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Instruktorzy z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) z War-
szawy przyjechali 3 grudnia do Ząbek, aby podczas zbiórki szkolić naszych 

strzelców z technik poru-
szania się z bronią.

Od kilku tygodni 
nasi strzelcy oraz 
kandydaci z ostat-
niego naboru, szko-
lą się z technik po-
ruszania się z bronią 
w budynkach, czyli 
z tzw. czarnej taktyki. 
W tym celu korzysta-
ją z budynków Gim-
nazjum Nr  1 i Nr  2 
(za co dziękujemy 
dyrektorom Karolo-

wi Małolepszemu i Małgorzacie Zyśk) oraz 
z budynku trybuny sportowej MOSiR Ząbki 
(podziękowania dla dyrektora Jacka Romań-
czuka).

TYLKO
NATURALNE PRODUKTY

                                         Zapraszamy na pierogi (tradycyjne i wykwintne)
naleśniki w kilku smakach, desery, gofry, rurki z bitą śmietaną.
Przyjmujemy zamówienia na PIEROGI i USZKA WIGILIJNE

Ząbki, ul. Piłsudskiego 27 (vis-à-vis kościoła), rezerwacje tel. 730 23 30 30
Zapraszamy pon-pt. w godz. 11-19, sobota-niedziela w godz. 10-15

Życzymy Państwu Wesołych Świąt

FRANCUSKI
•	 Uczniowie,	maturzyści
•	 Osoby	zainteresowane	nauką	
	 z	powodów	zawodowych

Nauczycielka z powołania
tel.	502	447	106

Żandarmeria Wojskowa na ćwiczeniach w Ząbkach

Dokończenie na str. 6
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Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

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

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)

ANGIELSKI DLA KAŻDEGO
uczy NATIVE SPEAKER

WSZYSTKIE POZIOMY, KONWERSACJE 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW 

INDYWIDUALNIE LUB W MAŁYCH GRUPACH

ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ul. Chopina 8, Ząbki

tel. 601‐384‐104, 22‐781‐46‐10

ajames@wp.pl

T
R
W
A
J
Ą

Z
A
P
I
S
Y

Z
A
P
R
A
S
Z
A
M

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

Konsultacje Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Ząbki

Na stronie internetowej Urzędu Miasta został zamieszczony projekt 
dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na 
lata 2016-2023”. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie 
uwag do jego treści.  

Uwagi należy zgłaszać na specjalnym formularzu za pośrednic-
twem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@zabki.pl lub 
dostarczyć w oryginale (wersje papierowe) do biura obsługi interesanta 
UM Ząbki (pok. nr 6) do dnia 15.12.2016 r.

Przy kawie o rewitalizacji
Szanowni Państwo,
W ramach konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta Ząbki na lata 2016-2023 zapraszamy na spotkanie z eksper-
tem pod hasłem „Przy kawie o rewitalizacji”.

Podczas dyżuru eksperckiego będzie można zapoznać się z doku-
mentem oraz zgłosić swoje uwagi.

Dyżur eksperta odbywać się będzie:
•	13 grudnia (wtorek) w godz. 10.00-11.30 Cukiernia San Marino, ul. 

Powstańców 25, 
•	15 grudnia (czwar tek) 

w godz. 17.00-19.00 Orla 
Cafe, ul. Orla 6 lok. 70 (pasaż).

Z projektem Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji dla Miasta 
Ząbki na lata 2016-2023 można 
się zapoznać na stronie www.
zabki.pl w zakładce Program re-
witalizacji.

Dotacja na usuwanie azbestu
Informujemy, że Miasto Ząbki otrzymało dofinansowanie udzielone 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.300,00 zł. 

Otrzymana dotacja sfinansowała usunięcie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z tere-
nu Miasta Ząbki w 2016 roku, w tym: 
demontaż, transport i utylizację.

Zmiana rachunku bankowego
Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem współpracy z bankiem PEKAO S.A. 
z dniem 29 grudnia 2016 roku informujemy, iż wpłaty na rachunki 
bankowe w Banku PEKAO S.A., będą realizowane do dnia 28 grud-
nia 2016 roku. Po tym terminie wszelkie wpłaty prosimy kierować 
na rachunki bankowe w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
1)  26 1030 1016 0000 0000 9290 1009 podatki i opłaty lokalne 

(Podatek od nieruchomości)
2)  79 1030 1016 0000 0000 9290 1025 gospodarka odpadami 

– opłata za śmieci do momentu otrzymania indywidualnych 
rachunków bankowych.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII /291/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r.

STANOWISKO RADY MIASTA ZĄBKI
z dnia 18 listopada 2016 r.

W SPRAWIE PRZYSPIESZENIA REALIZACJI WSCHODNIEJ OBWODNICY WARSZAWY 
NA OBSZARZE i W SĄSIEDZTWIE MIASTA ZĄBKI.

Rada Miasta Ząbki 
zaniepokojona decyzjami 
w sprawie Wschodniej 
Obwodnicy Warszawy

Podczas listopadowej sesji Rada Miasta Ząbki przy-
jęła stanowisko w sprawie przyspieszenia realizacji 

Wschodniej Obwodnicy Warszawy na obszarze i w są-
siedztwie Ząbek.

Powodem do niepokoju był postulat z 20 IX 2016 r. zgłoszony 
przez Regionalną Komisję ds. Oddziaływania na Środowisko, 
który prowadziłby de facto do unieważnienia decyzji Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z VII 2015, w której ustalono, 
że WOW na odcinku od węzła Drewnica do węzła Zakręt zostanie 
podzielony na dwie części, co skutkowałoby przeprowadzenie 
dwóch odrębnych postępowań środowiskowych i dalszych pro-
cedur. Wynikało to przede wszystkim z problemów na terenie 
warszawskiej dzielnicy Wesoła. Dzięki temu bezsporny fragment 
WOW mógł być dalej procedowany.

Wrześniowa decyzja komisji środowiskowej postuluje, aby 
ponownie połączyć obydwa fragmenty w jedno postępowanie 
środowiskowe. Zdaniem władz miasta taka decyzja znacząco 
odsunęłaby w czasie realizację tej obwodnicy. 

Wschodnia Obwodnica Warszawy ma duże znaczenie dla 
Ząbek, mimo że będzie przebiegała na samych obrzeżach miasta. 
Największy jej atut to odciążenie głównych ząbkowskich dróg, 
przez które odbywa się obecnie ruch tranzytowy. 

