający mu w niej wójtostwo. Jan 
Ząbek od tego dnia rozpoczął zakładanie wsi, 
która do 1565 roku mała już 15 gospodarstw. 

Co ważne, wyjaśniło się też pochodzenie na-
zwy naszego miasta. Dotychczas uważano, że 
pochodzi od nazwiska drugiego wójta – Zyg-
munta Zambka, a pochodzi od jej pierwszego 
wójta – Jana Ząbka. Za 17 lat będziemy więc 
obchodzić 500-lecie istnienia Ząbek!

 
Część z naszych bohaterów nawet w ostat-
nich latach zostało uczczonych poprzez 
nadanie ich imieniem ważnych miejsc: jak 
ulice, ronda czy sale…

Mamy m.in. Park imienia Szuberta – 
mieszkańca Ząbek i światowej sławy bota-
nika. Mamy pomnik Ks. Popiełuszki przy ko-
ściele Św. Trójcy, w której sprawował swoją 
pierwszą posługę kapłańską. Mamy ulicę 
Sióstr Biendarzewskich – nauczycielek z SP1 
z czasów II wojny. Ja natomiast jestem dumny 
z tego, że przyłożyłem palec do nadania imion 
Rondu Tulińskich – bohaterów AK; Rondu 
Drewnickiego – bohatera Powstania Listo-
padowego, założyciela folwarku Drewnica, 
budowy pomnika żołnierzy 80 pułku piechoty 
na cmentarzu parafialnym, poległych w 1939 
roku obrońców Warszawy oraz imienia Sali 
Haydera w USC, artysty związanego z Ząb-
kami, projektanta wnętrz tejże Sali Ślubów. 
Natomiast teraz „ostrzę sobie pazurki” na 
nadanie projektowanemu rondu na ulicy Sko-
rupki imienia Hrabiego Ronikiera – właściciela 
Ząbek, twórcy Miasta-Ogrodu. 

Co aktualnie jest przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania z Pana strony?

To bardzo trudne pytanie, ponieważ jed-
nocześnie ciągnę wiele tematów. Najwięcej 
jednak uwagi skupiam na historii kościoła 
p.w. Św. Trójcy. Okazało się, że dotychczasowe 
informacje o poświęceniu w 1916 kamienia 
węgielnego pod jego budowę i wybudo-
waniu go w 1918 roku były nieprawdziwe. 
W 1916 roku gotowy kościół został poświę-
cony i są na to dowody w postaci zdjęć i arty-
kułów z ówczesnej prasy. Poszukuję również 
mieszkańców Ząbek, którzy przed wojną byli 
skupieni w Ząbkowskim Oddziale Związku 
Strzeleckiego.

Właśnie w zakresie Związku Strzeleckie-
go. Ważną Pana inicjatywą, która też ma 
olbrzymi związek z historią, jest założenie 
w 2015 roku ząbkowskiego oddziału ZS, 
który zrzesza już kilkadziesiąt osób. Skąd 
taki pomysł? 

Ja go nie założyłem. Ja tylko przyłożyłem 
rękę do jego reaktywacji. Odział założył przed 
wojną ppor. Ludwik Tuliński, a z wybuchem 
II Wojny Światowej oddział przestał istnieć, 
gdyż jego członkowie przeszli do podziemia. 
Badając w 2013 roku historię małżonków 
Tulińskich otrzymałem od Ich dzieci zdjęcie 
przedstawiające przedwojenny oddział ZS. 

Wtedy pojawiła się na krótko myśl „jakby 
to było dobrze, gdyby taki oddział znowu 
powstał”. Myśl tę jednak odrzuciłem, gdyż 
nie miałem pojęcia jak się za to wziąć i bałem 
się, że nie dam rady czasowo tego ogarnąć. 
W lipcu 2015 roku, po ząbkowskich obcho-
dach Święta 80 pułku piechoty, mój znajomy, 
porucznik WP Marcin Sochoń, komendant 
Oddziału Wołomin ZS zaproponował, żeby 
w Ząbkach utworzyć Oddział i to zdanie przy-
wołało odrzuconą przed laty myśl. Dzięki 
wsparciu burmistrza Roberta Perkowskiego, 
dyrektorów ząbkowskich gimnazjów i właśnie 
por. Sochonia nastąpiła 11 XI 2015 r. reakty-
wacja oddziału. 12 marca b.r. podczas uroczy-
stości w Kościele Św. Trójcy 33 kandydatów 
złożyło Przyrzeczenie Strzeleckie, a Oddział 
otrzymał imię por. Ludwika Tulińskiego. Dzi-
siaj oddział liczy 36 Strzelców i 4  kandyda-
tów. Wspólnie z innymi oddziałami bierzemy 
czynnie udział w szkoleniach proobronnych, 
a sami szkolimy się w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, samoobrony i musztry 
wojskowej. 18 marca b.r. otrzymaliśmy numer 
Jednostki Strzeleckiej 1533 – mam nadzieję, 
że każdy będzie wiedział, dlaczego wniosko-
waliśmy o numer 1533 :)

Jakie plany, zamierzenia stoją przed ząb-
kowskimi Strzelcami?

Głównie szkolenia: z ratownictwa me-
dycznego i wodnego; służb informacyjnych 
i wsparcia imprez masowych; z zabezpiecza-
nia miejsc zdarzeń i współpracy ze służba-
mi ratowniczymi. Poza tym udział w wielu 
wyjazdowych szkoleniach organizowanych 
przez MON z umiejętności wojskowych, 
w tym oczywiście strzeleckich. We współ-
pracy z Burmistrzem i Szkołą Podstawową Nr 
3 oraz Ligą Obrony Kraju przygotowujemy się 
po wakacjach do uruchomienia w Ząbkach 
strzelnicy pneumatycznej. Będziemy oczy-
wiście wspierać i zabezpieczać ząbkowskie 
uroczystości i imprezy. Szykujemy się także 
do wakacyjnego obozu „Akademia Września” 
organizowanego przez Stowarzyszenie Wizna 
1939. Natomiast w najbliższych dniach, tj. 
3 maja, o godz. 13:00, organizujemy Uroczy-
stą Mszę Św. w Kościele Św. Trójcy z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja, na którą serdecznie 
zapraszamy.
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DSF wspiera ząbkowskich Strzelców 
W 106 rocznicę powstania Związku Strze-

leckiego, 23 kwietnia b.r., ratownicy medycz-
ni z firmy „Grupa DSF” odwiedzili podczas 
zbiórki Związek Strzelecki Oddział Ząbki im. 
por. Ludwika Tulińskiego. W imieniu swojego 
prezesa Pana Sławomira Duby, przekazali 
w prezencie na wyposażenie oddziału tor-

bę medyczną – profesjonalny przenośny 
zestaw pierwszej pomocy ZPP typ B. Nasi 
strzelcy biorą udział w coraz większej ilości 
szkoleń i zestaw pierwszej pomocy zwiększy 
ich bezpieczeństwo podczas zajęć oraz pod-
czas ząbkowskich imprez masowych, w któ-
rych mają brać udział jako służby wsparcia 

dla organizatorów. Dodatkowo zestaw będzie 
służył jako pomoc dydaktyczna podczas szko-
leń z pierwszej pomocy, które będą prowa-
dzone przez kwalifikowanych ratowników 
pierwszej pomocy. 

