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WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI

 

ponad 50 nieruchomości w Ząbkach

firma z Ząbek
pełna przejrzystość finansów

tel: 783-298-248
eadministrator.pl

To już kolejny 
obiekt oświa-

towy poddany 
znaczącej rozbu-
dowie. Wcześniej 
zostały rozbudo-
wane Szkoła Pod-
stawowa Nr  2, 
a potem Szko-
ła Podstawowa 
Nr  3. Teraz je-
steśmy świadka-
mi przebudowy 
ząbkowskiej „Je-
dynki”. Roboty są 
bardzo zaawansowane, praktycznie mamy do czynienia z ostatnimi szlifami. 
Obiekt byłby gotowy już wcześniej, ale proces budowlany nieco się przedłu-
żył z uwagi na dokonane korekty w projekcie budowlanym, co niosło ze sobą 
konieczność uruchomienia procedury o wydanie zmienionego pozwolenia na 
budowę. Nie bez znaczenia były też uwagi jednego z sąsiadów, którego ak-
tywność administracyjna również wpłynęła na opóźnienia w planowanym ter-
minie zakończe-
nia budowy.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 zmierza ku końcowi

Dokończenie na str. 5 Szkołę charakteryzuje elegancka elewacja

Gospodarska wizyta Burmistrza Ząbek. Od lewej: kierownik budowy – Robert Paszkowski, 
dyrektor SP nr 1 – Agnieszka Piskorek oraz burmistrz – Robert Perkowski

Wejście główne
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Klub Świadomych Rodziców
powraca!

Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu wraca klub Świadomych Ro-
dziców organizowany przez towarzystwo Przyjaciół Ząbek przy wsparciu 
miasta Ząbki. klub ma za zadanie przygotować przyszłych rodziców do 
przyjęcia na świat ich nienarodzonych dzieci. Zajęcia prowadzi położna, 
fizjoterapeuta i ratownicy medyczni. dla osób posiadających kartę „Jestem 
z Ząbek” uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 

więcej informacji, w szczególności terminy 
zajęć i formularz zgłoszeniowy, są dostępne na 
stronie www.tpz.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
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Stowarzyszenie PRO zaprasza na 

 WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH 
w ramach projektu „Stowarzyszenie Pro Q umacnianiu rodzin”  

Jeśli: 
• jesteś rodzicem 
• przechodzisz kryzys w relacji z dzieckiem lub Twoja rodzina jest w kryzysowym momencie 
• szukasz miejsca, w którym możesz poszukać odpowiedzi na dręczące Cię pytania 
• chcesz podnieść swoje kompetencje wychowawcze i poszukać rozwiązań 

 
  zapraszamy do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych.  
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość udziału w konsultacjach indywidualnych.  
Terminy: 4-6 X 2017 i 8-10 XI 2017 w godzinach 9.00-15.00 
Miejsce: MOSIR Ząbki, Ul. Słowackiego 21 
Zgłoszenia wyłącznie telefonicznie i e-mailowo:  606 656 947, pro-pracownia@wp.pl 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Projekt realizowany z  funduszy Samorządu Województwa Mazowieckiego  
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach 

                                    

Pomoc poszkodowanym 
przez nawałnicę mieszkańcom 
gminy Koronowo
Od 11 do 30 września br. w godzinach pracy Urzędu, 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach (wejście C, 
I piętro, pokój nr 4) będzie prowadzona zbiórka rzeczo-
wa dla poszkodowanych w wyniku burz i nawałnic, jakie 
kilka tygodni temu dotknęły m.in. gminę Koronowo. Ini-
cjator zbiórki p. Andrzej Nizioł, mieszkaniec Ząbek we 
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Koronowie zebrane dary przekaże najbardziej 
potrzebującym. Na początku października transport z da-
rami ruszy do poszkodowanych.

Poszkodowani z tej gminy najbardziej potrzebują suchej i gotowej 
do spożycia żywności, wody butelkowanej, środków czystości, artykułów 
higieny osobistej, odzieży roboczej, karmy dla zwierząt, rzeczy typu: koce, 
poduszki, kołdry, ręczniki, nowe ubrania oraz materiały budowlane.

osoby, które są zainteresowane przekazaniem materiałów budow-
lanych lub wielogabarytów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
pod numerem tel. 502-829-480.

Zachęcamy mieszkańców do przekazywania darów rzeczowych, nawet 
najmniejsza forma wsparcia będzie przekazana do m-GoPS w koronowie 
i z pewnością wykorzystana.

organizatorzy i osoby potrzebujące z góry dziękują za okazaną pomoc.

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

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

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

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

Czy wiesz jak w sposób świadomy i odpowiedzialny  
przekazać majątek firmowy spadkobiercom? 

 

Czy już zadbałeś o to, żeby unieśmiertelnić własny biznes? 
 

Zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców,  
na którym specjalista ds. prawa spadkowego i gospodarczego,  

przekaże wiedzę praktyczną na temat: 

Problemów związanych z zagrożeniami w prowadzonej działalności 
wynikających z braku dobrze skonstruowanego planu sukcesyjnego. 

 

Spotkanie poprowadzą: 
Pani Ewa Pędzich-Ościłowska 

Pan Rafał Andziak 
 

Konferencja odbędzie się dn. 28 września br. o godz. 17:30,  
w sali konferencyjnej Hotelu Mansor, ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, 05-091 Ząbki 

 

Gościem honorowym będzie Burmistrz Miasta Ząbki – Pan Robert Perkowski 
 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc prosimy o kontakt telefoniczny w celu rezerwacji. 
600 227 425   lub        602 229 729 

 

Serdecznie zapraszamy 
 

Zdobądź stypendium!
„Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzy-
stwa Przyjaciół Ząbek organizowany jest w naszym mieście 
już po raz czwarty. W ramach programu, troje ambitnych 
ząbkowskich studentów będzie mogło otrzymać stypendium 
w wysokości 380 zł miesięcznie, na 9 miesięcy. 

Program kierujemy do zameldowanych w Ząbkach studentów co 
najmniej drugiego roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich 
oraz studentów dowolnego roku studiów II stopnia, którzy nie ukończyli 
26 roku życia. Nie ma znaczenia tryb studiowania, wybrana przez studenta 
uczelnia czy kierunek studiów. 

Jak aplikować? w tym roku zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie – 
możesz złożyć wniosek o stypendium nie wychodząc z domu! wystarczy, że 
napiszesz pracę na temat „Jak twoja wiedza lub umiejętności zdobywane 
podczas studiów mogą przyczynić się do rozwoju miasta Ząbki lub jego 
społeczności lokalnej?”, a następnie wejdziesz na stronę www.tpz.org.pl 
i uzupełnisz formularz zgłoszeniowy, załączając do niego napisaną pracę. 

więcej informacji, w tym Regulamin Programu Stypendialnego również 
znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tpz.org.pl. 

Nie czekaj, zgłoś się już dziś! Na twój wniosek czekamy do 25 września.
Partnerami programu są: akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 

Fundacja agory, miasto Ząbki, Fundacja Grupy PkP, kancelaria doradztwa 
podatkowego VataX.

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Zostań członkiem 
Młodzieżowej Rady Miasta!