Uchwała Nr XXXIII / 291 / 2016
Rady Miasta Ząbki

z dnia 18 listopada 2016 r.

dotycząca wyrażenia stanowiska w sprawie 
przyspieszenia realizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy 

na obszarze i w sąsiedztwie Miasta Ząbki

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.  7 ust. pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 
446 i 1579) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1 .
Przyjmuje się Stanowisko Rady Miasta Ząbki w sprawie przyspie-

szenia realizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy na obszarze i w 
sąsiedztwie Miasta Ząbki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Ząbki do przekazania uchwały:

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie,
2) Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa,
3) Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
4) Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Od-

dział w Warszawie,
5) Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

W związku z toczącymi się przed Regionalnym Dyrektorem Ochro-
ny Środowiska w Warszawie postępowaniami w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu 
drogi krajowej nr 17 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku 
Węzeł „Drewnica” (z węzłem) na drodze S8 do km. ok 3+600 (tj. wraz 
z węzłem Ząbki z drogami wojewódzkimi DW631 i DW634) oraz 
niezależnie toczącym się postępowaniem dla odcinka tej trasy od km 
ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł „Zakręt” (bez węzła), w związku 
z opinią Regionalnej Komisji ds. Oceny Oddziaływania 
na Środowisko postulującą połączenie obu toczących 
się postępowań w jedno dla całego docinka Drewnica 
– Zakręt i mając na względzie obecną sytuację rucho-
wą w rejonie i na obszarze miasta Ząbki wynikającą 
z braku jakiegokolwiek zamkniętego obwodowego 
ciągu drogowego Warszawy po prawej stronie Wisły 
Rada Miasta Ząbki:
1. Uznaje za konieczną i pilną realizację Wschodniej 

Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Drewnica 
(powiązanie trasy S8) do węzła „Ząbki” (z powią-
zaniem drogami wojewódzkimi nr 631 i 634), co 
doprowadzi do powstania funkcjonalnego ciągu 
komunikacyjnego łączącego Trasę Toruńską z ul. Żoł-
nierską i Trasą Siekierkowską, które odciąży centrum 
miasta Ząbki od ruchu o charakterze tranzytowym;

2. Sprzeciwia się postulowanemu przez Regionalną 
Komisję ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko 
połączeniu toczących się postępowań o wydanie de-

cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obu odcinków trasy 
S17 w jedno postępowanie, co w sytuacji występowania poważnego 
konfliktu społecznego na przebiegu trasy S17 przez dzielnicę Wesoła 
m.st. Warszawy może oznaczać opóźnienie i duże ryzyko zaniechania 
realizacji trasy S17 na odcinku od węzła Drewnica do węzła Ząbki, 
która uwolni miasto Ząbki od nadmiernego ruchu samochodowego;

3. Zwraca się z apelem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
o pilne wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych dla 
Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 
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OGŁOSZEN I E
Burmistrz miasta ząBki 

informuje, iż dnia 29 listopada 2016 r. został wywieszony do pu-
blicznej wiadomości, na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta 
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie po-
dania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do wydzierżawienia – Zarządzenie nr 0050.121.2016 
Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2016 r. Pełna treść Za-
rządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl 
(w zakładce Zarządzenia).

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

o parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł „Drewnica” 
(z węzłem) na drodze S8 – do km ok. 3+600 z rygorem natychmia-
stowej wykonalności;

4. Zwraca się z apelem do dyrektora GDDKiA oddział Warszawa o szyb-
ką realizację przedmiotowego odcinka trasy S17 zaraz po wydaniu 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

5. Uznaje dalsze opóźnianie realizacji Wschodniej Obwodnicy War-
szawy za działanie sprzeczne z interesem publicznym, narażające 
mieszkańców Ząbek na negatywne oddziaływanie ruchu tranzy-
towego, który odbywa się przez centrum miasta Ząbki degradując 
drogi gminne i powiatowe na jego terenie;

6. Podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale XXXIX 
/327/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w którym 
popiera realizację Wschodniej Obwodnicy Warszawy na obszarze i w 
sąsiedztwie miasta Ząbki w wariancie wschodnim i sprzeciwia się re-
alizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy w wariancie zachodnim oraz 
preferuje rozwiązanie węzła „Ząbki” z powiązaniem trasy ekspresowej 
S-17 z drogą wojewódzką Nr 634 i negatywnie ocenia rozwiązanie 
węzła „Ząbki” gdzie jedyne powiązanie trasy ekspresowej dla tego 
obszaru zostało zaprojektowane jako czwarty wlot skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej Nr 631 z ul. Szwoleżerów.



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

6

CO SŁYCHAĆ

Pierwszy okres szkolenia wewnętrz-
nego został uwieńczony zajęciami spe-
cjalnymi w Dolcan Arena z instruktorami 
z OSŻW, których stopnie i nazwiska ze 
względu na czynną służbę pozostają 
tajemnicą. Instruktorzy zweryfikowali 
nasze umiejętności w zakresie postaw 
strzeleckich oraz poruszania się z bro-
nią. Skorygowali drobne błędy, po czym 
przeprowadzili szkolenie z poruszania się 
dwójkami. Kluczowym elementem zajęć 
była nauka równoczesnego i symetrycz-
nego pokonywania zamkniętych drzwi 
i wchodzenia do pomieszczenia w ze-
spole czteroosobowym. Otrzymaliśmy 
garść cennych informacji i wytyczne na 
kolejny okres szkolenia wewnętrznego, 

po którym liczymy na kolejną weryfikację 
naszych umiejętności i kolejne wytyczne.

Na zakończenie zajęć instruktorzy 
z OSŻW okazali się być Mikołajami – przy-
wieźli nam prezenty przygotowane przez 

żołnierzy z jednostki. Otrzymaliśmy sorty 
mundurowe, dresy, ochraniacze a nawet 
zimowe skarpety wojskowe, za co serdecz-
nie dziękujemy!

Dziękujemy Instruktorom a szczegól-
nie Komendantowi OSŻW z Warszawy Puł-
kownikowi Sławomirowi Tęcza, za owocnie 
rozpoczętą współpracę i obiecujemy, że nie 
zawiedziemy!

Komendant Oddziału Ząbki
sierż. ZS Mirosław Sobiecki

Fot. Bogdan Śladowski

Spotkanie z mistrzem

18 listopada uczniowie klasy 1c ze Szkoły Podstawowej nr 1 mieli moż-
liwość uczestniczenia w niezwykłych warsztatach plastycznych, które 

poprowadził pan Edward Lutczyn.

Razem z artystą tworzyli collage zamie-
niając sznurki i papierowe talerzyki w śmiesz-
ne zwierzątka. Artysta zachęcał dzieci do 
kreatywności i odwoływał się do ich nieogra-
niczonej wyobraźni. Udzielił małym artystom 
wielu cennych rad. Pokazywał między innymi, 
jak za pomocą kilku kresek pokazać ruch na 
rysunków, oddać emocje.

Po warsztatach Pan Lutczyn chętnie pod-
pisywał książeczki dla dzieci i pozował do 
zdjęć. 

Poprowadzone przez Pana Edwarda 
warsztaty wiele wniosły do twórczości małych 
artystów i na długo pozostaną w ich pamięci. 

Serdecznie dziękuję Panu Mirosławowi 
Sobieckiemu, tacie Jakuba, za zorganizowa-
nie zajęć.

