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Dokończenie na str. 4

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
 

50 nieruchomości w Ząbkach

2 kroki od Twojego domu tel: 783-298-248

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

Jubileusz 90-lecia 
Miejskiego 

Klubu Sportowego 

d o L C a N
8 czerwca 2017 roku w sali widowiskowej Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Ząbkach odbyła się uroczystość 
Jubileuszu 90-lecia MKS DOLCAN Ząbki.

Dokończenie na str. 11-12

Historyczna cHwila: uroczyste ot warcie suw „Drewnica” 

Ząbki mają własną wodę
Po wielu latach starań do mieszkańców Ząbek popłynęła 

woda z własnego ujęcia. Jest to możliwe dzięki wy-
budowanej na terenie Drewnicy nowoczesnej Stacji Uzdat-
niania Wody oraz dwóch magistral prowadzących w kierunku 
ul. Szpitalnej i Rychlińskiego. Nowy SUW dostarcza wodę do 
ok. 70%  odbiorców. Pozostali mieszkańcy korzystają z wody 
dostarczanej, jak dotychczas, przez warszawskie MPWiK lub 
z indywidualnego ujęcia. Jak zapowiadają burmistrz Robert 
Perkowski i prezes ząbkowskiego PWiK Janusz Tomasz Czar-
nogórski przed nami kolejne inwestycje z zakresu wod-kan. 
Mówi się m.in. o rozbudowie obecnej stacji oraz, w niedale-
kiej przyszłości, budowie nowego SUW-u zlokalizowanego na 
południu miasta a także o kolejnych magistralach. 



www.zabki.plZ A P O W I E D Z I

2

CO SŁYCHAĆ

CO SŁYCHAĆ? wydawca: Urząd miasta w Ząbkach
Redaktor naczelny: mirosław oleksiak, 
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Redakcja: ul. wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
druk: drukarnia Rajgraf
ul. mazowiecka 50b, 05-120 Legionowo, tel. 22 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. 
Nakład 6000 egz.

dYŻURY RedakCYJNe:
red. mirosław oleksiak, Urząd miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00, piątki godz. 8.00–10.00

Szanowni Państwo,
zapraszamy na Festyn z okazji 50-lecia nadania praw miejskich miastu Ząbki, który odbędzie się 24 czerwca br. w Parku Miejskim im. Szuberta 
w Ząbkach. Podczas festynu zobaczymy występy dzieci i młodzieży z ząbkowskich szkół, zespół FART oraz FIT Place. A także widowiskowy występ 
Miejskiej Orkiestry Dętej i materiał z debiutanckiej płyty młodzieży z Ząbek pod kierunkiem Beaty Kurdy. Będzie także znany z the Voice of Poland 
Patryk Krajewski ze swoim zespołem oraz gwiazdy: Złoty Maanam (godz. 20.00) oraz Tadeusz Woźniak ze swoim zespołem (godz. 17.00). Około 
godziny 21.30 zobaczymy laserowy pokaz świateł. Nieco wcześniej, ok. 18.00 (obok stołów szachowych) zobaczymy teatr uliczny z Krakowa ze 
spektaklem „Serce Don Juana w ogniu”. Po spektaklu będzie można wykonać sobie sesję zdjęciową z aktorami teatru.

Ponadto na festynie: stoiska gastronomiczne i handlowe, atrakcje dla dzieci – malowanie buzi, loteria i bezpłatne dmuchańce dla dzieci 
(zjeżdżalnia i zamek) oraz bungii.

Serdecznie zapraszamy,
Burmistrz Miasta Ząbki • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach

III Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Musicalowej 

im. George’a Gershwina 
o statuetkę „Funny Face”

25 czerwca 2017 w niedzielę w Parku Szuberta 
w Ząbkach odbędzie się uroczysta gala finałowa 

III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowe im. 
George’a Gershwina o statuetkę „Funny Face”.

tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „kultura dla 
Zdrowia”, dlatego już od godz. 15.00 do chwili rozpoczęcia koncertu 
w namiotach przy scenie odbywać się będą bezpłatne badania dla 
mieszkańców przeprowadzane przez lekarzy Centrum medycznego 
„multimedica” w Zielonce. będzie można skonsultować poziom cukru 
we krwi, zbadać RR, ekG, Spirometrię i uzyskać porady żywieniowe, 
prowadzone będą przeglądy stomatologiczne dla dzieci i dorosłych, 
a także porady położnej dla ciężarnych kobiet. Centrum Medyczne 

„Fundamenti” dla wszystkich chętnych udzielać będzie nauki 
pierwszej pomocy. W ramach stanowiska:
•	 fantomy do nauki pierwszej pomocy: dorośli, dzieci, niemowlęta
•	automatyczne defibrylatory
•	postępowanie na wypadek zadławienia
•	pozycja bezpieczna
•	postępowanie w urazach ciała 

Nie zabraknie także dmuchanych zamków dla dzieci i stoisk ga-
stronomicznych.