Strzelcy serdecznie dziękują Panu Sła-
womirowi Dubie za okazane wsparcie dla 
oddziału! 

Mirosław Sobiecki
Komendant Oddziału Ząbki 

W otwarciu placówki udział wzięły władze 
samorządowe: Adam Łossan – wicestarosta 
wołomiński, Robert Perkowski – burmistrz 
miasta Ząbki, Patrycja Żołnierzak – sekretarz 
miasta Ząbki, naczelnik wydziału edukacji sta-
rostwa powiatu wołomińskiego – Wiesława 

Gorzelana-Gałązka, a także ks. Andrzej Kop-
czyński – proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Ząbkach, ks. prof. Jan Niewęgłow-
ski, radni powiatowi, radni miasta, dyrektorzy 
i pedagodzy placówek oświatowo- wycho-
wawczych. Uroczystość poprowadził aktor 
i reżyser Marek Wysocki, a część artystycz-
ną zapewnił znakomity baryton Wojciech 
Bardowski, który zabrał słuchaczy w świat 
paryskich ulic.

Częścią kulminacyjną wydarzenia było 
przecięcie wstęgi przez wicestarostę powiatu 
wołomińskiego Adam Łossana, burmistrza 

miasta Ząbki Ro-
berta Perkowskie-
go oraz właściciel-
kę poradni Olgę 
Krajewską. Ostat-
nim akcentem uro-
czystości było po-
święcenie obiektu 
przez proboszcza 
Andrzeja Kopczyń-
skiego oraz wspól-
na modlitwa, po 
której zaproszeni 

6 kwietnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie Poradni Psychologiczno- Pe-
dagogicznej pn. „Zielona Poradnia” w Ząbkach przy ul. Batorego 62A. 

W poradni pracować będą wykwalifikowani specjaliści tacy jak: psycholodzy, 
pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci. Znajdziemy w niej także 
wsparcie dla rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Uroczyste otwarcie „Zielonej Poradni”

goście zwiedzali specjalistyczne gabinety 
oraz pozostałe pomieszczenia poradni. Po-
południe zakończył raut przygotowany przez 
organizatorów. 

Opieka specjalistyczna zajmuje bardzo 
ważne miejsce w życiu każdej społeczności. 
Otwarcie „Zielonej Poradni” z pewnością przy-
czyni się do poprawy zarówno diagnostyki 
oraz leczenia pacjentów, a tym samym do po-
prawy stanu zdrowia naszego społeczeństwa.

Joanna Wysocka
Fot. Archiwum „Zielona Poradnia”
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W trzeciej kwarcie żadnej z drużyn nie 
udało się powiększyć dorobku punktowego. 
W ostatniej odsłonie Dukes potwierdzili swoje 
wielkie aspiracje. Bieg weterana Dawida Więc-
kowskiego i przyłożenie po podaniu Nelomsa 
do Rota pozbawiły Wilki złudzeń. Spotkanie 
zakończyło się wysoką wygraną Dukes 37:7. 

Na rehabilitację łodzianie będą mieli szan-
sę 5 czerwca, gdy będą gospodarzami meczu 
rewanżowego z Dukes. 

– Wilki dobrze wykonały pracę domową. 
Ich ustawienie obronne pomagało wyelimi-
nować wiele naszych zagrań, które dobrze 
funkcjonowały w meczu z Seahawks Sopot. 
W trakcie dzisiejszego spotkania łodzianie 
potrafili też nieźle rozszyfrowywać nasze za-
miary. Mimo tego graliśmy konsekwentnie, 
chociaż martwi kilka koszmarnych błędów 
mentalnych w pierwszej połowie. W ostatnich 
dwóch kwartach wykonywaliśmy długie, sku-
teczne serie ofensywne, które pozwoliły zmę-
czyć obronę rywali i zdobyć kolejne punkty. 
To cieszy, że w drugim meczu z rzędu każdy 
z zawodników mógł dzisiaj zaprezentować 
swoje umiejętności. Jednym z takich graczy 
jest weteran Marcin Łojewski, który zdobył 
przyłożenie – powiedział Krzysztof Ufnal, 
prezes Warsaw Dukes. 

– Ich rozgrywający wykonał kawał świet-
nej roboty. Moim zdaniem stanowił 80% ich 
ataku. Na pewno Dukes mieli tę przewagę, 
że był to ich drugi mecz w tym sezonie. My 
dopiero wdrażamy się w sezon. Przed me-
czem z mocnymi Outlaws Wrocław musimy 
poprawić te małe błędy, które popełnialiśmy 
szczególnie w trzecich i czasem czwartych 
próbach. Absolutnie nie tracimy optymizmu. 
To dopiero początek tej batalii. Jesteśmy za-

dowoleni z nowego naboru – prawie połowę 
drużyny stanowią zawodnicy o małym stażu 
boiskowym. Zależy nam długofalowym roz-
wijaniu klubu, co nie znaczy, że nie liczymy na 
sukcesy w tym sezonie – skomentował Jakub 
Ciesielski, trener główny Wilków Łódzkich. 

W ataku Dukes świetnie zaprezentował 
się Bartłomiej Rot, który zdobył przyłożenie 
zarówno po akcji biegowej, jak i podanio-
wej. Bardzo dobrze w ofensywie spisywał 
się inny z odbierających Konrad Mariański. 
Kolejny znakomity mecz rozegrał Avery Ne-
loms. W obronie wyróżnił się linebacker Jan 
Kadzikiewicz, który grał konsekwentnie dzięki 
dobremu czytaniu gry rywali. 