Ewelina Góral
Wychowawczyni klasy 1c

Edward Lutczyn to jeden z najbardziej 
cenionych polskich artystów-plastyków. Zna-
ny jest jako ilustrator książeczek dla dzieci, 
znakomitych rysunków satyrycznych oraz 
karykatur. Jego prace skierowane są zarówno 
do dzieci, jak i dorosłych.

Podczas zajęć Pan Lutczyn wykonał kilka 
rysunków i opowiedział dzieciom o swojej 
pracy. Uczniowie mieli możliwość poznać 
jego dzieła – pooglądać książeczki, plakaty, 
kartki okolicznościowe.

Dokończenie ze str. 1Żandarmeria Wojskowa 
na ćwiczeniach w Ząbkach
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Kontrowersyjny sposób dochodzenia należności przez banK

Obrona przed Bankowym 
Tytułem Egzekucyjnym (BTE)
Bankowy tytuł egzekucyjny jest budzącym wiele kontrowersji dokumentem wstawia-

nym przez bank, stwierdzającym istnienie wierzytelności banku wobec klienta (naj-
częściej kredytobiorcy). Bankowe tytuły egzekucyjne wystawiane są bez merytoryczne-
go rozpoznania sprawy i de facto zastępują orzeczenie sądu. BTE może być podstawą 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalno-
ści przeciwko osobie, która dokonywała czynności bankowej bezpośrednio z bankiem 
oraz złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

Omawiany instrument z całą pewnością znacz-
nie przyczynił się do zapewnienia bezpieczeństwa 
udzielanych przez bank kredytów, niemniej jednak 
był jednocześnie głośno krytykowany z uwagi na 
nadmierne uprzywilejowanie banków w stosunkach 
z klientami. 

Niekonstytucyjność przywileju
Instytucja bankowego tytułu egzekucyjnego 

została wyeliminowana z polskiego systemu 
prawnego na mocy Ustawy z dnia 25 września 
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo Bankowe oraz 
niektórych innych ustaw, która weszła w życie 27 

listopada 2015 r. Nowelizacja przepisów ustawy Pra-
wo Bankowe była niezbędna, celem dostosowania 
przepisów do zapadłego w dniu 14 kwietnia 2015 r. 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym przy-
wilej banków do wystawiania BTE uznany został za 
naruszający zasadę równego traktowania /art. 32 
ust. 1 Konstytucji – zasada równości wobec prawa/. 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zarówno bank 
jak i jego klient są stronami prywatnoprawnego 
stosunku zobowiązaniowego opartego na zasadzie 
równości i autonomii woli stron, w związku z czym 
jego strony winny mieć zapewnione równe moż-
liwości obrony swoich praw i interesów. Trybunał 

Konstytucyjny odroczył termin utraty mocy obo-
wiązującej przepisów regulujących BTE do dnia 1 
sierpnia 2016 r. Niezwykle istotnym jest, że BTE, któ-
ry został już opatrzony klauzulą wykonalności 
przez sąd pozostaje w mocy i może być podstawą 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego również 
po dniu 1 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym, 
w obrocie w dalszym ciągu możemy się spotkać 
z BTE, o których istnieniu dłużnicy banku dowia-
dują się de facto dopiero w momencie doręczenia 
im przez komornika zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania egzekucyjnego. 

Jak skutecznie bronić się przed BTE?
Niezbędnym w tym miejscu wydaje się omówie-

nie zagadnienia przedawnienia roszczeń wynikają-
cych z BTE. Bank może dochodzić od klienta roszczenia 
majątkowego wynikającego z BTE w okresie trzech 
lat od dnia wymagalności roszczenia (np. w sytuacji 
gdy po wypowiedzeniu umowy klient nie zwróci kwoty 
kredytu na rzecz banku, staję się ona wymagalna i od tej 
pory bieg terminu przedawnienia rozpoczyna swój bieg). 
Dodatkowo, ustawodawca przewidział okoliczności, 
w których dochodzi do swoistego przerwania biegu 
terminu przedawnienia. Do takich sytuacji należy wy-
stąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie BTE klauzuli 
wykonalności w terminie 3 lat od dnia wymagalności 
roszczenia oraz do komornika z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego w terminie 3 lat od dnia 
wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonal-
ności BTE, ale nie należy wystawienie przez bank BTE. 
Przerwany bieg terminu przedawnienia rozpoczyna 
swój bieg na nowo od momentu zakończenia postę-
powania klauzulowego lub egzekucyjnego. Jednakże 
zwrócić należy uwagę, że wskazane czynności nie 
mogą być dokonane po upływie 3-letniego terminu 
przedawnienia. W związku z powyższym, jeżeli bank 
nie wystąpi do komornika z wnioskiem o wszczę-
cie postępowania egzekucyjnego w terminie 3 lat 
od dnia wydania postanowienia o nadaniu klauzuli 
wykonalności BTE roszczenie ulega przedawnieniu, 
a klient banku może skutecznie uchylić się od spłaty 
zobowiązania.

W sytuacji gdy wszczęte na podstawie BTE 
postępowanie egzekucyjne nie doprowadziło do 
wyegzekwowania należności, banki najczęściej do-
konywały cesji przysługującej im wierzytelności na 
rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Szczęśliwie dla 
osób, przeciwko którym BTE zostało wystawione 
i opatrzone klauzulą wykonalności Sąd Najwyższy 
w dniu 29 czerwca 2016 r. podjął uchwałę, zgodnie 
z którą czynności wierzyciela – banku prowadzące do 
przerwania biegu przedawnienia dotyczą wyłącznie tego 
wierzyciela i nie dotyczą nabywcy niebędącego bankiem, 
który wierzytelność nabywa co prawda w swojej treści 
i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością banku, ale nie 
może powołać się na przerwę biegu terminu przedaw-
nienia i jego rozpoczęcie na nowo. 

Spróbuję teraz wyjaśnić treść powyższej uchwały 
za pomocą przykładu – jeżeli bank wystąpił do komor-
nika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzeku-
cyjnego na podstawie BTE opatrzonego w klauzulę 
wykonalności, a następnie przeniósł przysługującą 
mu wobec klienta wierzytelności na rzecz podmiotu 
trzeciego (np. funduszu sekurytyzacyjnego), bieg 
terminu przedawnienia nie przerywa się, a podmiot, 
na rzecz którego wierzytelność została przeniesiona 
musi wystąpić o wydanie nowego tytułu wykonaw-
czego. W konsekwencji, w większości takich sytuacji 
nabywcy wierzytelności pozostają w błędnym prze-
konaniu, iż wierzytelność wnikająca z BTE może być 
przez nich dochodzona w związku z czynnościami 
egzekucyjnymi dokonanymi przez banki, podczas 
gdy w rzeczywistości w tym celu niezbędnym jest 
wszczęcie odpowiedniego postępowania sądowego 
i uzyskanie nowego tytułu wykonawczego. 