Punktualnie o godz. 20.00 na scenie zjawią się artyści scen polskich 
zaproszeni do udziału w Festiwalu: danuta błażejczyk, agnieszka 
mrozińska, karol Jankiewicz, stepujący tancerze Studia tap&Jazz 
dance Jiriny Nowakowskiej, a także zwycięzca ubiegłorocznej edycji 
michał kaczmarek.

Podczas Festiwalu uhonorowany zostanie wybitny reżyser Jerzy 
Hoffman.

dodamy jedynie, że ząbkowski Festiwal przekroczył już granice Pol-
ski i wśród uczestników znajdą się także przedstawiciele innych krajów.

5.000, 00 zł – taka nagroda czeka na zdobywcę pierwszego miejsca 
w konkursie. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca wynosi 3.000, 00 
zł, a trzeciego 1.500,00 zł.

organizatorami wydarzenia są: miasto Ząbki, miejski ośrodek 
kultury w Ząbkach i wyższa Szkoła współpracy międzynarodowej 
i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w wołominie.

Serdecznie zapraszamy • WSTĘP WOLNY
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musimy jednak pamiętać, że odpady, które chcemy pozostawić 
w punkcie, powinny być posegregowane. w szczególności dotyczy to 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gdyż pojęcie to obejmuje 
szeroką gamę odpadów, które w trakcie ich przekazania powinny być 
rozdzielone na poszczególne rodzaje. Pamiętajmy, że w przypadku 
większych robót budowlanych to ich wykonawca ma obowiązek 
zagospodarować odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, na-
tomiast w PSZoku, po wcześniejszym zgłoszeniu, możemy pozostawić 
jedynie niewielkie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które 
zostały zebrane w sposób selektywny i powstały w wyniku drobnych 
prac remontowych. Jeżeli powstałych odpadów są większe ilości i nie 

są one posegregowane, odbio-
rem odpadów powinien zająć się 
wyspecjalizowany przedsiębiorca, 
który udostępni odpowiedni po-
jemnik (kontener, bag) i następnie 
go odbierze celem przekazania 
odpadów do zagospodarowania. 
aktualnie rozważane są plany 
powiększenia terenu, na którym 
funkcjonuje PSZok, co w przy-
szłości umożliwiłoby zwiększenie 
zakresu świadczonych usług.    

GDzie oDDać zużyt y sprzęt?

PSZOK w Ząbkach

Zlokalizowany przy ulicy Zycha w Ząbkach Punk Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) funkcjonujący 

już od początku 2016 roku jest miejscem, gdzie miesz-
kańcy naszego Miasta mogą bezpłatnie pozbyć się m. 
in. odpadów, które nie są regularnie odbierane sprzed 
posesji.

w szczególności do PSZok-u możemy przekazać:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c)  zużyte baterie i akumulatory,
d) chemikalia,
e)  przeterminowane leki,
f )  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny,
g) zużyte opony.

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

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

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

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

WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

Nowa, Andersena w trakcie, 
będą kolejne

Sezon budowlany w pełni. w trakcie budowy są ul. andersena, 
Nowa oraz Złota wraz z jej przedłużeniem, czyli ul. Nowoprojektowaną. 
Zakończono procedurę przetargową i podpisano umowy na realizację 
kolejnych dróg m.in.:

–	ul. Lipowej na odcinku od ul. wyzwolenia do ul. Słonecznej,
–	ciągu pieszo-jezdnego w ul. Polnej,
–	ul. Leśnej,
–	ul. Spokojnej,
–	ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zacisznej,
–	 ul. Staszica.
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Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

O d s t ą p i ę
działającą
cukiernię
w Ząbkach

P i l n e
tel. 501 166 441

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

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

www.kacikurody-zabki.pl

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

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

bez wątpienia to bardzo ważna chwila dla 
mieszkańców Ząbek. Posiadanie własnego 
ujęcia wody to szansa na niższe ceny oraz niezawodność jej dostarcza-
nia, szczególnie w okresie największego zapotrzebowania. 