Filarem ataku Wilków był running back 
Borys Bednarek. Dobrymi zagraniami w obro-
nie popisywał się występujący w drugiej linii 
Amerykanin Zackery Hehn. 

Na wyróżnienie zasłużyła też duża grupa 
kibiców łódzkich Wilków, która do ostatniego 
gwizdka żywiołowo wspierała swoją drużynę. 

Kolejny mecz Dukes rozegrają dopiero 
8 maja, gdy w Ząbkach podejmą Cougars 
Szczecin. Przed Wilkami kolejny trudny po-
jedynek – już za tydzień ,24 kwietnia w Łodzi 
podejmą lidera Grupy Północnej – Outlaws 
Wrocław.

 
Warsaw Dukes – Wilki Łódzkie 37:7 (7:0, 
16:7, 0:0, 14:0) 

I kwarta
7:0 przyłożenie Mar-

cina Łojewskiego 
po 18-jardowej 
akcji po podaniu 
Avery’ego Nelom-

Dokończenie ze str. 1

sa (podwyższenie za jeden punkt Krzysztof 
Ufnal) 

II kwarta
14:0 przyłożenie Bartłomieja Rota po 1-jardo-

wej akcji biegowej (podwyższenie za jeden 
punkt Krzysztof Ufnal)

14:7 przyłożenie Remigiusza Szmiela po 
10-jardowej akcji biegowej (podwyższenie 
za jeden punkt Adam Durma)

20:7 przyłożenie Konrada Mariańskiego po 
35-jardowej akcji po podaniu Avery’ego 
Nelomsa

23:6 20-jardowe kopnięcie z pola Krzysztofa 
Ufnala 

IV kwarta
30:7 przyłożenie Dawida Więckowskiego po 

4-jardowej akcji biegowej (podwyższenie 
za jeden punkt Krzysztof Ufnal)

37:7 przyłożenie Bartłomieja Rota po 4-jardo-
wej akcji po podaniu Avery’ego Nelomsa 
(podwyższenie za jeden punkt Krzysztof 
Ufnal)

 
Mecz obejrzało 600 widzów. 
MVP meczu: Bartłomiej Rot (skrzydłowy 

Warsaw Dukes)
Biuro Prasowe PLFA

fot. Dariusz Jacek
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Kuguary przyjadą do Ząbek

8 maja, o 13.00 na stadionie MOSiR Ząbki odbędzie się 
kolejny mecz Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, 

w którym zmierzą się Warsaw Dukes i Cougars Szczecin.

W debiucie na ząbkowskim stadionie Książęta wygrali spokojnie 
z silną ekipą łódzkich Wilków 37:7. Dobre spotkanie zanotował ame-
rykański rozgrywający Dukes – Avery Neloms, który trzykrotnie podał 
na przyłożenie. Dzięki temu jest on najskuteczniejszym rozgrywającym 
w lidze. 

Oba dotychczasowe spotkania Warsaw Dukes kończyły się ich 
zdecydowanymi zwycięstwami. Zespół zajmuje obecnie drugie miejsce 
w swojej grupie, liderzy – Outlaws Wrocław również nie zaznali jeszcze 
smaku porażki, ale rozegrali jeden mecz więcej. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej obecnej dyspozycji. Czujemy, 
że pojedyncze elementy gry są jeszcze do poprawki, ale wszystko zmierza 
w dobrym kierunku. Wygraliśmy pojedynki z zespołami, które przed sezo-
nem były uważane za faworytów, więc to na pewno napawa optymizmem. 
Dzięki ostatnim wynikom podjęliśmy decyzję o kolejnym wzmocnieniu 
naszego zespołu – mówi Krzysztof Ufnal, grający prezes Warsaw Dukes. 

Wspomnianym wzmocnieniem jest zakontraktowanie Jasona Li-
vingstone’a – Amerykanina, który może występować jako skrzydłowy 
ataku albo obrońca kryjący. Mecz z Cougars (jeśli zostaną dopełnione 
wszystkie aspekty proceduralne) będzie dla niego debiutem w Europie.

Cougars Szczecin są dotychczas najsłabszym klubem PLFA I – 
w dwóch rozegranych spotkaniach nie zdobyli ani jednego punktu. 
Szczecinianie mimo, dwóch przegranych po 0:44 zawsze stawiają rywa-
lom twarde warunki. Zespół jest w fazie przebudowy po odejściu kil-
kunastu zawodników do lokalnego rywala – Husarii Szczecin. Kuguary 
bazują na wychowankach swojej juniorskiej sekcji – Gryfitów Szczecin. 
Papierowym faworytem nadchodzącej potyczki są oczywiście Dukes, 
jednak doświadczenie nakazuje ostrożność w meczach z rywalem 
przypartym do muru. Takim na pewno będą Cougars, którym mimo 
początkowej fazy sezonu widmo spadku do PLFA II już zagląda w oczy.

Miasto Ząbki 
zaprasza do udziału w konkursie 

– zbuduj pasażerski pojazd mobilny 
i wystartuj w zawodach

Odnawialne źródła energii zyskują coraz większą popu-
larność, także w przemyśle motoryzacyjnym. Z analizy 

przeprowadzonej przez firmę konsultingową Frost&Sul-
livan wynika, że do końca dekady po drogach na całym 
świecie będzie jeździło 10 milionów pojazdów z napędem 
elektrycznym i hybrydowym.

Ząbkowski konkurs organizowany jest po raz pierwszy pod patro-
natem merytorycznym Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych 
Politechniki Warszawskiej oraz patronatem medialnym miesięcznika 
Focus. Rozegrany zostanie w trzech kategoriach: szkoły ponadgim-
nazjalne, uczelnie wyższe i kategoria open. Celem konkursu jest 
rozwijanie i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką oraz 
promowanie ekologicznych źródeł energii wynikających z planu go-
spodarki niskoemisyjnej miasta Ząbki.

NAGRODA GŁÓWNA TO 12.000,00 ZŁ.
Chęć udziału należy zgłosić do 30 czerwca 2016 roku. Regulamin 

konkursu, wzór deklaracji uczestnictwa oraz parametry techniczne 
pojazdu dostępne są na stronie internetowej: www.zabki.pl.