Anita Gosiewska
Kancelaria Radców Prawnych 

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.
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Smocze łodzie to drużynowy sport wod-
ny. Wywodzi się z południowych Chin, gdzie 
na tradycyjnych smoczych łodziach pływano 
od tysiącleci. Współczesne łodzie, na profesjo-
nalnych zawodach, są mniejsze od tradycyj-
nych, mieszczą 22 osoby, w tym 20 wioślarzy. 
W rozgrywanych na naszym basenie zawo-
dach, w każdym z bojów uczestniczyło 12 
zawodników – po 6 w każdej z drużyn.

Pojedynki w ramach zawodów smoczych 
łodzi, można porównać do przeciągania liny 
na wodzie. W łodzi, po dwóch jej stronach, 
siadają dwie osady, które muszą „przewio-
słować” przeciwników. Niezwykle ważnym 
elementem, obok tężyzny fizycznej, jest zgra-
nie i synchronizacja drużyny, co można było 
zaobserwować także na naszych zawodach.

27 listopada, na miejskiej pływalni, po raz drugi rozgrywane były Ząbkow-
skie Zawody Smoczych Łodzi. W organizowanych przez Towarzystwo 

Przyjaciół Ząbek, Miejskie Centrum Sportu oraz Stowarzyszenie Spójnia Smo-
cze Łodzie zawodach brało udział 12 zespołów. W kategorii podstawówek zwy-
ciężyła osada Szkoły Podstawowej nr 2, w kategorii gimnazjów – osada Szybcy 
i Wścieli z Gimnazjum nr 2, a w kategorii FUN – zespół DSF. Zawody mogły od-
być się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Ząbki.

Klasyfikacja końcowa 
II Ząbkowskich Zawodów Smoczych Łodzi
•	Kategoria Junior:

1. Szkoła Podstawowa nr 2
2. Szkoła Podstawowa nr 3
3. UKS Ząbkovia

•	Kategoria Gimnazja
1. Szybcy i Wściekli Gimnazjum nr 2
2. Szkolne Asy Gimnazjum nr 2
3. UKS Ząbkovia

•	Kategoria FUN
1. DSF
2. UKS Ząbkovia – Rodzice
3. Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
4. Nauczyciele Gimnazjum
5. Miejskie Centrum Sportu
6. KSW Kyokushin

Pozdrawiamy
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

II Ząbkowskie Zawody Smoczych Łodzi

Zawody rozpoczęły się o godzinie 10.00 
od pokazowego pojedynku zawodników Sto-
warzyszenia Spójnia Smocze Łodzi. Następnie 
do walki przystąpiły ząbkowskie drużyny, które 
rywalizując w swoich kategoriach (Junior oraz 
FUN) toczyły pojedynki w systemie „każdy z każ-
dym”. Po rozgrywkach grupowych, przyszedł 
czas na play-offy. W finałowym boju w kategorii 
szkół podstawowych drużyna SP2 pokonała 
zespół SP3. O zwycięstwo wśród gimnazjów 
w finale walczyły dwie osady z Publicznego 
Gimnazjum nr2 – Szybcy i Wściekli, którzy po-
konali zespół Szkolnych Asów. W kategorii FUN, 
w boju o 1. miejsce zespół DSF pokonał drużynę 
rodziców Ząbkovii, natomiast w meczu o 3. 
pozycję – nasza drużyna Towarzystwa Przyjaciół 
Ząbek pokonała osadę Nauczycieli. Zawody 

zakończyły się wręczeniem medali oraz pu-
charów, a także nagród ufundowanych przez 
Miejskie Centrum Sportu. 

Dziękujemy wszystkim osadom, które 
tak dzielnie walczyły w tegorocznych wy-
ścigach umożliwiając wszystkim świetną 
zabawę oraz wszystkim wolontariuszom 
i partnerom, którzy pomogli nam w or-
ganizacji imprezy: Burmistrzowi Miasta 
Ząbki, Miejskiemu Centrum sportu oraz 
Stowarzyszeniu Spójnia Smocze Łodzie.
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Wędkowanie to świetna przygoda

Rozmowa z Radkiem Fabisiakiem, młodym adeptem wędkowania, uczestnikiem 
szkółki wędkarskiej „Ząbkowskie Piranie”,odnoszącym już spore sukcesy. 

Proszę powiedzieć o swoich sukcesach 
ostatnich i tych nieco wcześniejszych...

Moim ostatnim sukcesem było zajęcie 1. 
miejsca w zawodach okręgowych zaliczanych 
do Grand Prix Okręgu Mazowieckiego, co dało 
mi w klasyfikacji ogólnej za rok 2016 drugie 
miejsce. Zająłem także 1. miejsce w zawodach 
o Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Ząb-
kach. Do sukcesów mogę też zaliczyć zajęcie 
1. miejsca na obozie wędkarskim w Niemcze-
ch,w Stoeritzland.

Skąd wzięło się u Ciebie zamiłowanie do 
wędkarstwa?

Bez wątpienia zamiłowanie do wędkar-
stwa i przyrody zaszczepił we mnie mój tata 
Robert, z którym już od 4 roku życia spędzam 
każdą wolną chwilę nad wodą, gdzie miałem 
okazję poznawać zasady i tajniki wędkowania. 
Muszę przyznać, że to bardzo wciągające 
zajęcie.

Jaki jest Twój największy sukces wędkarski?
Moim największym sukcesem wędkar-

skim jest nominacja do kadry Okręgu Ma-
zowieckiego w kategorii Kadet U-14, a także 
zajęcie 3. miejsca w Mistrzostwach Okręgu. 
Mogę także pochwalić się złowionymi rybami 
i tak na koncie mam szczupaka o długości 
83  cm i wadze 3,84 kg, złowionego na wy-
cieczce wędkarskiej w Lidzbarku Welskim, 
oraz półtorakilogramowego lina, złowionego 
na Gliniankach w Zielonce.

Czy poleciłbyś innym wstąpienie do „Ząb-
kowskich Piranii” i dlaczego?

O tak, zdecydowanie... Do szkółki wędkar-
skiej „Ząbkowskie Piranie” należę od 2012 r., 
od kiedy została założona. Oczywiście jak naj-
bardziej, ponieważ chcemy za-
chęcić innych rówieśników do 
uprawiania tego rodzaju sportu 
oraz spędzania czasu nad wodą 
i uczenia się nowych technik 

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

łowienia. Myślę, że ważne jest także poznawa-
nie gatunków ryb oraz roślin, które występują 
w naszych wodach. Wiedza ta na pewno nam 
się przyda na przyrodzie w szkole.

Kiedy odbędą się najbliższe zawody, w któ-
rych wystartujesz?

Niestety w tym roku kalendarzowym 
w harmonogramie już nie ma zawodów, ale 
na pewno z tatą wybierzemy się na ryby i mile 
będę spędzał czas.

Dziękuję za rozmowę.
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Dzień grecki w „Smyku”

22 listopada, w Niepublicznym Przedszkolu SMYK w Ząbkach miało 
miejsce ciekawe wydarzenie. W ramach Projektu „Poznajemy Europę” 

dzieci z najstarszej grupy przybliżyły swoim kolegom i koleżankom tradycję, 
kulturę i zwyczaje związane z Grecją.