Uroczystość otwarcia SUw-u odbyła się 13 czerwca. Uświetnili ją 
swoją obecnością przedstawiciele najważniejszych instytucji państwo-
wych oraz samorządowych: poseł na Sejm Piotr Uściński, z ramienia 
marszałka województwa mazowieckiego dyr. Radosław Rybicki oraz 
radna Sejmiku mazowieckiego marzena małek. Na otwarciu nie zabra-
kło również wicestarosty wołomińskiego adama Łossana wraz z rad-
nymi powiatu oraz burmistrza Roberta Perkowskiego i wiceburmistrza 
artura murawskiego. Przybyli również ząbkowscy radni wraz z prze-
wodniczącym Rady miasta Ząbki wojciechem Gutem. Na uroczystości 
obecni byli zaprzyjaźnieni prezesi sąsiednich Pwik-ów a także nasz 
strategiczny partner mPwik S.a w warszawie w osobie prezes Lucyny 
Golatowskiej. Izbę Gospodarczą wodociągi Polskie reprezentowała 
prezes dorota Jakuta. Poświęcenia stacji dokonał proboszcz parafii 
pw. miłosierdzia bożego w Ząbkach ks. andrzej kopczyński. Licznie 
dopisali również mieszkańcy miasta Ząbki

Prezes Czarnogórski przywitał wszystkich gości. 
Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Robert Perkow-
ski, który przypomniał zabranym historię rozwoju 
sieci wodno-kanalizacyjnej w Ząbkach, która syste-
matycznie rozbudowywana jest już od 40 lat.

Natomiast budowa samego SUw-u to okres ostat-
nich kilku lat. burmistrz podziękował wszystkim pre-
zesom spółki miejskiej, którzy uczestniczyli w tym 
procesie inwestycyjnym. Prace nad stacją rozpoczęła 
jeszcze Romualda Lizak, kontynuował je Piotr Uściń-
ski, a sfinalizował Janusz tomasz Czarnogórski.  

– Z uwagi na dynamiczny rozwój miasta, stale 
rosnącą liczbę mieszkańców, rozwój sieci wod-kan 
jest dla nas ogromnym wyzwaniem. oddana do 
użytkowania stacja uzdatniania wody to najważ-
niejszy element systemu, a przed nami jeszcze kilka 
magistral, czy też kolejna stacja uzdatniania wody na 
południu – powiedział burmistrz Robert Perkowski.

Ząbki mają własną wodę

okolicznościowy list wy-
stosował również marszałek 
województwa mazowieckie-
go adam Struzik, który odczy-
tał dyrektor Radosław Rybicki. 
w liście czytamy m.in.:

„…Czysta i zdrowa woda uzdatniana w nowoczesnych instalacjach 
trafi do odbiorców Ząbek dzięki otwieranej dziś inwestycji. Niezwykle 
ważne dla dynamicznie rozwijającego się miasta nowe ujęcie zapewni 
ciągłość i niezawodność dostaw wody nawet przy wzmożonym jej 
zapotrzebowaniu…” 

Na koniec, tytułem podsumowania głos zabrał prezes J.t. Czar-
nogórski.

– Na tę inwestycję zapoczątkowaną w 2014 roku pozyskaliśmy 
pożyczkę z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej. Cała pożyczka opiewała na kwotę ponad 13 mln zł, z czego 
na SUw  przypadło prawie 7 mln zł. 

Stacja funkcjonuje już od 4 miesięcy i zaspokaja 
potrzeby ok. 70% mieszkańców. woda dociera 2 ma-
gistralami w kierunku ul. Rychlińskiego i Szpitalnej. 
Rozpoczynamy prace nad budową kolejnych filtrów 
i kolejnych ujęć, żeby stacja mogła pracować przy 
pełnym obciążeniu. Przed nami kolejne wyzwanie . 
kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję o budowie 
siedziby dla Pwik. Prawdopodobnie pod koniec roku 
rozpocznie się budowa budynku administracyjno-so-
cjalnego dla całej spółki, tak abyśmy mogli pracować 
w jednym miejscu – oznajmił prezes Czarnogórski. 

Podczas otwarcia miało miejsce również wrę-
czenie nagród laureatom konkursu plastycznego 
„kropla wody” – sponsorami nagród byli: burmistrz 
miasta Ząbki, firma abt z Częstochowy, JmS Global 
z warszawy oraz firma etob-ReS z Rzeszowa.

red.

Dokończenie ze str. 1
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Odpowiedź na zarzuty radnego 
Tomasza Kalaty

W ostatnim numerze broszury „Kulisy Ząbek” zostałem bezpardonowo 
zaatakowany przez Radnego Tomasza Kalatę. Nie mam w zwyczaju 

uczestniczyć w jałowych polemikach, gdyż swój czas wolę spożytkować na 
wsparcie cennych inicjatyw, realnie pomagających naszym mieszkańcom, ale 
ponieważ wielokrotnie zostałem publicznie pomówiony i nieuczciwie osą-
dzony postanowiłem sprawę wyjaśnić i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Szanowny Panie Radny Tomaszu Kalata

Pozwoli Pan, że wyjaśnijmy sobie i Czytel-
nikom pewne kwestie.

to prawda, że złożył Pan projekt uchwały 
o przeprowadzeniu referendum i prawdą jest, 
że nie został on wprowadzony przeze mnie do 
porządku obrad. I tylko w tym nasze poglądy 
są zbieżne. 