Będzie to bez wątpienia najciekawsze wydarzenie w Ząbkach, a pre-
zentacje modeli pojazdów odbędą się w Parku Miejskim im. Szuberta 
w Ząbkach w dniu 18 września 2016 roku. Tego samego dnia odbędą 
się również zawody polegające na pokonaniu przez pojazd mobilny 
jak najdłuższego dystansu od startu do mety. Oceniane będą: ogólne 
wrażenie, jakość wykonania, wkład pracy oraz przejechany dystans.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.
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Rozstrzygnięcie I edycji konkursu 
„Mężczyźni w Edukacji”

Miło nam Państwa poinformować, że w konkursie Fundacji Edukacja na 
NOWOTOP3 – „Mężczyźni w Edukacji 2016  r.”, organizatorzy wymienili To-

masza Łukawskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca 
w Ząbkach, jako jedną z trzech sylwetek mężczyzn, którzy popularyzują idee 
cyfryzacji i wprowadzają nowe metody oparte na technologiach, 
obok Dariusza Andrzejewskiego – dyrektora SP3 we Wrześni 
i Dariusza Sztacheckiego, wicedyrektora Gimnazjum im. Feliksa 
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Z wizytą w Kancelarii Premiera 

16 marca uczniowie 3 i 5 klasy Prywatnej Szkoły Podstawowej im. ks. Je-
rzego Popiełuszki zwiedzali Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

„To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci.”

75. rocznica śmierci 
gen. Franciszka Kleeberga 
– patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach

W dniu 15.04.2016r., w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach odbył się apel 
ku czci naszego patrona- gen. Franciszka Kleeberga. Apel upamiętniał 

75. rocznicę śmierci generała. Część przedstawienia zrealizowano w formie 
wywiadu. W radiu Historia pojawił się patron odgrywany przez ucznia klasy 
VI s- Maksymiliana Studziennego, a w roli dziennikarki wystąpiła uczennica 
tej samej klasy – Katarzyna Nerkowska. 

Budynek mieści się przy ulicy Aleje Ujaz-
dowskie 1/3 w Warszawie. Powstał w 1900 
roku dla rosyjskiego korpusu kadetów, a w 
1926 roku został przekształcony na Szkołę 

Podchorążych Piechoty. Urząd Rady Mini-
strów przeniósł się tutaj po zakończeniu II 
wojny światowej. Do najciekawszych archi-
tektonicznie pomieszczeń Kancelarii należą 

sale: Kościuszkowska, Kolumnowa, 
Obrazowa, im. Tadeusza Mazowiec-
kiego (dawna Świetlikowa), im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego oraz 
przeszklony hol przed dawnym ga-
binetem Premiera na I piętrze.

Dzieci poznały ciekawą historię 
gmachu, który znajduje się w reje-
strze zabytków oraz jest przykła-
dem architektury reprezentacyjnej 
Warszawy.

Każdy przez chwilę mógł poczuć się Pre-
mierem i poprowadzić obrady w sali kon-
ferencyjnej. Potem odpoczynek w zaciszu 
gabinetu, jak na zapracowanego polityka 
przystało. Na zakończenie miła niespodzianka 
- wszyscy otrzymali pamiątki.

 
Agnieszka Strzembosz

W przeprowadzonej rozmowie generał 
opowiadał o swoim życiu prywatnym i za-
wodowym. W trakcie wspomnień na scenie 
pojawiły się ważne dla patrona osoby np. jego 
matka, żona Wanda Paszkowska i syn Zbi-
gniew oraz oddział dzielnych Kleeberczyków. 
Całość dopełniła piosenka Michała Szpaka 
„Jesteś bohaterem” w wykonaniu uczennicy 
klasy VI b – Julii Karpińskiej. 

Na zakończenie uczniowie otrzymali na-
stępujące przesłanie: „Reprezentujcie godnie 
naszą szkołę i pamiętajcie, że nasz szlak trzeba 
pokonywać piechotą, poświęcać czas i wkła-
dać pracę, a wówczas ten marsz stanie się 
owocny. Sami będziecie z niego dumni, a rodzi-
com i nauczycielom sprawicie wiele radości”.

Pamiętajmy – gen. Franciszek Kleeberg 
urodził się 1 lutego 1888 roku w Tarnopo-

lu, zmarł 5 kwietnia 1941 roku w niemiec-
kim szpitalu wojskowym. Pochowano go na 
cmentarzu w Neustadt, lecz w 1969 r. jego 
prochy przeniesiono na cmentarz wojskowy 
w Kocku. 9 września 1939 roku wraz ze swo-
ją Samodzielną Grupą Operacyjną „Polesie” 
stoczył ostatni bój w wojnie obronnej pod 
Kockiem. Pośmiertnie został mianowany ge-
nerałem dywizji z dniem 1 stycznia 1943 roku.

Katarzyna Nerkowska, 
Maksymilian Studzienny

uczniowie klasy VI s SP nr 1

informatyzujące placówki szkolne, szkolił 
nauczycieli w samodzielnych projektach 
oraz ogólnopolskich. Od 2010 roku jako dy-
rektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach 
realizuje wizję szkoły, o której zawsze myślał. 
Szkoła została doceniona już za całokształt 
systemowego wdrożenia technologii w pla-
cówce i otrzymała tytuł Microsoft Showcases 
School.”

Serdecznie gra-
tulujemy Panu Dy-
rektorowi i życzymy 
dalszych sukcesów 
w realizacji wizji szko-
ły przyszłości w Ząb-
kach, opartej na tech-
nologiach IT. 

Iwona Potęga

Organizatorzy, wybierając sylwetki, brali 
pod uwagę skuteczność w budowaniu ze-
społów nauczycielskich, zaangażowanie oraz 
otwartość na dzielenie się doświadczeniami 
z innymi. 

TOMASZ ŁUKAWSKI 
to nauczyciel informatyki 
oraz zajęć komputerowych, 
szkolny koordynator IT, bu-
dował i wdrażał projekty 
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Konkurs piosenki obcojęzycznej

14 kwietnia 2016 r. odbył się Pierwszy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanow-

skiego oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach. W konkursie wzięli udział 
uczniowie ząbkowskich szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy zostali 
wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Celem konkursu była prezentacja umie-
jętności językowych i wokalnych uczniów, dlatego też konkurs cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem a finałowe przesłuchanie trwało kilka godzin.

12 kwietnia odbył się w Niepublicznym Przedszkolu SMYK 
w Ząbkach coroczny, w tym roku już ósmy Przegląd Poezji 

Dziecięcej. 