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 
obejmuje patronatem Szkołę Katolicką w Ząbkach!

Ponieważ Grecja to piękny i różnorodny 
kraj na wstępie nie mogło zabraknąć głów-
nych mitycznych bogów. Zeus siał postrach, 
dzierżąc w swej dłoni błyskawicę a Afrodyta 
olśniewała wszystkich urodą i wdziękiem.

Dzieci zatańczyły popularny grecki taniec 
„Zorba”, a także wcieliły się w rolę greckich 
aktorów teatralnych. W trakcie przedstawie-

nia przedszkolaki brały udział 
w  prawdziwych Igrzyskach 
Olimpijskich. Sprawnie skakały 
wzwyż i rzucały do celu. Podczas 
wręczenia złotych medali w tle 
rozbrzmiewała uroczysta muzyka.

Na koniec wszyscy mogli za-
smakować nadmorskiej greckiej 
kuchni. Soczyste pomarańcze, 
pyszne horatiki i inne specjały za-
gościły w naszych salach i chętnie 
były degustowane przez dzieci. 
Przepiękna oprawa muzyczna 
i realistyczne dekoracje zrobiły 
ogromne wrażenie na widzach. 
Występ na długo pozostanie 
w naszej pamięci.

Wychowawczynie:
Agnieszka Zaręba i

 Ewelina Urbanowska

Zespół Publicznych Szkół Katolickich im. ks. Jana Twardowskiego w Ząb-
kach za pośrednictwem pani Katarzyny Czyż, nauczyciela biologii, nawią-

zał trwałą współpracę z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
W ramach patronatu nad szkołą Uczelnia umożliwi uczniom naszej szkoły 
uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, a kadrze pedagogicznej udział 
w przedsięwzięciach realizowanych przez uczelnię. 

Porozumienie dotyczy współpracy 
w zakresie zapewnienia możliwości udziału 
uczniów szkoły w wybranych warsztatach 
otwartych i wykładach oraz innych zajęciach 
akademickich i wydarzeniach organizowa-
nych przez Wydział Biologii UW dla młodzieży 
szkolnej. Taka współpraca to ogromna szansa 
dla szkoły – to otwarcie na środowisko aka-
demickie i lepsze przygotowanie uczniów do 

egzaminów zewnętrznych, a także zwrócenie 
ich uwagi na nauki przyrodnicze i ich rolę we 
współczesnym świecie. 

Dla Uniwersytetu Warszawskiego to także 
szansa – to wczesne edukowanie później-
szych adeptów wydziału z pewnością spra-
wi, że najlepsi, najzdolniejsi uczniowie będą 
mieli szansę wcześniej ukierunkować swe 
zainteresowania i współpracować z najlep-
szymi specjalistami. Korzyści są obopólne. 
Szkoła Katolicka od kilku lat współpracuje 
już z Wydziałem Biologii UW, uczestnicząc 
w rozmaitych przedsięwzięciach organizo-
wanych przez uczelnię, w tym w Festiwalu 
Nauki, Nocy Biologów czy Międzynarodowym 
Dniu Darwina. 

ALW
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Święto Pluszowego Misia 
w SMYKU

Ciekawe spotkanie z wyjątkowym gośCiem w sp1

Poznajemy bliżej Pana Burmistrza

15 listopada 2016 r. świetlicę szkolną klas 0-II odwiedził Pan Robert Per-
kowski – Burmistrz Miasta Ząbki. Wraz z nim przybyła również Pani 

Dyrektor – Agnieszka Piskorek. Goście przybyli do nas, aby wypromować 
świetlicową akcję „Czytaj Razem Z Nami”, w której głównym celem jest przede 
wszystkim rozpowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci. Jeden z priorytetów 
MEN na rok 2016/2017, dlatego tak ważni goście zaszczycili nas swoją obec-
nością i włączyli się w tą akcję. 

Zanim jednak Pan Burmistrz przeczytał 
uczniom wybraną książkę nie mogło obyć się 
bez chwili zabawy. Dzieci poprowadziły krótki 
wywiad, w którym zarówno Pan Burmistrz, 
jak i Pani Dyrektor musieli odpowiedzieć na 
często trudne i podchwytliwe pytania. 

Takie jak np.: Czy jest Pan zadowolony 
ze swoich rządów?; Co by Pan zrobił, gdyby 
znalazł pan lampę Alladyna?; Jakiego przed-
miotu w szkole Pani nie lubiła?; Moją ulubioną 
potrawą jest.... i wiele innych. 

Pytania były naprawdę różnorodne. Po-
wstały w oparciu o ankiety, jakie nauczyciele 
świetlicy przeprowadzili z uczniami. Po wy-
wiadzie Pan Burmistrz przeczytał jeden z roz-

Tego dnia każde dziecko przyszło do 
przedszkola ze swoim małym lub dużym przy-
jacielem – Misiem. Uroczysty dzień rozpoczął 
się od zabaw w poszczególnych grupach. 
Następnie przedszkolaki zostały zaproszone 
na salę gimnastyczną do wspólnej zabawy. 
W bogatej scenerii i strojach misiów dzieci ba-
wiły się wraz ze swoimi milusińskimi. Na dzieci 
czekały liczne atrakcje: degustacja miodu, 
konkursy, zgadywanki, kalambury, zabawy 
ruchowe, śpiewanie misiowych piosenek oraz 
misiowe tańce. Na zakończenie uroczysto-
ści, zgodnie z tradycją naszego przedszkola 
wszystkie dzieci zaśpiewały „Hymn Misia”.

Cały dzień upłynął w bardzo sympatycz-
nej i miłej atmosferze, pełnej atrakcji i nie-
spodzianek.

Wychowawczynie
Aneta Szymczuk, Katarzyna Hys 

i Aneta Młodziejewska

działów książki pt.:  „Moja mama czarodziejka” 
J. Papuzińskiej. Wszyscy słuchali z wielkim 
zainteresowaniem. 

Na koniec uczniowie wręczyli podzięko-
wania, własnoręcznie wykonany plakat „Moje 
Ząbki” – przedstawiający najpopularniejsze 
miejsca naszego miasta oraz obrazy z podo-
bizną gości.

Nie zabrakło także i wiersza na cześć Pana 
Burmistrza, który ułożyły dzieci.

Była to niesamowita wizyta, o której nasi 
uczniowie będą długo pamiętać. Mamy na-
dzieję, że dzięki akcji „Czytaj Razem Z Nami” 
udało się zachęcić naszych uczniów do częst-
szego sięgania po książki.

Jeszcze raz dziękujemy naszym Gościom 
za poświęcony czas i promowanie akcji „Czy-
taj Razem Z Nami”, bo jak wiemy...

Lubić czytanie 
– to znaczy godziny nudów, 
które człowiek miewa w życiu, 
zmieniać na godziny radości.

czego wszystkim Wam życzymy.