Jeżeli…
•	masz ukończone 13 a nie masz więcej niż 18 lat,
•	 Jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej lub mieszkasz 

w Ząbkach a uczęszczasz do szkoły (podstawowej, liceum, techni-
kum) w innym mieście,

•	Chcesz się zainteresować sprawami lokalnej społeczności i samo-
rządem…

Wystartuj w wyborach i zostań członkiem
Młodzieżowej Rady Miasta!

18 października w ząbkowskich szkołach podstawowych odbędą 
się pierwsze w historii miasta wybory do młodzieżowej Rady miasta 
Ząbki. więcej informacji uzyskasz u swojego nauczyciela:
•	Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Renata bartoszek,
•	Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Grzegorz Pawluk,
•	Szkoła Podstawowa nr 3 – p. dorota Jastrzębska,
•	Publiczna Szkoła katolicka – p. Paweł dybała.

Nie jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej? 
– Spróbuj swoich szans w konkursie!

Uczniowie innych szkół: podstawowych, liceów i techników mogą 
zostać członkami młodzieżowej Rady! do 11 października złóż wniosek 
w biurze Rady miasta Ząbki lub wyślij go drogą elektroniczna na adres: 
zabki-br@zabki.pl. 

więcej informacji na stronie miasta Ząbki w zakładce młodzieżowa 
Rada miasta.

Drodzy Rodzice, 
to szansa rozwoju dla waszych dzieci. Wspólnie wesprzyjmy ich samoroz-
wój angażując ich w życie lokalnej społeczności.

Grzegorz Siwek – Koordynator Młodzieżowej Rady Miasta
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Dzień Bez Samochodu w Ząbkach 
– 22 września 

nie musisz kasOwać bileTów
ząbki po raz kolejny włączają się w obchody „Europejskiego Dnia Bez Sa-

mochodu” organizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilno-
ści. W dniu 22 września (piątek) można będzie jeździć liniami organizowany-
mi przez Miasto Ząbki (linie Ząbki-1, 2 i 3) bez konieczności okazywania karty 
mieszkańca lub kasowania biletu. W tym dniu każdy może podróżować bez-
płatnie komunikacją ZTM (metro, SKM, tramwaje i autobusy) oraz pociągami 
Kolei Mazowieckich w strefie obowiązywania wspólnego biletu ZTM-KM.

Taniej, szybciej i sprawniej z fotokodami w PWiK

spółka miejska – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Ząbkach kontynuuje rozwiązania działające w Urzędzie Mia-

sta Ząbki i wprowadziła na wydrukach faktur za wodę i ścieki foto-
kody ułatwiające dokonywanie płatności elektronicznych.

Ząbkowski PwIk sukcesywnie wdraża nowe rozwiązania informatyczne. Uru-
chomione zostało elektroniczne biuro obsługi klienta dostępne przez Internet. 
Następnie e-bok został rozszerzony o e-faktury, dzięki czemu pożegnaliśmy się ze 
starymi drukarkami igłowymi, a w trosce o środowisko kopie faktur zamiast w se-
gregatorach przechowywane są w formie elektronicznej. 20% klientów PwIk-u 
otrzymuje już faktury drogą mailową, co od 1 września b.r. związane jest z niższymi 
opłatami – wprowadzono niższy abonament. aktualnie przygotowywane jest 
uruchomienie funkcji płatności masowych i indywidualnych subkont klientów – 
równolegle z tymi pracami, korzystając z doświadczeń Urzędu miasta, PwIk jako 
jedna z pierwszych jednostek wdrożyła fotokody na wydrukach faktur (tzw. QR 
kody). dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy bankowych aplikacji mobilnych na 
smartfonach, zarówno otrzymujący tradycyjną fakturę papierową, jak i fakturę 
elektroniczną, mogą szybko wczytać do systemu bankowego gotowe polecenie 
przelewu. Fotokod zawiera informacje o numerze konta, odbiorcy, kwocie oraz 

opis za co jest przelew. Pierwszym „testerem” faktury 
z fotokodem z PwIk-u, który dokonał płatności za 
wodę i ścieki był sam burmistrz miasta Ząbki – Ro-
bert Perkowski – jego potwierdzenie poprawnie 
działającego mechanizmu, dało zielone światło do 
uruchomienia usługi dla wszystkich.

Zapraszamy do korzystania z e-usług PwIk 
dostępnych na stronie www.ebok.pwikzabki.pl

Zarząd PWiK

XLVI Sesja Rady Miasta Ząbki

31 sierpnia odbyła się 46. sesja Rady Miasta Ząbki, 
podczas której podjęto następujące uchwały: 

– zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania ulg w spłacie należ-
ności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy

– zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia 
gruntu

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

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

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

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie urzę-
du miasta (www.zabki.pl), link biP, zakładka: pra-
wo miejscowe
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pozostałe roboty również do końca września, 
chyba że warunki atmosferyczne będą na tyle 
niesprzyjające, że nie będzie można prowa-
dzić żadnych prac. 

Po zakończeniu robót budowlanych, na-
stąpi procedura oddania budynku do użyt-
kowania. ostateczny termin uzależniony jest 
przede wszystkim od decyzji Powiatowego 
Inspektora Nadzoru budowlanego. 

Nowe skrzydło 
znacząco usprawni 
funkcjonowanie szko-
ły. Powstaną nowe 
sale dydaktyczne 
oraz gimnastyczne. 
do nowego budynku 
zostaną przeniesio-
ne: stołówka, szatnia, 
biblioteka, pokój na-
uczycielski, czy ga-
binet dyrekcji, a po-
mieszczenia po nich 
w starej części zosta-
ną przystosowane do 

sal lekcyjnych.

Dokończenie ze str. 1

– wewnątrz budynku wszystko jest prak-
tycznie na ukończeniu. Na I i II piętrze powin-
niśmy pokończyć wszelkie prace już w tym 
tygodniu. Pozostały głównie dokończenie 
malowania, regulacja drzwi, uzupełnienie 
braków. Na parterze kończymy ostatnie prace 
glazurnicze w węźle sanitarnym, finalizujemy 
również roboty malarskie. 

w mojej ocenie główne prace budowlane 
wraz z uporządkowaniem budynku powinny 
zakończyć się do końca tego miesiąca – mówi 
kierownik budowy Robert Paszkowski z firmy 
budimpol.

Po krótkiej przerwie z marszu ruszyły 
roboty na zewnątrz szkoły. do wykonania 
pozostał przede wszystkim parking dla ro-
dziców (wjazd od strony dotychczasowe-
go Gimnazjum Nr 1) 
oraz główny zjazd. 
olbrzymia część ro-
bót, jak parking dla 
nauczycieli (od strony 
ul. Piłsudskiego), czy 
niemal całe odwod-
nienie, zostały wyko-
nane wcześniej, w ra-
mach pierwotnego 
projektu. Pozostały 
przede wszystkim ro-
boty objęte zmianami 
w projekcie.