Tym razem dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki napisane przez p. 
Dorotę Gellner. Nasze poetyckie spotkanie było wyjątkowe, bo gościła u nas 
w Smyku poetka. Dzieci popisywały się więc przed autorką umiejętnością 
recytowania i śpiewania poezji. Pani Dorota opowiadała przygody bohaterów 
swoich poetyckich bajek. Dzieci z wypiekami na twarzach śledziły perypetie 
Gryzmoła. Wszystkie grupy od najmłodszych dwulatków po najstarsze pięcio-
latki popisywały się znajomością poezji pani Doroty Gellner. Dowidzieliśmy się 
więc, co robi „Jesień u fryzjera” i jak się ma „Bosa osa”, jak smakują „Czekoladki 
dla sąsiadki”, czy dobre jest „Śniadanko baranka”, co robią dzieci „Pod bzem” 
i „Za żywopłotem” i jak wygląda „Miasteczko”. 

Mali aktorzy zostali uhonorowani dyplomami i słodkimi paczuszkami. Na 
zakończenie spotkania dzieci razem z autorką śpiewały, tańczyły i wspaniale 
się bawiły. A potem już tylko autografy i wspólna fotografia. Przedszkolakom 
tak się podobało spotkanie, że zaprosiły panią Gellner ponownie.

Nauczycielki z Przedszkola Niepublicznego SMYK

Przegląd poezji Doroty Gellner w Przedszkolu SMYK

Rozstrzygnięcie konkursu, przyznanie dyplomów i sta-
tuetek, a także nagród rzeczowych nastąpiło o godz. 18.00 
w gronie dyrektorów szkół, zastępcy burmistrza Artura Muraw-
skiego oraz uczestników konkursu i ich rodzin. Finał konkursu 
uświetniły występy laureatów pierwszych miejsc.

W konkursie udział wzięły następujące szkoły:
– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. F. Kleeberga,
– Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J. Kochanowskiego,
– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca,
– Zespół szkół Katolickich im. ks. J. Twardowskiego,
– Gimnazjum Nr1 im. Jana Pawła II,
– Gimnazjum Nr 2 im. ks. J. Popiełuszki.

 
Uczestników oceniało jury w składzie:

– p. Waldemar Dubieniecki – Dyrektor Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Warszawie,

– p. Izabella Czyżewska – lektor języka an-
gielskiego,

– p. Bazyli Bazyluk – lektor języka niemiec-
kiego.

 
LAUREACI:
Kategoria soliści:
– klasy I-III 

I miejsce – Milena Radochońska,
II miejsce – Kamila Rutkowska,
III miejsce – Adrianna Ciasnocha.

– klasy IV-VI:
I miejsce – Zosia Żulewska,
II miejsce – Julia Karpińska,
III miejsce – Helena Rucińska.

Kategoria zespoły
– Klasy IV-VI:

I miejsce – Zuzanna Koleszuk i Małgosia 
Ławeczko;

II miejsce – Wiktoria Bareja i Marcelina Tyr-
ka;

III miejsce – Natalia Kolanowska i Julia Ko-
lanowska;

III miejsce – Anna Renik i Anna Sawera.
– Gimnazjaliści:

I miejsce – Katarzyna Kaczyńska, Anastazja 
Szynkarenko, Małgorzata Lesińska;

II miejsce – Alicja Uszyńska, Zuzanna Jaź-
wińska, Maria Król;

III miejsce – Stanisław Muter, Kordian Wa-
siłowski. 

Marta Soszyńska
Katarzyna Węsierska
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Kwiecień miesiącem nauki w „Leśnym Zakątku”
Dzieci od urodzenia są naturalnymi odkrywcami, którzy uczą się poprzez 

doświadczenie i zabawę. W „Leśnym Zakątku” mają wiele możliwości roz-
wijania swoich umiejętności badawczych. Na co dzień uczestniczą w zajęciach 
edukacyjnych, warsztatach, wielu wycieczkach i spotykają się z ciekawymi 
ludźmi. Kwiecień stał się miesiącem szczególnej aktywności poznawczej do-
tyczącej odkryć naukowych.

W tym miesiącu przedszkolaki odwiedzi-
ły Centrum Nauki Kopernik, gdzie przeżyły 
mnóstwo atrakcji pobudzających wyobraźnię 

i ciekawość. W Galerii Bzzz mogły zbadać oraz 
sprawdzić, jak działają tajemnicze eksponaty. 
Poznały życie zwierząt, patrzyły na świat ocza-
mi węża, ryby, rozpoznawały ślady mieszkań-
ców lasu, sprawdzały, jakie odgłosy i zapachy 
można znaleźć w przyrodzie. Samodzielnie 
przeprowadzane eksperymenty z wodą sta-
nowiły zarazem wielką zabawę i naukę. Dzieci 
poznały działania wiru wodnego, młyńskiego 
koła, czy też wodnego pistoletu. Ta eduka-
cyjna wycieczka pozwoliła poznać przed-
szkolakom ciekawostki ze świata przyrody 
i techniki. Jesteśmy przekonani, że taka wizyta 
zainspiruje je do poszerzania horyzontów 
wiedzy, odkrywania swoich zainteresowań 
oraz stawania się „młodymi naukowcami”. 

W ramach współpracy ze Stowarzysze-
niem Energetyków Polskich „Akademia Małe-
go Amperka” odbyły się spotkania i warsztaty 
mające na celu nauczanie najmłodszych bez-
piecznego obchodzenia się z prądem. Dzieci 
dowiedziały się, kto wynalazł baterię, żarówkę 
oraz kto jest twórcą projektu wybudowania 
zakładów elektrycznych. Miały możliwość 

samodzielnego działania – zbudowały pro-
sty układ elektryczny, do stworzenia które-
go wykorzystały baterię, żarówkę, włącznik 

oraz przewody do podłączenia 
elementów. W nagrodę otrzymały 
papierowe samochodziki z bate-
rią i kolorową diodą. Omawiana 
tematyka została przedstawiona 
z zastosowaniem interesujących 
pomocy audiowizualnych i wzbu-
dziła ogromne zainteresowanie. 

Podczas codziennych zajęć 
przedszkolaki poznawały najbar-
dziej znane odkrycia i wynalazki 
oraz ich twórców. Z zapartym 
tchem między innymi prześle-
dziły dokonania Mikołaja Koper-

nika. Podążając jego śladem, dowiedziały się 
czym jest układ planetarny oraz jaką częścią 
wszechświata jest Ziemia, na której żyjemy 
i o którą musimy wspólnie dbać. Swój sza-
cunek do planety wraziły podczas pochodu 
ekologicznego z okazji Dnia Ziemi.