Przypomnę więc Czytelnikom, że 
zgodnie ze statutem naszego miasta pro-
jekt uchwały może złożyć między innymi: 
burmistrz, przewodniczący rady miasta 
jak również trzech radnych. Natomiast nie 
mają takiej możliwości radni powiatowi oraz 
mieszkańcy. Zamiast więc robić zamieszanie 
należało znaleźć trzech radnych popierają-
cych wniosek, a w sumie dwóch, bo jeden 
miał Pan wpisany na liście mieszkańców. 
Notabene była to Pan żona. wtedy byłbym 
zobowiązany do wprowadzenia projektu 
uchwały do porządku obrad. wspomnę 
również, że Pana projekt oprócz wymogów 
proceduralnych nie spełniał również wy-
mogów merytorycznych – jak wskazanie 
źródła finansowania, ale skoro statut używa 
sformułowania „w miarę możliwości” – to ten 
czynnik nie był przesądzający. 

Panie Radny, funkcja przewodniczącego 
rady miasta to przede wszystkim rola admini-
stratora – a jego praca polega między innymi 
na działaniu zgodnie z przepisami. Z prostej 
sprawy w wyniku swojej ignorancji zrobił Pan 
populistyczną sprawę polityczną. 

WYSTARCZYŁO MIEĆ PODPISY 3 RAD-
NYCH Z 21 OSOBOWEJ RADY MIASTA. DLA-
TEGO MAM WĄTPLIWOŚĆ CZY NA PEWNO 
CHCIAŁ PAN PRZEPROWADZIĆ TO REFERN-
DUM. MOIM ZDANIEM NIE. 

Po prostu w ten sposób chciał Pan zrobić 
sztuczne zamieszanie wokół swojej osoby. 
być może oczekiwał Pan, że miasto kolejny raz 
wyda kilkadziesiąt tysięcy złotych, aby otrzy-
mać odpowiedź na pytanie, które dotyczyło 
ustawy wycofanej z prac Sejmu. 

Proszę więc nie używać wielkich słów, 
jak nie liczenie się z głosem ludu, ignorancja 
itp. Nie wiem dlaczego rozpoczął Pan ze mną 
walkę. Pewnie dlatego, że niedługo wybory, 
a Pan nie ma nic do zaproponowania miesz-
kańcom. Szkoda, że zamiast zaangażować się 
w sprawy, do których został Pan powołany 
przez swoich wyborców urządza Pan miernej 
jakości hucpę polityczną. Jako radny powiato-
wy bez mrugnięcia okiem zagłosował Pan za 
skrajnie niesprawiedliwym podziałem środ-
ków budżetu powiatu. Pomimo tego, że nasze 
miasto jest jednym z największych płatników, 
to w zamian praktycznie nie otrzymuje nic 
z kasy powiatu, za wyjątkiem odcinka drogi, 
do budowy którego i tak dopłaca ze swoich 
środków około 30%. Powiat nie wykonuje 
w naszej gminie żadnej poważnej inwestycji, 
jak szkoła, urząd, czy placówka medyczna. 
Pan natomiast jest dumny z tego, że takie 
zasady podziału popiera, nie zważając nawet, 
że i te wpisane inwestycje niestety nie są Pana 
inicjatywą. mam pytanie – czyje interesy re-
prezentuje Pan na forum powiatu, bo w moim 
przekonaniu z pewnością nie naszego miasta? 

odnosząc się natomiast do artykułu, jaki 
ukazał się na łamach broszury, która pro-
muje Pana osobę oraz autora, który nie miał 
nawet odwagi podpisać swojej kalumnii. tak 
to prawda, że od wielu lat pomagam naszym 
mieszkańcom w wielu obszarach. wspieram 
towarzystwa, kluby sportowe, ośrodki rekre-
acyjne, fundusze stypendialne i inne dziedzi-
ny. Robię to z własnych środków, bezpłatnie 
i bezinteresownie. dzięki moim działaniom 