– Najwięcej zmian dotyczyło zagospo-
darowania terenu zewnętrznego. Został 
zmieniony układ ronda na terenie szkoły, 
w sąsiedztwie parkingu dla rodziców. Zmiana 
ta zdecydowanie poprawiła funkcjonalność 
i poziom bezpieczeństwa. Zdajemy sobie 
sprawę, że z tego parkingu będzie korzystało 
wielu rodziców, więc ważne było wypracowa-
nie optymalnego rozwiązania, nawet kosztem 
przesunięcia realizacji całej inwestycji w cza-
sie. Zmieniono też znacząco parametry ciągu 
chodnikowego. Również wewnątrz budynku, 
w gabinecie dyrekcji został zmieniony układ 
pomieszczeń na bardziej funkcjonalny. tych 
wszystkich prac nie można było wcześniej wy-
konać, aż do momentu uzyskania prawomoc-
nego pozwolenia na budowę, uwzględniają-
cego wszystkie zmiany. Jak tylko uzyskaliśmy 
prawomocną decyzję, ruszyliśmy z dalszymi 
robotami – dodaje Robert Paszkowski.

Inwestycja, mimo że tak pożądana i nie-
zbędna nie miała tylko samych zwolenników. 
Jeden z sąsiadów nie ułatwiał życia wykonaw-

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 
zmierza ku końcowi
com i urzędnikom, a wręcz przeciwnie. 

– Z tego co wiem sąsiad pisał pisma, wzy-
wał kontrole z państwowej inspekcji nadzo-
ru budowlanego. Inspekcja nie stwierdziła 
żadnych niezgodności, gdyż wszystko było 
wykonywane według pierwotnego projektu. 
dopiero jak otrzymaliśmy decyzję zamienną 
przystąpiliśmy do tych prac, które są w projek-
cie budowlanym zamiennym. Nie było więc 
podstaw do interwencji inspektora nadzoru 
budowlanego – komentuje kierownik bu-
dowy.

mimo że najwięcej zmian dotyczyło 
zagospodarowania terenu na zewnątrz, to 
wykonawcy szacują, że uda im się wykonać 

PODZIĘKOWANIE
Składam najserdeczniejsze podziękowa-
nie dla Centrum Medycznego „LeczyMed” 
w Ząbkach przy ul. Krasickiego, a szczegól-
nie paniom dr Małgorzacie Wachowicz-
-Koźbiał oraz dr Ewie Śmirskiej, jak rów-
nież paniom z recepcji za miłą i fachowę 
obsługę i prawdziwą pomoc.

Alicja Suchocka
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Awanse nauczycielskie przyznane
29 sierpnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia 

aktów nadania stopnia awansu zawodowego na-
uczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. W uro-
czystości udział wzięli: Robert Perkowski – Burmistrz Mia-
sta Ząbki, Patrycja Żołnierzak – Sekretarz Miasta Ząbki, 
Ewa Wiśniewska – Kierownik Referatu Oświaty i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Ząbki wraz z pracownikami, 
dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów zaproszeni na uroczystość, nauczyciele, któ-
rym wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego.

burmistrz miasta Ząbki powitał bardzo serdecznie wszystkich 
przybyłych na uroczystość gości i po wygłoszeniu okolicznościowe-
go przemówienia uroczyście wręczył akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego 
następującym nauczycielom:
– Panu michałowi Szybalskiemu – nauczycielowi wychowania fizycz-

nego w SP Nr 2
– Pani annie marii danieluk – nauczycielowi wychowania fizycznego 

w SP Nr 3
– Panu kamilowi dziawer – nauczycielowi wychowania fizycznego 

w SP Nr 3
– Panu bartłomiejowi Salak – nauczycielowi wychowania fizycznego 

w SP Nr 3
– Pani Jadwidze Zygmunt – nauczycielowi religii w SP Nr 1
– Pani katarzynie dzięcioł-Homoncik – nauczycielowi edukacji wcze-

snoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie w SP Nr 1
– Pani anecie katarzynie klimkiewicz – nauczycielowi edukacji wcze-

snoszkolnej, rytmiki i zająć technicznych zatrudnionej w SP Nr 1
– Pani Iwonie annie Żórawskiej – logopedzie w SP Nr 3

– Pani annie Gosk-Jastrzębskiej – nauczycielowi języka angielskiego 
w Publicznym Gimnazjum Nr 1

– Pani edycie teresie Żegnałek – nauczycielowi języka angielskiego 
w SP Nr 1

– Pani katarzynie aleksandrze Szymańskiej – nauczycielowi wycho-
wania przedszkolnego i nauczycielowi języka angielskiego w Pu-
blicznym Przedszkolu Nr 3

– Pani annie Powałka – nauczycielowi przyrody i nauczycielowi pro-
wadzącemu zajęcia w świetlicy szkolnej w SP Nr 1

– Pani Iwonie Joannie Lipka-Rybińskiej – nauczycielowi edukacji 
wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w SP Nr 3 

– Pani Justynie magdalenie Ryszawa-białek – nauczycielowi edukacji 
wczesnoszkolnej w SP Nr 1

– Pani agnieszce Sobolewskiej – nauczycielowi wychowania przed-
szkolnego w Publicznym Przedszkolu Nr 3

– Pani Joannie marii kamińskiej – nauczycielowi wychowania przed-
szkolnego i pedagogowi specjalnemu zatrudnionej w Publicznym 
Przedszkolu Nr 3

– Pani dorocie Gnatkowskiej nauczycielowi wspomagającemu i na-
uczycielowi prowadzącemu zajęcia w świetlicy szkolnej w SP Nr 2

Podczas uroczystości nauczyciele, którzy otrzymali akt nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela 
mianowanego złożyli ślubowanie według następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy 
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia 
i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umi-
łowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej”, zgodnie z art.15 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – karta Nauczyciela (tekst jednolity: dz. U. z 2017 r. poz. 1189), 
potwierdzając podpisem na akcie ślubowania jego złożenie.

Łącznie do Urzędu miasta Ząbki w terminie do 30 czerwca 2017 r. 
wpłynęło 17 wniosków od 
nauczycieli zatrudnionych 
w publicznych przedszko-
lach, szkołach podstawo-
wych i gimnazjach prowa-
dzonych przez miasto Ząbki 
z prośbą o wszczęcie postę-
powania egzaminacyjnego 
na stopień nauczyciela 
mianowanego. wszystkie 
wnioski wraz z dołączoną 
dokumentacją spełniały 
wymogi formalne zgodnie 
z obowiązującymi przepi-
sami prawa w tym zakresie.

Referat Oświaty i Pomocy Społecznej UM Ząbki
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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

Obchody Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego 
„Kolejarz” w Ząbkach

w sobotę, 2 września, odbyły się uroczyste obchody 
35-lecia istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowe-

go „Kolejarz” w Ząbkach. Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął Robert Perkowski, burmistrz miasta Ząbki.