W każdej grupie realizowany był tak-
że projekt „Necio.pl” propagowany przez 
Fundację Dzieci Niczyje. Dzieci uczyły się 
bezpiecznego korzystania z nowoczesnych 
technologii, a jednocześnie za ich pomocą 
zdobywały wiedzę na temat możliwości ko-
rzystania z sieci.

Odbyła się też wycieczka na lotnisko Cho-
pina w Warszawie, pobudzająca wyobraźnię 
i rozbudzająca marzenia, która z pewnością 
przybliżyła maluchom świat podróży. Dzieci 
poznały pomieszczenie, w którym bagaże 
jadące do samolotu poddawane są szcze-
gólnej kontroli. Pracownicy Straży Granicznej 
zaprezentowali wyposażenie, pomagające im 
w utrzymaniu bezpieczeństwa na lotnisku. 
Maluchy zapoznały się też z instrukcją przy-
gotowania się do odprawy oraz obserwowały 
z tarasu widokowego startujące samoloty.

Przedszkolaki miały też szczególną możli-
wość poznawania świata za pomocą wszyst-
kich zmysłów. Wykonywały samodzielnie 
eksperymenty o różnym stopniu trudności. 
Od najłatwiejszych, np. „Co pływa, a co tonie?”, 
do trudniejszych takich jak: rozchodzenie się 
dźwięku – drgania, powietrze jest wszędzie, 
mieszanie się płynów, jak powstaje tęcza i inne.

Ponadto kwiecień obfitował w wiele in-
nych wydarzeń:

W ramach realizacji programu „Przedszko-
lak twórcą i artystą” dzieci obejrzały spektakl 
„Księżniczka Sara” w teatrze Rampa oraz od-
był się konkurs recytatorski „Przedszkolaki 
kochają zwierzaki”. 

Realizowany był projekt „Żyj i działaj bez-
piecznie”, w ramach którego wizytę w Przed-
szkolu złożyło Wojsko Polskie wraz ze swoim 
czworonożnym pomocnikiem.

Realizując program „Ku dojrzałości szkol-
nej” dzieci z najstarszej grupy brały udział 
w lekcji w Szkole Podstawowej nr 2. 

Wzięły również udział w zajęciach eduka-
cyjnych w Bibliotece Miejskiej.

W Przedszkolu „Leśny Zakątek” podejmo-
wanych jest wiele działań, które mają na celu 
rozwijanie umiejętności, odkrywanie zainte-
resowań oraz poszerzanie wiedzy młodych 
ciekawych świata ludzi. Sensoryczne metody 
kształcenia pozwalają dzieciom samodzielnie 
smakować, dotykać i poznawać otaczający 
świat, co czyni je otwartymi, rozbudzonymi 
poznawczo, gotowymi do podejmowania 
nowych wyzwań.

Małgorzata Burzyk
Publiczne Przedszkole Nr2 Leśny Zakątek
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VII Junior Kyokushin Cup 
w Ząbkach 

23 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach odby-
ła się siódma edycja turnieju Junior KYOKUSHIN CUP. 

Patronat honorowy nad turniejem objął Burmistrz Miasta Ząb-
ki Robert Perkowski. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji turniej zorganizował Klub Sportów Walki 
KYOKUSHIN, a w rywalizacji wzięło udział 120 karateków po-
cząwszy od 4 roku życia. 

pewnili: COMMUNICATION ART., MARTRANS, 
GRUPA DSF, RAVI, PIZERRIA BIESIADOWO, 
ITALIAN FASHION, PHOTO OLGA oraz KALIN-
KA, Więcej informacji, zdjęcia i pełne wyniki 
turnieju na www.kswkyokushin.pl

KSW KYOKUSHIN

Rywalizacji finałowej najlepszych zawod-
ników przyglądali się: zastępca burmistrza 
Miasta Ząbki Artur Murawski oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach Agniesz-
ka Piskorek, którzy na zakończenie wręczyli 
puchary, nagrody i dyplomy dla wszystkich 
uczestników turnieju.

Tytuł największego ducha walki i zarazem 
najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał 
Krzesimir Karbownik. W swoich kategoriach 
wiekowych zwycięzcami zostali: Kamila Wo-
łujewicz, Ania Stankiewicz, Wiktoria Kornacka, 
Karolina Malinowska, Ola Malinowska, Oliwia 
Kaczanowska, Filip Kowalczyk, Szymon Za-
wadzki, Jakub Nejfeld, Dawid Mietus, Igor 
Tomkowicz, Aleksander Żelazo, Mateusz Le-
śniczak, Kuba Malinowski, Bartosz Kazimier-
czak, Igor Gawrysiuk, Nikodem Gawrysiuk, 
Antoni Bocheński, Tomasz Grzymała, Mateusz 
Szostkiewicz, Olaf Witkowski, Aleks Zagór-

ski, Maciej Paduch oraz Karol 
Burzyk.

Po zakończeniu rywaliza-
cji najmłodszych na głównej macie rozpoczął 
się mecz karate kyokushin w mocnym kontakcie 
między drużynami KSW KYOKUSHIN oraz BU-
SHI DOJO. Zawodnicy stoczyli 14 walk w moc-
nym kontakcie. Imprezę 
uświetniło profesjonal-
ne oświetlenie i oprawa 
muzyczna. Najgłośniejszy 
doping kibiców nas sali 
otrzymała finałowa walka 
kobiet w rywalizacji full 
contact, podczas której 
emocjonujący dwurun-
dowy pojedynek zwycię-
żyła Julia Stępniewska.

Turniej był współfi-
nansowany ze środków 
Urzędu Miasta Ząbki. 
Wsparcie organizacyjne 
dla KYOKUSHIN CUP za-
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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

WYNAJMĘ BUDYNEK 
200 m2 

POD DZIAŁALNOŚĆ

Do tej pory filia przedszkola
inna działalność również

ZĄBKI KWIATOWA 5C
TEL: 666 812 179

 

"Pracownia z pomysłem" 
Usługi krawieckie, poprawki, hafty 

Renata Waćkowska 
ul. Kuleszy 17, Ząbki 

    tel. 606 741 646 
Facebook.com/Pracownia-z-pomyslem-930770453638621/ 

 
ZAKRES USŁUG: 
skracanie i zwężanie 

spodni, spódnic, sukienek, żakietów 
wymiana zamków 

w spodniach, kurtkach, sukienkach, spódnicach 
szyciena zamówienie 

obrusów, pościeli, firan i zasłon 
haft komputerowy 

na pościeli, ręcznikach, obrusach, koszulkach 
ZAPRASZAMY 

 
 

mammobus w Twojej miejscowości

Zadbaj o swoje zdrowie na wiosnę!