chore dzieci dostają pieniądze na leczenie 
czy rehabilitację, studenci otrzymają granty 
na rozwój. osoby biedne i starsze mogą liczyć 
na fachową pomoc w zakresie moich kompe-
tencji zawodowych, na które z pewnością nie 
mogliby sobie pozwolić, gdyby nie zaangażo-
wanie moje i moich pracowników. może niech 
Pan powie wprost - tym, którzy korzystają 
z mojej działalności, że moje postępowanie 
jest niewłaściwe. Co im Pan zaproponuje, 
jeżeli ja zrezygnuję z takich działań? Pewnie 
bez mrugnięcia oka wyłoży Pan kilkadziesiąt 
tysięcy złotych rocznie i przekaże w imię walki 
politycznej z Panem wojciechem Gut! dodam, 
że nie wychodzę z inicjatywą jakichkolwiek 
działań. Zawsze jest to inicjatywa benefi-
cjentów lub organizatorów. Również w przy-
padku opisywanym przez broszurę. Szkoda, 
że z dziennikarskiej uczciwości anonimowy 
autor nie ustalił ile firm było zaproszonych do 
współpracy, a ile wyraziło zgodę na uczest-
nictwo w projekcie. Jeżeli organizator akcji 
ją promuje, to proszę nie wyciągać wniosków 
o jakiś nieskonkretyzowanych korzyściach, 
które osiągam. Proszę też nie wysnuwać bez-
podstawnych, insynuujących tez i wzywać 
mnie do złożenia mandatu. o moim wyborze 
zadecydowali mieszkańcy i proszę ich wybór 
uszanować. Szanowny Panie tomaszu kalata 
proszę powiedzieć, ile swoich obietnic wy-
borczych Pan spełnił, bo ja pewnie wszystkie. 
może porozmawiajmy o efektach działań, 
rozwoju Ząbek, nowych inwestycjach czy 
wizji naszego miasta, a nie na siłę w bruko-
wych broszurach mieszajmy różne sfery życia 
osobistego, zawodowego czy politycznego. 
Panie tomaszu kalata – co w ostatnich 8 la-
tach zrobił Pan dla naszego miasta? Przecież 
zawsze był Pan przeciw wszystkiemu. Nie 
chciał Pan budowy tunelu, basenu oraz wielu 
innych inwestycji i inicjatyw. Nie popierał Pan 
uchwał budżetowych. Jedyną Pana wątpliwą 
zasługą było wydanie publicznych pieniędzy 
na referendum dotyczące Straży miejskiej.

dziwi mnie, że rozpoczął Pan swoją kam-
panią wyborczą od ataku na moja osobę. 
Proszę nie zachęcać mnie, abym opisał te-
maty, o których pewnie trudno by było Panu 
rozmawiać. Panie Radny Powiatowy trzeba 
mieć w sobie trochę klasy. Jeżeli oczywiście 
Pan rozumie, o czym mówię.

Wojciech Gut
Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

B U R M I S T R Z
 M I A S TA  Z Ą B K I

informuje,
iż dnia 8 czerwca 2017 r. zostało wywie-
szone do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni w siedzibie Urzędu miasta Ząbki 
przy ul. wojska Polskiego 10, zarządzenie 
w sprawie podania do publicznej wiado-
mości wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do wydzierżawienia – Zarządzenie 
nr 0050.61.2017 burmistrza miasta Ząbki 
z dnia 8 czerwca 2017 r. 
Pełna treść Zarządzenia jest także dostęp-
na 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 20 czerwca 2017 r. zostało wywie-
szone do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni w siedzibie Urzędu miasta Ząbki 
przy ul. wojska Polskiego 10, zarządzenie 
w sprawie podania do publicznej wiado-
mości wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do wydzierżawienia – Zarządzenie 
nr 0050.63.2017 burmistrza miasta Ząbki 
z dnia 19 czerwca 2017 r. 
Pełna treść Zarządzenia jest także dostęp-
na na stronie internetowej: bip.zabki.pl 
(w zakładce Zarządzenia).

Pracownia Rozwoju
Osobowości

Konsultacje psychologiczne

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

ul. Słowackiego 21
05-091 Ząbki,

tel: 784 305 042
www.stowarzyszeniepro.pl 

  

Coaching

Psychoterapię indywidualną

Psychoterapię par, rodzin

 Doradztwo zawodowe
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z ks. konradem biskupem, nauczycielem reli-
gii, któremu towarzyszyli uczniowie Liceum 
władysława IV.

w uroczystości brali też udział marszałek 
Józef Piłsudski, w którego wcielił się dyrektor 
k. małolepszy. Po zwiedzeniu budynku i po-
znaniu relacji z działalności ks. J. Skorupki 
udaliśmy się do ossowa, gdzie w kaplicy na 
polu bitewnym ks. dr andrzej Rusinowski 
odprawił mszę św. dla uczestników i wygłosił 
kazanie poświęcone pamięci ks. J. Skorupki. 

kolejne wydarzenie to złożenie wiąza-
nek w asyście wojska Polskiego na grobie 
poległych w bitwie 1920 r. i pomniku Generała 
Hallera. Następnie zostaliśmy zaproszeni do 
Samorządowej Instytucji kultury „Park kulturo-
wy – ossów wrota bitwy warszawskiej 1920 r.”.