– Rod „kolejarz” w Ząbkach powstały z inicjatywy dyrekcji Gene-
ralnej PkP oraz elektrociepłowni Żerań i Siekierki. Pierwsze decyzje 
nadające działkowcom prawo użytkowania wydano 9 marca 1982r. 
Podczas organizacji ogrodu na ogółem 513 działek, 362 z nich przy-
padły ówczesnym pracownikom PkP, a pozostałe pracownikom wspo-
mnianych elektrociepłowni, stąd właśnie nazwa „kolejarz”. Z biegiem lat 
następowała zmiana infrastruktury i wyglądu ogrodu oraz indywidual-
nych działek. ogród, który powstawał na 22 ha nieużytków – głównie 
bagien i szuwarów, dziś stanowi „zielone płuca” Ząbek i dla działkow-
ców jest miejscem spędzania urlopów 
i wakacji. aktualnie Rod „kolejarz” liczy 
555 członków, z których ponad 100 
uprawia swoje działki nieprzerwanie od 
35 lat –powiedziała danuta Pepłońska-
-Cytrynowska, prezes Rod „kolejarz”.

w uroczystościach udział wzięło 
około 150 działkowców, przedstawi-
ciele władz miasta – Robert Perkowski, 
burmistrz Ząbek i artur murawski, wice-
burmistrz Ząbek oraz Zbigniew Forysiak, 
komendant ząbkowskiej Straży miejskiej 
i podinspektor dariusz korzeń, komen-
dant komisariatu Policji w Ząbkach.

Z okazji 35-lecia istnienia Rod 
„kolejarz”, obecna na jubileuszu emilia 
borkowska, członek prezydium okrę-
gowego Zarządu mazowieckiego Pol-
skiego Związku działkowców wręczyła 
przyznany ogrodowi przez Prezydium 
okolicznościowy puchar i dyplom oraz 
dyplom dla Zarządu Rod „kolejarz” za prace społeczną i funkcjonowa-
nie Rod. Również zasłużeni działkowcy zostali wyróżnieni dyplomami 
i drobnymi upominkami.

Po zakończeniu części oficjalnej, danuta Pepłońska-Cytrynowska, 
prezes Rod „kolejarz” zaprosiła wszystkich działkowców na zorgani-
zowany przez Zarząd ogrodu poczęstunek, w tym grillowane specjały 
i kuchnię wojskową ob-
sługiwaną przez marecką 
„karczmę u bociana”.

mimo niesprzyjającej 
pogody i konieczności 
przeniesienia obchodów 
do świetlicy, wszyscy ba-
wili się doskonale, a do-
bry nastrój towarzyszył 
działkowcom do samego 
końca.

Aleksandra Olczyk

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

Potańcówka w starym stylu 
i spacer historyczny

27 sierpnia 2017 r. w Parku Miejskim im. Szuberta 
odbyła się „Potańcówka na dechach”, organizo-

wana przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, pod patro-
natem Burmistrza Miasta Ząbki. Tanecznym krokiem 
upamiętniliśmy 50-lecie uzyskania praw miejskich 
przez nasze Miasto i przypomnieliśmy dawne czasy, 
kiedy takie wydarzenia odbywały się regularnie. 

Potańcówkę poprzedził spacer historyczny poprowadzony 
przez niezastąpioną Praską Ferajnę. Jego uczestnicy odwiedzili 

wiele miejsc, pozna-
jąc przeszłość na-
szego miasta, m.in. 
koncepcję miasta 
– ogrodu Ząbki oraz 
dzieje rodzin Plate-
rów i Ronikierów.

oprawę mu-
zyczną potańcówki 
zapewnił zespół the 
warsaw dixielan-
ders, wprowadzając 
nas w klimat lat ‘20, 
‘30 i ‘40. Uczestnicy 

potańcówki świetnie bawili się również przy rytmach późniejszych, 
np. pochodzących z filmu Va bank oraz warszawskich szlagierów. 

Z pewnością na dłu-
go zapamiętamy 
świetną zabawę przy 
akompaniamencie 
kontrabasu, perku-
sji, banjo, klarnetu 
i wspaniałych głosów 
członków zespołu. 
energia muzyków 
przyciągnęła na de-
chy tłumy mieszkań-
ców! Umiejętności 
taneczne uczestnicy 

potańcówki mogli rozwijać podczas warsztatów przygotowanych 
przez doświadczonych tancerzy – kingę i Roberta Jakubowskich.

Chcemy serdecznie podziękować burmistrzowi miasta Ząbki, 
p. Robertowi Perkowskiemu, dzięki którego wsparciu mogliśmy 
zorganizować naszą imprezę. Podziękowania składamy także Grupie 
dSF za profesjonalną dbałość o nasze wspólne bezpieczeństwo, 
ratownikom medycznym z grupy twójratownik.pl za gotowość do 
udzielania pomocy, która szczęśliwie nie była potrzebna.

Nade wszystko dziękujemy jednak wszystkim uczestnikom, 
którzy pojawili się na naszym wydarzeniu – tańcząc, podglądając 
tańczących, biorąc udział w spacerze, korzystając z naszej kafejki, czy 
wspierając organizowaną przez nas zbiórkę publiczną. Zachęcamy 
do obejrzenia relacji fotograficznej z wydarzenia, która jest na naszej 
stronie na Facebooku!

Pozdrawiamy,

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek – www.tpz.org.pl

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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wiele działo się także poza ringiem. Na 
pikniku pojawiło się wiele rodzin z dziećmi 
a także z psami. w przerwach między wal-

kami odbył się pokaz tresury psów, 
przygotowany przez oddział Specjal-
ny Żandarmerii wojskowej, Garnizonu 
warszawa, bardzo widowiskowy pokaz 
psich zaprzęgów. były również szkole-
nia z ratownictwa medycznego. Na te-
renie pikniku, przez cały czas, dumnie 
paradowały psy ze schroniska w asy-
ście wolontariuszy i pracowników. to 
dla nich zbierano dary serca.

– Prawdziwi przyjaciele nie zawo-
dzą. dziś było ich z nami wielu – mówił 
poruszony Sławomir Duba, Prezes 
Federacji DSF Kickboxing Challenge 
i współorganizator I Pikniku Chary-
tatywnego „Podaj Łapę Człowieku”. 
– Spotkaliśmy się tu pierwszy raz, ale 

nie ostatni. będziemy pomagać dalej i ta im-
preza na stałe zostanie wpisana w kalendarz 
naszej pracy.

Główną atrakcją pikniku były walki poka-
zowe z udziałem znanych twarzy polskiego 
sportu. mieszane sporty walki reprezento-
wał gwiazdor UFC i były mistrz kSw 
Jan błachowicz. Federacja dSF kick-
boxing Challenge wystawiła trzech 
mistrzów: dorotę Godzinę, Jana „Iron” 
Lodzika oraz kamila Rutę. boks repre-
zentowali: legenda sportów walki Rafał 
Jackiewicz, czołowy polski pięściarz-
Norbert „Noras” dąbrowski oraz ewa 
Piątkowska (mistrzyni świata i europy 
w boksie). Stawkę uzupełnili: artur 
murawski, Zastępca burmistrza mia-
sta Ząbki, Rafał miastowski, Zastępca 
burmistrza dzielnicy Ursynów, m.st. 
warszawy oraz Patryk Jarosz, dyrek-
tor marketingu ReaL PHaRm. akcję 
wsparli marcin „Różal” Różalski, mistrz 
kSw wagi ciężkiej, daniel omielańczuk 
czołowy polski ciężki w mma oraz słynny 
warszawski raper i zawodnik k-1 Jerzy „Juras” 
wroński.

w sobotnie popołudnie gwiaz-
dy MMA, kickboxingu i bok-

su zjednoczyły siły, by wspólnie 
powalczyć o lepsze jutro ponad 
700 psów ze Schroniska Na Paluchu. 
Na I Pikniku Charytatywnym „Po-
daj Łapę Człowieku”, organizowanym 
przez DSF Kickboxing Challenge, stawił się 
prawdziwy gwiazdozbiór reprezentujący sporty walki. 
Kartę walk uzupełnili amatorzy – dwóch burmistrzów 
i przedstawiciel partnera dostarczającego suplementy 
i odżywki dla federacji. 

od pierwszego starcia iskrzyło w ringu. 
artur murawski wysoko zawiesił poprzeczkę 
Rafałowi Jackiewiczowi. Pojedynek bokserski 

z mistrzem europy i byłym pretendentem do 
tytułu mistrza świata w normalnych okolicz-
nościach nigdy by się nie odbył.