Nauczyciele świetlicy.
Agnieszka Krupsińska-Pietrzak

Katarzyna Maranowska
Agnieszka Rokicka 
Ewelina Skibowska

24 listopada w Przedszkolu Niepublicznym SMYK ob-
chodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
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„Kto Ty jesteś ?” 

Każdy przedszkolak z „Leśnego Zakątka” zna odpowiedź na to pytanie, 
z dumą odpowie – POLAK MAŁY. W „Leśnym Zakątku” przywiązujemy dużą 

wagę do kształtowania postaw patriotycznych i uczucia przywiązania do ro-
dzinnego kraju u naszych przedszkolaków. Wszystkie działania są skupione 
na tym, aby pojęcie Ojczyzna nie było czymś kompletnie abstrakcyjnym dla 
dzieci. Nasz przedszkolak nie ma problemu ze zrozumieniem słów i określeń 
takich jak: godło, hymn, Polak i moja Ojczyzna – Polska. 

Listopadowe podniosłe chwile 
w „SKRZACIE”

Listopad w „SKRZACIE” owocował wieloma wydarzeniami. Tradycją naszego 
przedszkola stało się to, że przedszkolaki uroczyście obchodzą Święto Od-

zyskania Niepodległości przez Polskę, zaś 20 listopada celebrują Ogólnopol-
ski Dzień Praw Dziecka.

Przybliżamy im obraz kraju, rozbudzamy 
iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i me-
todami dostosowanymi do percepcji dziecka. 
Wykorzystując dziecięcą ciekawość oraz stałą 
gotowość do poznawania i przeżywania, stara-
my się formować plastyczną i wrażliwą naturę 
dziecka tak, by kiedyś słowo „Polak” i „Ojczyzna” 
wypowiadało z najgłębszą dumą.

Już od najwcześniejszych lat uczymy je 
szacunku dla symboli narodowych – flagi, 
godła Polski i hymnu państwowego. Staramy 
się budować w nich świadomość, że należą 
do większej wspólnoty, do kraju, który 
ma swój język ojczysty, kulturę, tradycję 
i piękną historię. Kluczem do rozbudzenia 
w dziecku fascynacji polską kulturą 
i historią są wycieczki. W zeszłym roku 
przedszkolaki w zielonych czapeczkach – 
„Leśny Zakątek” – urzekły swym urokiem 
i wywoływały uśmiech na nie jednej po-
ważnej twarzy spotkanej na korytarzach 
Sejmu i w ławach poselskich. 

W tym roku wszystkie grupy odwie-
dziły Belweder. Wycieczka stała się wstę-
pem do opowiadania dzieciom o rzeczach 

ważnych, do rozmów o historii naszej ojczyzny, 
o znaczących historycznie postaciach. Przed-
szkolaki mogły zobaczyć miejsce, w którym 
mieszkał i urzędował Marszałek Józef Piłsudski 
– zrekonstruowany gabinet, salonik i pokój 
adiutanta, a także pamiątki po Marszałku. Usły-
szeć ciekawostki z życia Marszałka, dowiedziały 
się m.in., jakie było ulubione ciasto Marszałka 
(placek ze śliwkami). 

Na tym nie koniec …., grupa Kryształków 
miała okazję zobaczyć również jak wygląda 
praca w Urzędzie Miasta Ząbki. Dzieci od-

wiedziły Burmistrza Miasta pana Roberta 
Perkowskiego, który bardzo ciepło przywitał 
małych gości. Najmłodsza grupa „Groszki” 
przygotowała wzruszającą uroczystość zwią-
zaną ze Świętem Niepodległości, podczas 
której tradycją jest wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych i przypomnienie historii Pol-
ski. Dodatkowo przedszkolaki uczestniczyły 
w koncercie muzycznym Kapeli Czerniakow-
skiej pt. „Piosenki Starej Warszawy”.

W ten sposób, małymi kroczkami, kształ-
tujemy w dziecku dumę narodową i świa-
domość bycia Polakiem. Nie powinniśmy 
również zapominać, że zapoznajemy na-
sze dzieci ze znaczeniem słowa patriotyzm 
poprzez przykład płynący z naszej na-
uczycielskiej postawy. Miłość do Ojczyzny 
należy kultywować w każdym domu, by 
nasze pociechy mogły sercem poznawać 
swój ojczysty kraj i jego przeszłość.

Marzanna Sobolewska
Publiczne Przedszkole Nr2

 „Leśny Zakątek”

W przeddzień Święta Niepodległości 
cała społeczność przedszkolna na czele z Pa-
nią Dyrektor stanęła do uroczystego ape-
lu, na którym został odśpiewany ,,Mazurek 
Dąbrowskiego”. Najstarsze przedszkolaki 
przygotowały część artystyczną. Zaśpiewały 
pieśni patriotyczne i zatańczyły polski taniec 
narodowy – „Mazura.” Wszyscy wspólnym 

głosem odpowiedzieli na pytania z ,,Kate-
chizmu Małego Polaka”. Koniec uroczystości 
zwieńczył wspólne odśpiewanie piosenki 
,,Jesteśmy Polką i Polakiem.” Przygotowania 
poprzedziły zajęcia edukacyjne, na których 
dzieci poznawały rys historyczny naszego 
kraju, uczyły się Hymnu Polski oraz pieśni 
patriotycznych. Utrwalając polskie symbole 

narodowe wykonywały pra-
ce plastyczne i techniczne 
o tematyce patriotycznej. 

W 25. rocznicę uchwa-
lenia Konwencji o prawach 
dziecka, która przypada 
właśnie w tym roku, nasze 
przedszkole po raz kolej-
ny włączyło się również 
w obchody Ogólnopol-
skiego Dnia Praw Dziecka. 
W każdej grupie przedszkol-
nej odbyły się zajęcia edu-
kacyjne poświęcone tejże 
tematyce. Przedszkolaki 

uczyły się wierszy, piosenek, robiły prace pla-
styczne, oglądały prezentacje multimedialne 
i bawiły się w tematyczne zabawy. Zajęcia 
miały na celu uświadomienie i przypomnie-
nie dzieciom, że szacunek, bezpieczeństwo, 
miłość to niezaprzeczalne prawa wynikające 
z istoty ich człowieczeństwa. W tym dniu 
również, każde dziecko miało możliwość 
odpowiedzieć na kluczowe pytanie: „Które 
prawo jest dla Ciebie najważniejsze?” a do-
rośli przypomnieć o ponadczasowym prawie 
dziecka do szacunku, miłości i wyrażania 
własnego zdania.

Podniosłe i ważne chwile, które przeży-
waliśmy wspólnie w „SKRZACIE” zostały z na 
kartach przepięknych albumów, wykonanych 
przez grupy.

Angelika Bartnik 
Nauczyciel PP3
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Wielki weekend rekinów!

W zeszłą sobotę nasi reprezentanci walczyli na trzech fron-
tach: w Bytomiu, Bydgoszczy oraz Błoniach.