Przywitał nas dyrektor Rafał Pazio, który 
przedstawił działalność instytucji i pokazał 
fragment najnowszego filmu o bitwie ossow-
skiej. Po filmie odbyło się krótkie podsumo-
wanie z zapowiedzą kierunków dalszych 
działań.

dzięki uprzejmości dyr. szkół ossowskich 
p. anny Zalewskiej uczestnicy rozpoczęli 
część piknikową od posilenia się żurkiem 
przywiezionym przez Gimnazjum nr 1 i roze-
grali gry terenowe z harcerzami 11 drużyny 
„kasjopeja”.

w czasie powrotu zatrzymaliśmy się przy 
krzyżu upamiętniającym śmierć ks. J. Sko-
rupki.»

Uroczystość była zakończeniem I etapu, 
który wytyczył cel do realizacji w formule 
cybernetycznej w kolejnych dwóch latach.

Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie 
merytoryczne w meN, które objęło patro-
natem merytorycznym projekt „wirtualnych 
młodzieżowych Zeszytów Historycznych”. 
Sprawozdanie przedstawiło wizerunki szkół 
ich osiągnięcia oraz nauczycieli, którzy zaan-
gażowali się w prowadzenie projektu.

ministerstwo ustosunkowało się do wnio-
sku zawartego w ostatnim zdaniu sprawozda-
nia przyznając indywidualne podziękowania 
nauczycielom i osobom zaangażowanym 
w organizację projektu. Podziękowania pod-
pisane przez minister annę Zalewską otrzy-
mali: Renata boryka – kwapisz, katarzyna 
Pasierb, monika Sikora, elżbieta Gaworek, 

nowocześnie o przeszłości

Wyjątkowy projekt historyczny

Ząbkowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjnych 
od  2014 roku zaangażowane jest w rozwój innowacyjnej edukacji lokal-

nych szkół. Ostatnio zaproponowało projekt edukacyjny łączący najnowszą 
technologię TIK, rozwijaną dzięki współpracy z  firmą Microsoft, oraz naukę 
historii, która teraz będzie realizowana w ramach reformy edukacji. Projekt, 
po uzgodnieniach, od początku ubiegłego roku wszedł do realizacji we wrze-
śniu 2016 r. Zaplanowany na trzy lata zaangażował w pierwszym etapie sie-
dem szkół z Ząbek i Zespół Szkół z Ossowa. Opiekę merytoryczną nad publi-
kacjami historycznymi objął profesor Jan Żaryn wraz z nauczycielami historii 
oraz języka polskiego wszystkich szkół. Opiekę informatyczną sprawował dy-
rektor T. Łukawski (SP nr 3) oraz Sł. Pielat (Gimnazjum nr 2) jako administra-
tor sieci wraz z nauczycielami informatyki wszystkich szkół.

Przedsięwzięcie przyjęło nazwę „mło-
dzieżowe wirtualne Zeszyty Historyczne” 
prowadzone na stronie „witrualna Historia.
pl”, którą pomógł założyć w profesjonalnej 
firmie burmistrz R. Perkowski, jednocześnie 
obejmując przedsięwzięcie patronatem, 
którego udzielili również senator profesor 
Jan Żaryn, ministerstwo edukacji Narodowej 
i starosta wołomiński kazimierz Rakowski. do 
współpracy włączyli się też lokalni pasjonaci 
historii: J. Stryjek, m. Sobiecki oraz P. karsz-
nia, który swoimi oryginalnymi rysunkami 
pomógł stworzyć klimat tematu przewod-
niego projektu prowadzonego na stronie 
wirtualnahistoria.pl

Stronę techniczną wspomogła firma etH-
Net łącząc ząbkowskie szkoły światłowodem, 
zapewniając jakość i szybkość dostarczanego 
za darmo Internetu.

w ramach projektu ogłoszono konkurs 
dla szkół z Ząbek i Powiatu (ossów) p.n. „bitwa 
warszawska 1920 r. – Ziemia wołomińska”.

Celem konkursu była aktywizacja śro-
dowisk szkolnych uczniów, ich rodzin dla 
wzmocnienia integracji społeczności ząb-
kowskiej, która będzie poznawać historię 
swojej małej ojczyzny w nowej technologii 
bezpiecznego Internetu, nad którą czuwa 
administrator Sieci Sławomir Pielat pilnując 
przestrzegania regulaminu konkursu.

Pierwszym podsumowaniem wiedzy 
uczestników była debata historyczna, zorga-

nizowana 7 marca 2017 r. przez dyr. Gimna-
zjum nr 2 małgorzatę Zyśk.

debatę zaszczycili swoją obecnością 
współorganizatorzy, tj. senator Jan Żaryn, 
burmistrz Robert Perkowski, w imieniu staro-
sty kazimierza Rakowskiego członek zarządu 
karol małolepszy. w debacie uczestniczyli 
również Jarosław Stryjek i mirosław Sobiecki. 
obecni byli również Piotr karsznia oraz dyrek-
torzy wszystkich szkół. 