Miałem swoje szanse na pokonanie 
Rafała Jackiewicza. Sędzia nie widział 
kilku fauli rywala, ale ostatecznie je-
stem zadowolony z remisu – tuż po 
walce na gorąco skomentował Za-
stępca burmistrza Ząbek. 

walki zorganizowano po to by 
nagłośnić problem, z którym borykają 
się wszystkie schroniska. Po waka-
cjach są po prostu przepełnione. – 
Tak naprawdę my się dobrze bawiliśmy 
w ringu, ale cel był szczytny. Wspaniała 
inicjatywa, która spotkała się z bardzo 
pozytywnym odbiorem wśród ludzi 
i mediów. Zwierzęta niestety same so-
bie nie pomogą, dlatego m.in. ja poda-
łem łapę – zakończył artur murawski. 

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

Pracownia Rozwoju
Osobowości

Konsultacje psychologiczne

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

ul. Słowackiego 21
05-091 Ząbki,

tel: 784 305 042
www.stowarzyszeniepro.pl 

  

Coaching

Psychoterapię indywidualną

Psychoterapię par, rodzin

 Doradztwo zawodowe

Sportowcy i amatorzy podali łapę zwierzętom 
walcząc w ringu



9

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



10

www.zabki.plW y d a r z e n i aCO SŁyCHaĆ



www.zabki.pl

11

CO SŁYCHAĆ
www.zabki.pl

11

CO SŁYCHAĆS p O r t

wesprzyj klub! 
Zostań współtwórcą 
sukcesu ząbkowskiej drużyny

Historia ząbkowskiego klubu piłkarskiego sięga swymi po-
czątkami okresu międzywojennego. Klub powstał w 1927 

roku, a kilka miesięcy temu obchodziliśmy jubileusz 90 – le-
cia jego istnienia. Otwierając kolejną dekadę klub wychodzi 
naprzeciw swoim kibicom i sympatykom, proponując nowe, 
ciekawe inicjatywy. Ambicją klubu jest otworzenie się na 
społeczność ząbkowską, nie tylko w wymiarze sportowym.

– Nasza drużyna od tego sezonu zacznie bardzo aktywnie uczestni-
czyć w życiu miasta. Chcemy organizować wydarzenia sportowe, akcje 
charytatywne oraz inne aktywności mające na celu przybliżenie drużyny, 
czy poszczególnych zawodników mieszkańcom miasta – mówi marcin 
Popowski, manager ds. sponsoringu i marketingu mkS dolcan Ząbki.

 dzięki nowemu otwarciu każdy z nas może stać się swego rodzaju 
częścią klubu, z jednej strony wspierając klub, z drugiej zaś otrzymując 
możliwość współtworzenia klubu, brania udziału w jego życiu.

– wszyscy mieszkańcy Ząbek, jak również lokalni przedsiębiorcy mają 
możliwość finansowego wsparcia naszego miejskiego klubu Sportowego 
dolcan Ząbki. Istnieje możliwość realnego wsparcia drużyny, która sta-
rając się odbudować dawną potęgę, bardzo tego potrzebuje. w związku 
z tym przygotowaliśmy dla przedsiębiorców i pozostałych mieszkańców 
naszego miasta atrakcyjną ofertę współpracy. Stworzyliśmy już klub 100, 
a spośród przedsiębiorców wspierających nasz klub planujemy utworzyć 
klub biznesu.

Propozycja jest na tyle atrakcyjna, że skorzystało z niej już kilku 
przedsiębiorców. mam nadzieję, że przyłączysz się do rodziny klubu 
i razem będziemy mogli świętować liczne sukcesy naszej drużyny. Jeżeli 
masz jakiekolwiek pytania dotyczące klubu 100 lub jesteś przedsiębiorcą 
i chciałbyś by twoja firma została sponsorem drużyny, zapraszamy do kon-
taktu (marcin.popowski@dolcanzabki.com) – zachęca marcin Popowski.

OPCJA DLA PRZEDSIęBIORCóW:
Pakiet Przyjaciela klubu Piłkarskiego mkS dolcan Ząbki i Pakiet 

Partnera klubu Piłkarskiego mkS dolcan Ząbki, są opcją finansowego 
wsparcia klubu skierowaną do lokalnych mikro przedsiębiorców. dzięki 
przyłączeniu się do programu, masz możliwość dotarcia z ofertą swojej 
firmy do kibiców klubu jak również być częścią profesjonalnej drużyny 
piłkarskiej. Sport to nie tylko emocje związane z rozgrywkami, to także 
możliwość wykorzystania stadionu jako miejsca spotkań biznesowych 
z kontrahentami.

Firmy zainteresowane sponsoringiem w kwotach wyższych niż 
wymienione, zapraszamy do kontaktu w celu omówienia możliwości 
nawiązania współpracy. Jesteśmy w stanie zagwarantować indywidualne 
podejście i próbę spełnienia Państwa oczekiwań związanych z działaniami 
reklamowymi.

Dostępne są dwa warianty wsparcia klubu:
•	 Przyjaciel	Klubu	Piłkarskiego	MKS	Dolcan	Ząbki	 –	192,70	 zł	netto	

miesięcznie,
•	 Partner	Klubu	Piłkarskiego	MKS	Dolcan	Ząbki	–	500	zł	netto	miesięcznie.

•  Pakiet „Przyjaciel MKS Dolcan Ząbki” – 192,70 zł netto/mc
– 6 biletów na każdy domowy mecz w lidze dla twoich klientów,
– miejsce w belce sponsorskiej na stronie internetowej klubu,
– opis działalności firmy na stronie klubowej,
– klubową flagietkę, która pozwoli wyróżnić Państwa biuro na tle 

miasta,
– możliwość wykorzystania logo i nazwy „przyjaciel dolcan Ząbki”,
– dostęp do narzędzi komunikacji z kibicami.

•  Pakiet „Partner MKSDolcanu Ząbki” – 500 zł netto/mc
– 1bilet VIP na ligowe mecze domowe,
– 10 biletów na każdy domowy mecz w lidze dla twoich klientów,
– zaproszenie do uczestnictwa w projekcie Klubu Biznesu, zakłada-

jącego udział w comiesięcznych spotkaniach biznesowych
– możliwość uczestnictwa w eventach przygotowanych specjalnie 

dla klubu biznesu,
– miejsce w belce sponsorskiej na stronie internetowej klubu,
– rozszerzony opis firmy na stronie klubowej,
– klubową flagietkę, która pozwoli wyróżnić Państwa biuro na tle 

miasta,
– możliwość wykorzystania logo i nazwy „Partner mkS dolcan Ząbki”,
– dostęp do narzędzi komunikacji z kibicami.