Paulina Mendel została powołana przez trenerów kadrowych do repre-
zentacji Mazowsza na Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek. 
W Bytomiu rywalizowały najlepsze reprezentacje województw z kraju. Drużyna 
Mazowsza po zaciętych walkach uplasowała się na drugiej pozycji! Paulina 
zdobywając srebrny medal Mistrzostw Polski wpisała się w historię klubu. Nasz 
Klub funkcjonuje od roku i medal z zawodów tej rangi to dla nas wielki sukces!

Dzieci starsze plus młodzicy startowali w Błoniach – Ogólnopolskim Turnie-
ju Judo, organizowanym przez klub Piranie Grodzisk Mazowiecki. W zawodach 
wzięło udział 7  reprezentantów UKS „SameJudo”. Był to doskonały występ 
Rekinów, ponieważ Kajetan Lipiński, Dominika Gawrońska, Karol Dybkowski, 
Kacper Fajdek oraz Mateusz Waćko, który startował w dwóch kategoriach, zdo-
byli złoty medal w bardzo dobrym stylu! Srebrny medal zdobył Kuba Żurawek! 

W tym samym czasie, kiedy rywalizacje odbywały się w Bytomiu oraz 
Błoniach, nasi najmłodsi wojownicy walczyli na turnieju w Bydgoszczy. Mimo 
wczesnej pory wyjazdu, spisali się znakomicie!

W Bydgoszczy rywalizowały kluby z różnych regionów naszego kraju, 
poziom walk był bardzo dobry, jednak ponownie nasi młodzi adepci zdekla-
sowali rówieśników, zdobywając aż 20 medali!!! To co cieszy, to bardzo wysoki 
poziom techniczny walk, ale przede wszystkim wielka przyjaźń wśród dzieci! 
Mamy wrażenie, że Rekiny to jedna wielka rodzina!

Po ciężkich sobotnich zmaganiach przyszedł wyczekiwany czas, pierwsze 
zawody dla większości początkujących sportowców! Celem trenerów była 
organizacja zawodów, w których wszyscy w podziale na wiek i wagę będą 
mogli spróbować swoich pierwszych kroków na macie. Rywalizacja odbywała 
się w dwóch blokach w podziale na wiek. Obie grupy miały do pokonania tor 
przeszkód oraz uproszczoną walkę judo. 

Na macie wystartowało ponad 200 zawodników Klubu SameJudo!! Zacięte 
boje toczone na tatami w Ząbkach na pewno zostaną zapamiętane na długi 
czas: pierwsze zawody, pierwsze łzy, emocje oraz przede wszystkim miejsca 
na podium, medale i nagrody! Wierzymy, że będzie to motywacja do dalszej 
pracy, a starty w zawodach, treningu judo, wyjazdy wpłyną doskonale na 
kształtowanie ciała i ducha maluchów.

Życzymy dalszych sukcesów!      Łukasz Wójcik

Ząbkovia rozbiła przeciwników

W sobotę, 26 listopada 2016 r. roku dwie drużyny UKS Ząbkovia Ząbki 
z rocznika 2004 i młodsze uczestniczyły w halowym turnieju w Iłowie.

Turniej Mikołajkowy 
– Dolcan Ząbki górą

Zawodnicy rocznika 2009 w dniu 4 grudnia br. 
wystąpili w Mikołajkowym Turnieju „GOOL 

CUP”, który odbywał się w Wołominie, a orga-
nizatorem była Akademia Piłkarska GOOL Wo-
łomin.

Zaproszone drużyny prezentowały bardzo wysoki po-
ziom a akcje, które tam można było zobaczyć godne były 
rangi największych imprez piłkarskich. Nasi zawodnicy 
zwyciężyli bezapelacyjnie wygrywając wszystkie spotka-
nia, nie tracąc bramki, a na dodatek królem strzelców został 
Kajetan Modrzejewski.

Podziękowanie dla trenerów Michała Macka oraz Pio-
tra Hejny, którzy prywatny czas poświęcili dla swoich 
podopiecznych.

Gratulacje dla zawodników oraz ich rodziców za gorący 
doping na trybunach.

Klasyfikacja Finałowa Turnieju
1. DOLCAN Ząbki
2. Be All Stars FA Warszawa
3. AP GOOL Wołomin
4. Legia Warszawa

UKS ZĄBKOvIA ZĄBKI I – wygrała wszyst-
kie mecze grupowe i z bilansem 21:1 awan-
sowała do półfinału z pierwszego miejsca.

Wyniki meczów: 
•	 UKS	Ząbkovia	Ząbki	I	– UKS Gol Brodnica 

7:0 (bramki: Natalia Latoszek x 4, Milena 
Prochowska x 3)

•	 UKS	Ząbkovia	Ząbki	 I	– Orlik Burkat 3:0 
(bramki: Patrycja Kozarzewska, Milena Pro-
chowska, Oliwia Piotrowska).

•	 KS Unifreeze Górzno – UKS Ząbkovia Ząb-
ki I 0:5 (bramki: Patrycja Kozarzewska x 2, 
Milena Prochowska x 2, Oliwia Piotrowska).

•	 OKS Stomil Olsztyn – UKS Ząbkovia Ząb-
ki I 1:6 (bramki: Patrycja Kozarzewska x 5, 

Milena Prochowska).

W meczu półfinałowym z Leier 
Olimpico Malbork zawodniczki UKS 
Ząbkovia Ząbki I wygrały 6:0 (bram-
ki: Patrycja Kozarzewska x 3, Milena 
Prochowska x 2, Oliwia Piotrowska).

W finale Ząbkovia I pokonała 
KKP Stomil Olsztyn 4:0 (bramki: 
Patrycja Kozarzewska x 2, Natalia 
Latoszek, Oliwia Piotrowska).

Patrycja Kozarzewska została 
Królową Strzelczyń Turnieju.

Skład UKS Ząbkovia Ząbki I: 
Julia Biesiada, Julia Grządkowska, 
Patrycja Kozarzewska, Natalia La-

toszek, Magda Nizińska (bramkarka), Oliwia 
Piotrowska, Milena Prochowska (kapitan), 
Ola Sulisz.

Trener: Marcin Wojda.

DRUŻYNA UKS ZĄBKOvIA ZĄBKI II – 
złożona w większości z zawodniczek z roczni-
ka 2005 wygrała dwa mecze grupowe i zajęła 
V miejsce w grupie.

Wyniki meczów: 
•	 UKS	Ząbkovia	Ząbki	II – Gmina Kozłowo 0:1.
•	 SP Narzym – UKS Ząbkovia Ząbki II 2:4 

(bramki: Maja Grzybowska x 4).
•	 KKP Stomil Olsztyn – UKS Ząbkovia Ząb-

ki II 2:0.
•	 KS Włókniarz Białystok – UKS Ząbkovia 

Ząbki II 4:0
•	 Leier Olimpico Malbork – UKS Ząbkovia 

Ząbki II 1:2 (bramki: Zuzia Kazimierczuk x 2).

W meczu o IX miejsce zawodniczki UKS 
Ząbkovia Zabki II pokonały UKS Gol Brodnica 
3:0 (bramki: Maja Grzybowska x 3).