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentge-
nowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie 

tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bar-
dzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę 
lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia. 

 
– Mimo iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej 

niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - 
Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący 
nowotwór złośliwy wśród Polek – dodaje. 

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mam-
mobusie, które odbędą się: w dniach 7-9 maja przy Basenie MCS, ul. Słowackiego 21

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:
•	 50-69	lat
 Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest 

bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 
miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne 
wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

•	 40-49	oraz	70-75	lat	
 Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycz-

nych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfi-
nansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Wymagane jest 
skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach 
oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl 

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. 

Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty 

Zaproszenie 
dla przedsiębiorców

na bezpłatne 
szkolenie 

z pozyskiwania 
funduszy 

Burmistrz Miasta Ząbki 
zaprasza  na szkolenie 
z zakresu pozyskiwania 
funduszy europejskich 
i krajowych w ramach 
perspektywy 2014 - 2020. 

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 maja, 
o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska 
Polskiego 10. Szkolenie przeprowadzi 
konsultant z firmy Finryan z Warszawy. 
Na szkoleniu zostaną omówione aktu-
alne zasady finansowania z funduszy 
europejskich oraz będą przedstawione 
konkretne konkursy ogłoszone i plano-
wane do ogłoszenia w 2016 roku.
Następnie odbędą się indywidualne 
konsultacje.
Udział w szkoleniu i indywidualnych 
konsultacjach jest bezpłatny. 
Proszę o zgłoszenie udziału w szkoleniu 
na e-mail: promocja@zabki.pl

W dniach 1 i 8 kwietnia na miejskiej pływalni MCS w Ząbkach odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych i Gimnazjów w sztafetach 

pływackich. Zawody zorganizował Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
z Wołomina. Zawody były objęte patronatem przez Burmistrza Miasta Ząbki.

 
W dniu 1 kwietnia startowała młodzież 

gimnazjalna, wyniki  zawodów przedstawiają 
się następująco: 
•	 dziewczęta:	 1miejsce	–	Gimnazjum	nr	1	

Ząbki; 2 miejsce – Gimnazjum nr 2 Ząbki; 
3 miejsce – Gimnazjum nr 3 Kobyłka. 

•	 W	kat.	chłopców:	1	miejsce	zajęło	–	Gim-
nazjum nr  2 Ząbki; 2 miejsce – Gimnazjum 
nr 3 Kobyłka; 3 miejsce – Gimnazjum nr 1 
Ząbki.

8 kwietnia startowała kategoria szkoły 
podstawowe. Wyniki przedstawiały się na-
stępująco:
•	 dziewczęta:	1	miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	

nr 2 Ząbki; 2 miejsce  – Szkoła Podstawowa 
nr 7 Wołomin; 3 miejsce – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 Ząbki; 4 miejsce – Szkoła Pod-
stawowa nr 5 Wołomin; 5 miejsce – Szkoła 
Podstawowa nr 3 Ząbki; 

•	 chłopcy:	1	miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	nr 2	
Ząbki; 2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 
Ząbki; 3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 
Ząbki.

Powiatowe Sztafety Pływackie odbyły się 
w Ząbkach po raz drugi. Kolejne już za rok.

Iwona Potęga
fot. Bogdan Śladowski

Ząbki na I miejscu 
w Powiatowych Sztafetach Pływackich 
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Skarga pauliańska chroni wierzyciela je-
żeli dłużnik w efekcie dokonania czynności 
rozporządzającej stał się niewypłacalny, albo 
jego wypłacalność znacznie się zmniejszyła. 
Dowód, że dana czynność nastąpiła na szkodę 
wierzyciela, w myśl artykułu 6 kodeksu cywil-
nego, spoczywa na wierzycielu. Wierzycielowi 
z pomocą przychodzą domniemania zawarte 
w przepisach dotyczących skargi pauliańskiej. 
Jeżeli dłużnik w chwili dokonania darowizny 
był niewypłacalny, domniemywa się, że dzia-
łał na szkodę wierzyciela. Podobnie jeżeli po 
dokonaniu darowizny dłużnik stał się niewy-
płacalny. Przepisy tyczą się również sytuacji 
kiedy dłużnik działał na szkodę przyszłych 
wierzycieli, a nie jedynie na szkodę zaspoko-
jenia aktualnych wierzytelności.

Bardzo często taka czynność dokonywa-
na jest z osobą najbliższą, a z tym wiąże się 
domniemanie, ułatwiające dochodzenie rosz-
czeń, stwierdzające, że dana osoba wiedziała, 
że dłużnik działał ze świadomością pokrzyw-

dzenia swoich wierzycieli. Warto zaznaczyć, że 
osoba najbliższa to nie tylko najbliższa rodzina, 
ale także przyjaciele czy bliscy współpracowni-
cy. Możliwa jest jednak sytuacja kiedy członek 
rodziny nie będzie uznawany za osobę najbliż-
szą. Możemy wyobrazić sobie kuzynkę, którą 
widzieliśmy raz w życiu, lub wujka, z którym 
nie utrzymujemy kontaktu. Takie osoby nie 
zostaną uznane za najbliższe. Natomiast jeżeli 
przedsiębiorca blisko współpracuje z drugim 
przedsiębiorcą domniemywa się, że wiedział, 
że dłużnik dokonuje danej czynności prawnej 
z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Ważne jest również określenie czy dana 
czynność była odpłatna. Jeżeli była to czyn-
ność nieodpłatna (darowizna) to nawet jeżeli 
osoba trzecia nie wiedziała i nawet przy za-
chowaniu należytej staranności nie mogła się 
dowiedzieć, że dłużnik działa na szkodę swoich 
wierzycieli, możemy żądać uznania czynności 
za bezskuteczną. Jeżeli mieliśmy do czynie-
nia z czynnością odpłatną, wtedy wierzyciel 

może żądać uznania jej 
za bezskuteczną jedynie 
w sytuacji kiedy osoba 
trzecia wiedziała, albo 
przy zachowaniu należytej 
staranności mogła się do-
wiedzieć, że dłużnik działał 
na niekorzyść wierzyciela