OPCJA DLA OSóB FIZyCZNyCH:
Sezon 2017/2018 jest okresem zmian w funkcjonowaniu klubu, 

a powołany do życia Klub 100 jest ich początkiem. od teraz każdy kibic, 
któremu los dolcanu nie jest obojętny będzie miał możliwość przystą-
pić do klubu 100 i przez comiesięczną darowiznę realnie uczestniczyć 
w życiu drużyny.

Porozumienie między mkS dolcan Ząbki, a kibicem zawierane będzie 
na okres 12 miesięcy.

minimalna kwota wsparcia wynosi 50 zł miesięcznie, bez górnej 
granicy przez co w miarę możliwości można pokusić się o zadeklarowanie 
większej kwoty.

MKS Dolcan Ząbki odpowiednio wynagrodzi uczestników programu 
przez:

– podarowanie imiennego karnetu na całą rundę 2017/2018, co da Ci 
to możliwość uczestnictwa w każdym domowym meczu ligowym 
i wspierania swojej drużyny w drodze do mistrzostwa ligi,

– pamiątkową statuetkę, która będzie świadectwem twojego zaan-
gażowania i wsparcia,

– zaproszenie na spotkanie z trenerem i przedstawicielami drużyny, 
które odbędzie się na zakończenie sezonu, dzięki czemu będziesz 
mógł porozmawiać czy zadać swoje pytania,

– wyróżnienie podstawowych danych osobowych na stornie interne-
towej klubu, dzięki temu będziesz miał szansę zapisać się w historii 
klubu!

PRZyJACIóŁMI KLUBU JUŻ ZOSTALI:
•  Restauracja Arena – Nowa restauracja w Ząbkach zlokalizowana na 

Stadionie miejskim zaprasza na pyszne dania z karty, transmisję wy-
darzeń sportowych, atrakcje dla dzieci, muzykę na żywo, a w tygodniu 
na menu lunchowe! w arenie zorganizujemy twoje przyjęcie okolicz-
nościowe. Zapraszamy ul. Słowackiego 21, Stadion miejski Ząbki.

•  Restauracja „Bambus” – to miejsce, w którym można zjeść orientalne 
potrawy, gotowane wyłącznie przez wietnamskich kucharzy. dzięki 
temu możemy Państwu zagwarantować, że kuchnia w „bambusie” 
to najwyżej jakości dania, które przygotowują prawdziwi mistrzowie 
w swoim fachu. Serdecznie zapraszamy do naszych restauracji zloka-
lizowanych w Ząbkach i kobyłce.

•  Siłownia Maximus – w 2003 roku w przestrzennej sali w Ząbkach 
powstał pierwszy w tej okolicy Fitness klub. od tego czasu, przez te 
wszystkie lata kształt i wizerunek siłowni zmieniał się wielokrotnie, 
a wszystkie zmiany dotyczyły dążenia do zaspokajania potrzeb coraz 
większej i bardziej wymagającej rzeszy ćwiczących... Siłownia maximus 
oddaje w ręce swoich ćwiczących profesjonalnych trenerów, instruk-
torów, fizjologów i dietetyków. Serdecznie zapraszamy!

•  PPUH Pas International – Firma zajmująca się produkcją wierzchniej 
odzieży damskiej od ponad 25 lat. Realizuje sprzedaż hurtowniczą dla 
firm jak również podmiotów instytucjonalnych.
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Sportowe wakacje karateków z Ząbek

wakacje karateków Klubu Sportów Walki KyOKUSHIN, 
którzy na co dzień trenują w Miejskim Ośrodku Spor-

tu i Rekreacji były bardzo aktywne, ponieważ wszystkie 
trzy obozy sportowe miały jeden główny cel – przygoto-
wania do prestiżowej wrześniowej Gali KyOKSHIN CUP 5 
w Ząbkach oraz późniejszych Mistrzostw Europy.

Na początku lata karatecy udali się do malowniczej miejscowości 
Serwy, która położona przy pięknym jeziorze znana jest od dawna z wy-
sokiej klasy czystości wód, co z dodatkową doskonałą bazą sportową 
przy hotelu czyni to miejsce wyśmienitym do ćwiczeń i wszelkiego 
rodzaju zajęć rekreacyjnych. kolejne wyzwanie czekało w Sudetach 
podczas obozu zawodniczego, który był nie tylko wyzwaniem dla 
mięśni, ale także sprawdzianem siły woli. 

Na zakończenie wakacji zawodnicy klubu wzięli udział w Letniej 
Szkole karate, która odbyła się wspólnymi siłami Gimnazjum i Szko-
ły Podstawowej nr 1. Podczas zgrupowania największy nacisk był 
położony na techniczne aspekty sztuki walki oraz integrację grupy, 
a wspaniała słoneczna pogoda, jaka spotkała karateków w tych dniach, 
doskonale sprzyjała treningom na świeżym powietrzu. Rekordowo 
duża liczba młodych wojowników korzystała w tym czasie z bazy 
sportowej przy miejskim Centrum Sportu.

Co bardzo cieszy z roku na rok zwiększa się liczba zainteresowa-
nych wakacjami z kSw kYokUSHIN. Początek regularnych treningów 
w Ząbkach już 6 września. więcej informacji na www.kswkyokushin.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, ul. Słowackiego 21
Poniedziałki, Środy – zajęcia dla dzieci od 4 roku życia i młodzieży

grupa początkująca: 17.15 – 18.15
grupa zaawansowana: 18.15 – 19.15
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Zmiana trenera w Dolcanie

w ostatnim czasie sporo się działo w ząbkowskim klu-
bie, ale więcej poza boiskiem niż na nim. Po całej se-

rii spotkań, w których Dolcan nie przekonywał zarówno poziomem gry, jak 
i osiąganymi rezultatami nastąpiła zmiana trenera. Dotychczasowego Piotra 
Szczechowicza, który prowadząc ząbkowską drużynę w 24 meczach zanoto-
wał bilans 10 zwycięstw, 4 remisów i 10 porażek, z których trzy zostały ponie-
sione w pięciu meczach obecnego sezonu, zastąpił Michał Pulkowski.

w ramach 4 kolejki, jedynej w jesien-
nym terminarzu IV ligi rozgrywanej w środ-
ku tygodnia dolcan zremisował na boisku 
w ożarowie mazowieckim z tamtejszą oża-
rowianką 1:1. Po pierwszej części spotkania, 
w której zarówno optyczną, jak i taktyczną 
przewagę posiadali gospodarze, to właśnie 
oni prowadzili. Gola w 43 minucie meczu 
strzelił Łukasz Jasiński po zamieszaniu w polu 
karnym i przytomnym dograniu piłki przez 
Stefana trawińskiego. druga połowa meczu 
była dużo bardziej wyrównana. Zarówno 
gospodarze, jak i nasza drużyna dążyli do 
strzelenia bramki, ale zdołali tego dokonać 
ząbkowianie w 82 minucie. Po indywidualnej 
akcji i precyzyjnym uderzeniu z dystansu 
ukraiński skrzydłowy naszej drużyny andrij 
Rohozin doprowadził do remisu i zapewnił 
naszej drużynie bardzo cenny punkt. oba 
zespoły grały bardzo ambitnie, a samo spo-
tkanie obfitowało w liczne spięcia i sytuacje 
podbramkowe.