Skład UKS Ząbkovia Ząbki II: Zuzia Bar-
tha, Zofia Bloch (bramkarka), Julia Drężek (ka-
pitan), Maja Grzybowska, Zuzia Kazimierczuk, 
Olga Luberadzka, Ada Markiewicz, Gabrysia 
Modzelewska.

Trener: Dariusz Radko.
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OGŁOSZEN I E
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI 

w dniu 28 listopada 2016 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na dofinansowanie realizacji zadań w pięciu zakresach (wysokość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwo-

ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487);
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

17  sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów spra-
wozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2016 r., poz.1300);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), 

5. Uchwały Nr XXXIII/290/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 
2016 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego w roku 2017.

Zakres 1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAW-
STWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Konkurs na organizację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
(110 000,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego 
i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 115 103,00 zł.

Zakres 2.  WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECH-
NIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych. (92 000,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach 
niekomercyjnych – 92 000,00 zł.

Zakres 3. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPO-
ŁECZNEJ, W TYM UDZIELANIE POMOCY W PO-
STACI CZASOWEGO SCHRONIENIA OSOBOM BEZ-
DOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ, 
KTÓRYCH BEZDOMNOŚĆ W SPOSÓB BEZPOŚRED-
NI WYNIKA Z PROBLEMU ALKOHOLOWEGO

1. Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia 
osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni 
lub pośredni wynika z problemu alkoholowego. (20 000,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań 
w zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób – 20 000,00 zł.

Zakres 4.  WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NAUKI, 
EDUKACJI I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Konkurs na wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wy-
chowania dzieci i młodzieży. (3 000,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: Wspomaganie dzia-
łań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży – 
6 000,00 zł.

Zakres 5.  WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA 
KULTURY MUZYCZNEJ 

1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycz-
nej wśród mieszkańców Miasta. (35 000,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie 
upowszechniania kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta – 35 000,00 zł.

Zakres 6.  WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃ-
STWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY 
PRAW DZIECKA 

1. Konkurs na wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodziciel-
stwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. (6 000,00)

Zakres 7.  WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI 
ZDROWIA 

2. Konkurs na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
(6 000,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia – 18 900,00 zł.

Zakres 8.  WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERY-
TALNYM 

3. Konkurs na wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
(8 000,00)

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawia-
sach. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczne limity wydatków 
zostaną określone w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2017 rok.

(...)

Iv. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej 
lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 
05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 20 grudnia 
2016 do godz. 16.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane 
pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty 
należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania kon-
kursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert 
i wysokości ich dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapozna-
niu się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki okre-
śla wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl – Tablica ogłoszeń.

(...)

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez po-
dania przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego 
obniżenia kwoty przyznanej dotacji w przypadku zmniejszenia kosztów całko-
witych zadania wskazanych w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta Ząb-
ki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski. – tel. 
22 510 97 90.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyj-
nych Urzędu.
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OGŁOSZEN I E
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI 

w dniu 28 listopada 2016 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania (wysokość środków jest prognozowana)

OGŁOSZEN I E
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI 

w dniu 28 listopada 2016 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania (wysokość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016, poz. 448 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 

r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2016 r., 
poz.1300);

4. Uchwały Nr XXXIII/290/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZ-
NEUJ I SPORTU ZE SZCEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZKOLENIA SPORTO-
WEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA W DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH KA-
TEGORIACH WIEKOWYCH
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego i współzawodnic-

twa w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych, skierowany do organi-
zacji, dla których podmiot szkolący ma siedzibę w Ząbkach. (145 000,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: Szkolenie sportowe i współzawod-
nictwo w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych, dla których podmiot 
szkolący ma siedzibę w Ząbkach i jest tożsamy z podmiotem startującym w rozgryw-
kach oraz wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego i współzawodnictwa 
w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych, skierowany do organizacji 
dla których podmiot szkolący ma siedzibę w Ząbkach – 143 000,00 zł.
Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wy-
sokość środków jest prognozowana, a ostateczne limity wydatków zostaną okre-
ślone w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2017 rok.
(...)

Iv. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kance-
larii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, 
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynię-
cia do Urzędu) do dnia 20 grudnia 2016 do godz. 16.00. Oferty 
złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę 
w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Ofer-
ty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych na-
zwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. 
Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania 
podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią 
komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki okre-
śla wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl – Tablica 
ogłoszeń.
Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta proce-
durą konkursową.

(...)

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania kon-
kursu bez podania przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie 
prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty przyznanej dotacji 
w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych zadania wskaza-
nych w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza 
Miasta Ząbki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – 
Krzysztof Krajewski. – tel. 22 510 97 90.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) 
oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487);
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 

2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2016 r., 
poz.1300);

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. 
zm.);

5. Uchwały Nr XXXIII/290/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

PROWADZENIE POZASZKOLNEJ ŚWIETLICY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ
1. Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej 

na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze spe-
cyficznymi trudnościami w nauce. (31 000,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: „Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy 
edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i roz-
wojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce” – 31 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wy-
sokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków zostanie okre-
ślony w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2017 rok.

(…)

Iv. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kance-
larii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, 
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynięcia 
do Urzędu) do dnia 20 grudnia 2016 do godz. 16.00. Ofer-
ty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę 
w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty 
należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą 
zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decy-
zję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania podej-
muje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji 
konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór 
oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl – Tablica ogłoszeń.
Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta proce-
durą konkursową.

(…)
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania kon-
kursu bez podania przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie 
prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty przyznanej dotacji 
w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych zadania wskaza-
nych w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza 
Miasta Ząbki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – 
Krzysztof Krajewski. – tel. 22 510 97 90.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) 
oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.
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CO SŁYCHAĆ

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ 
ODPADÓW STAŁYCH

 gruzu, śmieci, itp.
Usługi porządkowe
tel. 509-136-967BULI 

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15
www.buli.com.pl

 
 

Mikołajki w LeczyMed 
6.12 – 30.12.2016, g. 7:30-10:30 

Zapraszamy na badania w wyjątkowej cenie: 
 Cholesterol całk., Żelazo, Morfologia, Glukoza – w cenie 8 zł każde 
 CRP, magnez – 10 zł każde 
 PSA całkowity, lipodogram – 20 zł każde,  
 TSH, FT3, FT4 – 15 zł każde 
 Wit B12, Insulina– 30 zł każde 
 TSH + FT4+ FT3 – 40zł 
 Wit. D – 75 zł 
 Homocysteina – 50 zł 
 HBS przeciwciała – 25 zł 
 Markery Nowotworowe w cenie 35 zł każdy: 

o CA 19-9 (żołądek, trzustka), 
o CA 15-3 (piersi), CA 125(jajnik), 

Oferujemy USG Płuc dla dzieci i dorosłych 
(wykonuje dr Monika Gołębiewska, po wcześniejszym umówieniu terminu) – 90 zł 