Korzystając z insty-
tucji skargi pauliańskiej, 
powództwo o uznanie 
dokonanej czynności za 
bezskuteczną kierujemy 
wobec osoby trzeciej, 
a nie jakby mogło się 
wydawać, wobec wierzy-
ciela i osoby trzeciej. Bez-
względnie należy o tym 
pamiętać przy wnoszeniu 
powództwa. Uznanie za 
bezskuteczną oznacza, że 
osoba trzecia ma znosić, 
czyli pozwalać, na egze-
kucję z majątku uzyska-
nego na podstawie czyn-
ności prawnej zawartej 
uprzednio z dłużnikiem. 
Wierzyciel, na podstawie 
skargi pauliańskiej, ma 
wtedy pierwszeństwo 
zaspokojenia swojej wie-
rzytelności przed innymi 

Skarga pauliańska
Zdarzają się sytuacje kiedy dłużnik w chwili egzekucji nagle okazuje się być 

niewypłacalnym, albo, że jego wypłacalność znacznie się zmniejszyła. War-
to wtedy sprawdzić czy zaistniała sytuacja nie jest efektem dokonania czynno-
ści rozporządzającej na rzecz innej osoby. Może to być przykładowo darowizna, 
czy dokonanie rozdzielności majątkowej z małżonką. W takiej sytuacji może nam 
przyjść z pomocą instytucja skargi pauliańskiej, której podstawa znajduje się 
w księdze III - Zobowiązania, tytule X– Ochrona wierzyciela w razie niewypłacal-
ności dłużnika, począwszy od artykuł 527 do 534 kodeksu cywilnego. Tak piękną 
nazwę zawdzięcza ona swoim korzeniom znajdującym się w prawie rzymskim.

Mieszkańcy Gminy Ząbki mogą korzystać z bezpłatnych porad 
prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii Kalinowski 
Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierwszego 
Kontaktu” w każdy czwartek w godzinach 8:00-10:00. W celu uzy-
skaniu porady należy umówić się telefonicznie od poniedziałku do 
piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.

wierzycielami osoby trzeciej. Odrębną kwe-
stią są późniejsze rozliczenia osoby trzeciej 
z dłużnikiem. Możliwe jest uniknięcie egze-
kucji z otrzymanego wcześniej majątku przez 
osobę trzecią poprzez zaspokojenie w inny 
sposób tej wierzytelności, albo wskazując 
mienie dłużnika, które jest w stanie zaspokoić 
wierzyciela.

Korzystając z instytucji skargi pauliańskiej 
należy pamiętać o okresie przedawnienia, 
którym w tym wypadku jest upływ pięciu lat 
od daty dokonania danej czynności. Sytuacja 
jednak nie zawsze jest tak prosta i klarowna. 
Zdarza się, że mamy do czynienia z bardziej 
skomplikowaną sytuacją przekazywania so-
bie majątku różnymi czynnościami rozpo-
rządzającymi. Jeżeli osoba trzecia dokonała 
czynności rozporządzającej na rzecz kolejnej 
osoby możemy wnieść wobec niej powódz-
two, jeżeli wiedziała, że uznanie czynności 
za bezskuteczną jest uzasadnione, lub była 
to czynność nieodpłatna. W takiej sytuacji 
należy zastanowić się od momentu doko-
nania, której czynności należy liczyć upływ 
przedawnienia. Jest to kwestia sporna w dok-
trynie. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy, orze-
kając w sprawie V CSK 667/14, stwierdził, 
że przy łańcuchu umów z pokrzywdzeniem 
wierzyciela, należy pozywać ostatniego bene-
ficjenta i zakwestionować ostatnią czynność. 
Przykładowo dłużnik dokonuje rozdzielności 
majątkowej ze swoją żoną, przez co żona 
otrzymuje własność kilku nieruchomości. 
Następnie żona, unikając prowadzenia eg-
zekucji z nieruchomości, sprzedaje nieru-
chomości mężczyźnie, który jeszcze tego 
samego dnia czyni darowiznę na rzecz swojej 
żony. Pierwszej czynności prawnej dokonano 
w lutym 2000 roku, a powództwo wytoczono 
we wrześniu 2010 roku. Jest to stan faktyczny, 
na którego podstawie Sad Najwyższy orzekł 
w sprawie o sygnaturze III CZP 99/15. W takiej 
sytuacji mogłoby się wydawać, że roszczenie 
zostanie uznane za przedawnione. Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że po uznaniu przez sąd 
bezskuteczności czynności prawnej dłużnika 
z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia wie-
rzyciela, termin do wystąpienia z żądaniem 
uznania bezskuteczności czynności rozpo-
rządzającej korzyścią między osobą trzecią, 
a osobą czwartą (art. 534 k.c.) liczy się od daty 
jej dokonania. Chodzi o to, aby dłużnicy nie 
wyprowadzali swojego majątku, broniąc się 
przed skargą pauliańską, dokonując kolejnej 
czynności przez osobę, która wcześniej otrzy-
mała majątek od dłużnika. 

Linia orzecznicza skłania się w stronę co-
raz mocniejszej ochrony wierzyciela, zapobie-
gając przebiegłym próbom wyprowadzania 
majątku przez dłużników. Skarga pauliańska 
to narzędzie, o którym warto pamiętać kiedy 
znajdziemy się w sytuacji gdy nagle okazuje 
się, że dłużnik stał się niewypłacalny, a w 
zasadzie nic wcześniej nie wskazywało na 
taki stan rzeczy. 

Aleksandra Bojarska
Kancelaria Radców Prawnych 

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp.j.



www.zabki.pl 

16

CO SŁYCHAĆ

Wywóz 
odpadów 

budowlanych 
uzu  c  

on n a    
  3

ny za on n  od  z

Drewno
kominkowe i opałowe

Opał 
– klocki olchowe

Kominek 
– grab, dąb, brzoza

DOBRA CENA
tel. 602-539-791

Węgiel drzewny
• opak. 2,5 kg

Komplet biesiadny
• w zestawie: stół, 2 ławy

Grill Bratislava
• wym. (dł x szer. x wys.): 143 x 63,5 x 90 cm

*249,90
307,38
BRUTTO

*

,   549
6,75
BRUTTO

*

299,00
367,77
BRUTTO

OFERTA WAŻNA OD 26 KWIETNIA DO 9 MAJA 