mecz w ramach 5 kolejki, w którym na 
stadionie w Ząbkach rywalem naszej drużyny 
był kS Łomianki, zakończył się zwycięstwem 
gości 1:0. Jedyny gol padł w 28 minucie meczu, 
po rzucie wolnym… dla dolcanu. egzekwował 
go daniel Nawrocki, ale zbyt niskie dośrodko-
wanie zostało wybite przez michała kielaka, 
który stanowił „jednoosobowy mur” gości. 
Piłkę w środku pola przechwycił karol Szeliga 
i mimo że przegrał przebitkę, to przy linii bocz-
nej zdołał ją przejąć podążający za akcją kielak. 
Przebiegł jeszcze kilka metrów i dośrodkował 
dokładnie na głowę mateusza Sołtysa, który 
strzelając z kilku metrów nie miał większych 
problemów ze zdobyciem gola.

mocno rozczarowujące zaledwie cztery 
punkty zdobyte w pierwszych pięciu kolej-
kach obecnego sezonu zaowocowały w do-
lcanie zmianą trenera. Pełniącego tę funkcję 
Piotra Szczechowicza zastąpił 37-letni michał 
Pulkowski, który nie jest w naszym mieście 
postacią do końca anonimową. w trakcie ka-

riery zawodniczej był piłkarzem 
występującym na pozycji po-
mocnika, który w ostatnim se-
zonie „na boisku” reprezentował 
barwy ząbkowskiego dolcanu. 
wcześniej wychowanek warszaw-
skiej agrykoli grał m.in. w Hutniku 
warszawa, rezerwach Legii war-
szawa, Świcie Nowy dwór mazo-
wiecki, Zniczu Pruszków i przez 
sześć sezonów w Ruchu Chorzów. 
w ekstraklasie rozegrał 89 spo-
tkań strzelając cztery gole, na jej 
zapleczu wychodził na boisko 98 
razy, co ciekawe również czte-
rokrotnie pokonując bramkarzy 
rywali. Po zawieszeniu piłkarskich 
butów „na kołku” został dołączony 
do sztabu szkoleniowego naszej 
drużyny, jako asystent trenera 
Roberta Podolińskiego. w latach 
2012-2014 pełnił tę funkcję w do-
lcanie, a w kolejnych także w Cra-
covii i Podbeskidziu bielsko-biała. 
Samodzielną pracę trenera rozpo-
czął latem zeszłego roku w trze-
cioligowym Ursusie warszawa, 
skąd został zwolniony w kwietniu, 
po niezbyt udanym początku run-
dy rewanżowej rozgrywek.

Pierwszego meczu w nowej roli nie będzie 
jednak wspominał zbyt przyjemnie. w ramach 
6 kolejki ligowej dolcan w meczu wyjazdo-
wym uległ mławiance mława 0:3. wszystkie 
gole dla gospodarzy strzelił marcin tomczak, 
z czego dwukrotnie skutecznie egzekwu-
jąc rzuty karne. Początek spotkania napawał 
optymizmem. Już pierwsza akcja ofensywna 
naszej drużyny mogła zakończyć się zdo-
byciem gola. konrad Cichowski wyprzedził 
obrońców gospodarzy, wbiegł w pole kar-
ne i podał do lepiej ustawionego Łukasza 
Zaniewskiego, ale jego uderzenie było zbyt 
lekkie i nie sprawiło większych problemów 
bramkarzowi gospodarzy. Z każdą upływają-
cą minutą ubywało jednak dobrych zagrań, 
a przybywało błędów naszych zawodników. 
Po kwadransie gry mławianka przejęła kon-
trolę nad boiskowymi wydarzeniami. Nasza 
drużyna miała kłopoty z wyprowadzeniem 
piłki spod własnej bramki i notowała sporo 
strat w środku pola, co skutecznie ograniczało 
możliwości przeprowadzenie skutecznych 
akcji ofensywnych.

Nowy trener przejął drużynę dolcanu 
w bardzo trudnym momencie. być może 
okres spokojnej pracy treningowej sprawi, 
że drużyna zacznie grać na miarę swoich 
potencjalnie dość dużych możliwości. Nieco 
spokoju „zafundowała” nam wycofana z roz-
grywek bzura Chodaków, z którą mieliśmy 
rywalizować w ramach 7 kolejki. okazję do 
zaprezentowania „swojej wizji gry” michał 
Pulkowski będzie miał w meczu IV rundy 
Pucharu Polski okręgu warszawskiego, który 
zostanie rozegrany w środę, 20 września br. 
Przeciwnikiem naszej drużyny będzie agape 
białołęka, występująca w klasie okręgowej. 

Krzysztof Krajewski

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki

1.  WISŁA II PŁOCK 6 13 11-6
2.  MKS CIECHANÓW 6 11  14-13
3.  DRUKARZ WARSZAWA 5 10 11-4
4.  POGOŃ II SIEDLCE 5 10 11-5
5.  KORONA OSTROŁĘKA 5 10 10-4
6.  KS ŁOMIANKI 6 9  9-10

 MŁAWIANKA MŁAWA 6 9 10-14
8.  OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZ. 6 8 12-10
9.  MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI 5 7 8-9

10.  MAZUR GOSTYNIN 6 7 5-8
11.  MKS PRZASNYSZ 5 6 11-13
12.  HURAGAN WOŁOMIN 5 6 7-8
13.  BUG WYSZKÓW 6 5 6-9
14.  DOLCAN ZĄBKI 6 4  7-11
15.  BŁĘKITNI RACIĄŻ 6 3  3-11

Bzura Chodaków wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek
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Ząbki 9 wrZeśnia 2017 r.

II Edycja Pożegnania Lata z Disco Polo

sobotnie popołudnie, 9 września, upłynęło w Ząbkach w rytmie disco. Dla 
miłośników tego gatunku muzyki była to nie lada gratka. Na scenie wy-

stąpiło mnóstwo popularnych wykonawców disco, a gwiazdą wieczoru był 
artysta niezwykle lubiany i ceniony zarówno przez młodych, jak i starszych 
melomanów, a mowa tu o Zenonie Martyniuku z zespołem Akcent.

organizatorzy zadbali o najdrobniejsze 
szczegóły, dzięki czemu ta Gala disco Polo na 
długo zostanie w pamięci słuchaczy, ale rów-
nież tych, którzy szukali dodatkowo innych 
atrakcji. Szczególne powody do satysfakcji 
mieli miłośnicy motoryzacji, którzy mogli 
obejrzeć wyjątkowe show motoryzacyjne. Za-
dbano również o wiele ciekawych propozycji 
dla dzieci, co sprzyjało rodzinnym wizytom 
na miejski stadion, gdzie odbywało się to 
znakomite wydarzenie.

Szczegóły z imprezy oraz bogata galeria 
zdjęć dostępne są na stronie internetowej 
Urzędu miasta (www.zabki.pl)
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B u r m i s t r z  m i a s ta  z ą B k i
informuje,

iż dnia 5 września 2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomo-
ści, na okres 21 dni w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska 
Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – Zarządze-
nie nr 0050.107.2017 burmistrza miasta Ząbki z dnia 5 września 2017 r. 