Podsumowanie wyników konkursu i wy-
stąpień gości pozwoliło na wypracowanie 
tematu przewodniego, który będzie realizo-
wany przez uczestników konkursu.

temat „Na szlaku bojowym ks. J. Skorup-
ki” będzie wkładem szkół Ząbek, ossowa, 
warszawy w obchody zbliżającej się rocznicy 
100-lecia bitwy warszawskiej.

Historyczna rekonstrukcja przemarszu 
młodzieży szkolnej uczestniczącej w projekcie 
w roku 2020 jest propozycją dyrektora Gimna-
zjum nr 1 karola małolepszego, który wsparł 
Stowarzyszenie w kontaktach organizacyjnych 
z dyrektor Liceum/Gimnazjum władysława IV 
Grażyną Filipiak i Je ks. bp. m. Solarczykiem.

w niedzielę 28 maja br. przy udziale orga-
nizacyjnym Gimnazjum nr 2, Urzędu miasta 
Ząbki oraz prezesa Pwik Janusza Czarnogór-
skiego zorganizowano uroczystość religijno-
-patriotyczną w Liceum władysława IV na 
Pradze oraz w ossowie.

w uroczystości na Pradze uczestników 
projektu wspierał Je ks. bp m. Solarczyk wraz �
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Jolanta tomczuk, małgorzata Goździak, ewa kacprzak, Renata 
Sidor, ewa oleasz – Rzepkowska, Grażyna Sobierajska, agnieszka 
Strzembosz, dominik tylski, andrzej kaszuba, s. agnieszka maria 
Chrapek, Joanna Jakubowska, anna Zalewska, katarzyna Supra-
nowicz, karol małolepszy, Joanna olewińska, małgorzata Zyśk, 
dorota bisialska, Grzegorz Pawluk, Sławomir Pielat.

kolejne przygotowania do 100-lecia bitwy warszawskiej 
1029 r. i wskazaniu roli Ząbek w drodze ks. J. Skorupki do ossowa 
już we wrześniu, gdzie planujemy z ks. andrzejem Rusinowskim 
spotkanie poświęcone szczegółom z życia ks. I. Skorupki takich, 
których nigdzie jeszcze nie publikowano a nasi uczestnicy pierwsi 
opublikują na stronie „wirtualnaHistoria.pl”

Stowarzyszenie wystąpi o kolejne patronaty do meN, moN 
i min. Cyfryzacji.

Paweł Poboży
Prezes Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjnych



9

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



www.zabki.plE d u k a c j a

10

CO SŁYCHAĆ



11

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

Foto – str. 12

Na uroczystość odbywającą się pod pa-
tronatem burmistrza miasta Ząbki Roberta 
Perkowskiego zaproszono wielu znakomi-
tych gości. Przybyli m.in.: Janusz basałaj – 
dyrektor ds. mediów w Polskim Związku Piłki 
Nożnej, andrzej Streylau – były selekcjoner 
reprezentacji Polski, Zdzisław Łazarczyk – 
prezes mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, 
kazimierz Rakowski – starosta wołomiński, 
artur murawski – wiceburmistrz miasta Ząbki, 
wojciech Gut – przewodniczący Rady miasta 
Ząbki, radni miasta Ząbki, sponsorzy klubu 
oraz inni zaproszeni goście.

Uroczystość otworzył aktor marek wysoc-
ki, witając w imieniu organizatorów wszyst-
kich zaproszonych gości.

Pan marek wysocki na wstępie zaprosił 
na scenę sponsorów klubu, którzy zostali 
wyróżnieni przez Zarząd miejskiego klubu 
Sportowego „doLCaN” Ząbki pamiątkowymi 
tablicami oraz medalami „bitymi” na okolicz-
ność Jubileuszu klubu.

Następnie głos zabrał burmistrz Robert 
Perkowski oraz inni zaproszeni goście. Po 
wystąpieniach wręczano upominki, medale 
oraz odznaczenia dla najbardziej zasłużonych 
przedstawicieli klubu mkS „doLCaN” Ząbki. 
Prezes tomasz kochański w imieniu zarządu 
klubu, w podziękowaniu za wieloletni wkład 
w rozwój infrastruktury na obiekcie sporto-
wym w Ząbkach, wręczył kwiaty andrzejowi 
Charkiewiczowi, seniorowi naszego klubu. 
Natomiast przedstawiciel PZPN dyrektor ds. 
mediów Janusz basałaj wręczył odznaczenia 
działaczom i trenerom klubu.