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

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

iż dnia 8 września 2017r. zostało wywieszone do publicznej wiadomo-
ści, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska 
Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu – 
Zarządzenie nr 0050.108.2017 burmistrza miasta Ząbki z dnia 8 września. 

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

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

iż dnia 12 września 2017r. zostało wywieszone do publicznej wiadomo-
ści, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska 
Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomo-
ści wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie 
nr 0050.109.2017 burmistrza miasta Ząbki z dnia 12 września 2017r. 

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

Prosta instrukcja – jak odzyskać nie płacone alimenty 
po zmianach w maju 2017 r. nastąpiła „niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych” 

dziecka tzn., że matka będzie musiała np. okazać zaświadczenie o zarobkach.
od kary nie płacący może się uchronić jeśli w przeciągu 30 dni – od 

pierwszego przesłuchania – spłaci zadłużenie.
trzeba tutaj pamiętać o jednym, nowe przepisy obowiązują od maja 

tego roku. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o najszerszym 
zastosowaniu ich z powodu przestępstwa niealimentacji będziemy mogli 
mówić najprędzej z początkiem września 2017 r. wtedy bowiem miną te 3 
miesiące niealimentacji – niealimentacji w nowym brzmieniu art. 209 kk. 

Chociaż przepis przewiduje możliwość wszczynania takich postępo-
wań przez organy pomocy społecznej lub „organ podejmujący działania 
wobec dłużnika” (trudno mi tutaj powiedzieć, co ustawodawca miał na 
myśli mówiąc o organach podejmujących działania wobec dłużnika) to 
rzeczywistość jest okrutna i jeśli sama/sam tutaj nie podejmiesz odpo-
wiednich działań – nic się samo nie wydarzy. o co należy się w pierwszej 
kolejności postarać aby wszcząć sprawę przeciwko nie płacącemu:

1. wyrok lub ugodę zasądzającą na rzecz dziecka alimenty
2. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji
3. Zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa

Chciałabym tutaj wszystkich uczulić, że bardzo duże znaczenie ma treść 
i poprawność takiego zawiadomienia do prokuratury. tym bardziej, że tutaj 
można jeszcze pociągnąć do odpowiedzialności karnej takiego „niealimen-
ciarza”, jeśli nie płacił przed majem 2017 r. to znaczy, że takie zawiadomienie 
dotyczące niepłacenia od 3 miesięcy ale również i dłużej można wystosować 
łącznie. Jest to jednak kwestia nieco skomplikowania i wymagająca wiedzy 
fachowej. dobrze napisane zawiadomienie z ogromnym prawdopodo-
bieństwem spowoduje wszczęcie postępowania karnego. można również 
wystąpić w takim zawiadomieniu o środek zapobiegawczy np w postaci 
zakazu opuszczenia kraju, jeśli jest duże prawdopodobieństwo, że oskar-
żony wyjedzie. Co ma ogromne znaczenie? – kwestia ukrywania zarobków 
nijak się ma do odpowiedzialności karnej – trzeba to tylko odpowiednio 
umotywować, w tym celu zachęcam do zainwestowania w adwokata, co 
tak naprawdę oznacza zainwestowanie w swój święty spokój. 

Małgorzata Lewandowska, Adwokat – www.adwokatlewandowska.pl

Dobre prawo to takie, które można egzekwować, i skoro 
dziecku – na skutek wyroku albo ugody jeden z rodziców 

winien płacić alimenty, to tak właśnie powinno być. Podkre-
ślam powinno – ale nie jest. Według danych BIG Info Monitor 
z lutego 2017 r. od płacenia alimentów w Polsce uchyla się 
około 299 tysięcy osób, a łączna kwota zadłużenia alimenta-
cyjnego wynosi około 10,1 miliardów złotych.

Nie zamierzam tutaj obsypywać epitetami „niealimenciarzy” i nieali-
menciarki” ponieważ szkoda na takich i mojej energii i miejsca w tym arty-
kule. Zamierzam natomiast, tym wszystkim rodzicom, którzy samodzielnie 
zmagają się z wychowaniem swoich dzieci podpowiedzieć co powinni 
zrobić, aby po najnowszych zmianach kodeksu karnego mogli wyegze-
kwować alimenty. a, że w przeważającej części są to kobiety, to odnoszę 
się tutaj w szczególności do matek, jednak jest to również instrukcja dla 
samodzielnych ojców.

w zakresie niealimentacji (tak się nazywa przestępstwo niepłacenia 
alimentów) 31 maja 2017 r. zmienił się art. 209 kodeksu karnego. I co się 
tak naprawdę zmieniło? 

No więc, przede wszystkim nie płacący alimentów, jeśli zalega z ich 
spłatą przynajmniej przez 3 miesiące, podlega karze grzywny, ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. kto natomiast nie 
płacąc alimentów j.w. dodatkowo naraża dziecko na niemożność (czyli 
niemożliwość) zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych podlega 
zaostrzeniu kary do lat 2. Co to oznacza w praktyce „niemożność zaspoko-
jenia podstawowych potrzeb życiowych”? otóż, ma to miejsce wówczas, 
jeśli matka żyje skromnie i nie ma wokół siebie nikogo, kto pomagałby 
finansować dziecko (dziadków, ciotek, wujków, etc) i na skutek takiego 
ubóstwa cierpi dziecko i jego potrzeby.

Podkreślenia wymaga tutaj, że dla odpowiedzialności przy karze jed-
nego roku pozbawienia wolności zarobki rodzica wychowującego dziecko 
nie mają znaczenia. Przy odpowiedzialności – 2 lat – trzeba wykazać, że 
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FESTYN DLA DZIECI 
OSTATNIE DNI LATA NA WESOŁO

Radny Adam Remiarz zaprasza

W programie:
Zumba Kids
Zumba dla dorosłych
Malowanie buziek
Duże bańki mydlane
Dmuchańce
AnimacjeAnimacje
Konkursy dla dzieci
Wirtualna rzeczywistość z ETH NET
Popcorn i wata cukrowa

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

16 wrZeśnia: 

KyOKUSHIN CUP 5 
w Ząbkach
klub Sportów Walki KyOKUSHIN zaprasza na Ogólno-

polski Turniej Karate Kyokushin w Ząbkach – KyOKU-
SHIN CUP 5. W tych prestiżowych rozgrywkach prowa-
dzonych w formie dużej Gali Sportów Walki z pokazami, 
weźmie udział około 40 klubów z całej Polski. 

  

turniej odbędzie się w sobotę 16 października na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2, (budynek dawnego Gimnazjum nr 2), przy 
ul. batorego 37. Patronat honorowy nad turniejem objęli: burmistrz 
miasta Ząbki, marszałek województwa mazowieckiego i Starosta 
Powiatu wołomińskiego.

kobiety i mężczyźni będą rywalizować w formule full contact, a dla 
młodzieży przygotowana została widowiskowa pełno kontaktowa 
walka sportowa. Początek walk eliminacyjnych młodzieży o godz. 
13, a oficjalne otwarcie gali i walki full contact od godz. 17.00. walki 
finałowe i wręczenie nagród około godziny 20.00. wstęp wolny. więcej 
informacji na www.kyokushincup.pl i www.kswkyokushin.pl