odznaczenia ufundowały także władze 
mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, które 
w osobach prezesa Związku Pana Zdzisła-
wa Łazarczyka oraz jego zastępcy witolda 
bogdańskiego także wręczyły odznaczenia 
zasłużonym działaczom oraz trenerom. Po 
uroczystości wręczenia nagród oraz przemó-
wieniach zaproszono wszystkich gości na 
występy artystyczne. mieliśmy przyjemność 
oglądać i słuchać między innymi wokalistki 
szkolone przez panią beatę kudrę z mok 
Ząbki oraz gwiazdę wieczoru michała Niemca, 
niezwykle utalentowanego wokalistę i aran-
żera, autora płyty włoskich przebojów zaty-
tułowanej „Serata Italiana”

Po części artystycznej wszyscy uczestnicy 
spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek 
do sali cateringowej mieszczącej się w bu-
dynku moSiR.

Uroczystość miała charakter bardzo ka-
meralny i jednocześnie dostojny.

MKS Dolcan
ot. Bogdan Śladowski

Dokończenie ze str. 1

Brązowe Medale za wybitne osiągnięcia 
w rozwoju Piłki Nożnej otrzymali:
•	Sławomir doliński
•	 Jerzy Szczęsny

Złote Odznaki Polskiego Związku Piłki 
Nożnej otrzymali:
•	 Józef dola
•	 Jan karaś
•	kazimierz Stańczyk

Srebrne Odznaki Polskiego Związku Piłki 
Nożnej otrzymali:
•	andrzej Charkiewicz
•	kazimierz buda
•	dariusz dadacz
•	 Janusz krajewski
•	tomasz kochański
•	Grzegorz Szeliga

Brązowe Odznaki Polskiego Związku Piłki 
Nożnej otrzymali:
•	Grzegorz Choiński
•	marcin korkuć
•	Piotr Szczechowicz
•	marcin Stańczyk
•	adam wsół
•	bogdan Żelazowski
•	dariusz dudkiewicz

ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH DZIA-
ŁACZY SPORTOWYCH:

Złote Odznaki otrzymali:
•	Robert Perkowski
•	artur murawski
•	krzysztof krajewski
•	 Jerzy buza
•	mirosław mirkowicz
•	wiesław Piwowarczyk
•	 Jerzy bugwicz

Srebrne Odznaki otrzymali:
•	ewa banaszczuk
•	Rafał Grzelak
•	wojciech Gut
•	Rafał Leszczyński
•	Robert Podoliński
•	adam Roguski
•	Rafał woronowicz
•	dariusz Zjawiński

Pamiątkowe tablice otrzymali także spon-
sorzy klubu, którymi są:
•	URZąd mIaSta ZąbkI
•	ZeNoN daNIŁowSkI PRaSka GIeŁda 

SPoŻYwCZa
•	maRCIN aNtCZak FIRma bUdowLaNa 

aNtCZak maRek
•	moNIka maCIeJ RUtkowSCY StaNZa 

Sp z o.o.
•	RobeRt koSowSkI bUdImPoL Sp z o.o.
•	maCIeJ SZCZePaNIak
•	 JaNUSZ kRaJewSkI
•	RobeRt kowaLSkI
•	boGdaN ŻeLaZowSkI odLewNIa me-

taLI NIeŻeLaZNYCH
•	PIotR SUCHodoLSkI dS. FokUS
•	eRNeSt woŹNIak aNeR S.C. Salon Ła-

zienek
•	SebaStIaN beNedYSIUk dRUkaRNIa 

beNedYSIUk
•	SYLwIa SebaStIaN ŚLUSaRCZYk eko 

koNSULt
•	aRtUR RodŹ
•	 JaNUSZ SkoRUPa
•	woJCIeCH GUt kancelaria Podatkowa 

VataX
•	aRtUR doRota bIeRNaCCY VIta SPoRt
•	RaJmUNd boGIeL eNeRGo bet 4
•	SŁawomIR dUba GRUPa dSF
•	aNdRZeJ StYŚ
•	maRIUSZ RYCIak mIeJSkIe CeNtRUm 

SPoRtU
•	 JaCek RomaŃCZUk moSIR ZąbkI
•	tomaSZ GRZeGRZÓŁka
•	 JaRoSŁaw StaŃCZYk
•	PIotR oRŁowSkI

Jubileusz 90-lecia Miejskiego Klubu Sportowego DOLCAN
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Wielkie 
zwycięstwo 
ząbkowskiego
spinningisty
Na Zalewie Zegrzyńskim, 

w dniach 3-4 czerwca 2017 
odbyły się Spinningowe Mistrzo-
stwa Okręgu Mazowieckiego PZW 
w Wędkarstwie  Spinningowym Se-
niorów i Juniorów. Zawodnicy ry-
walizowali z Łodzio w trzech turach, 
na starcie stanęło 137 seniorów i 17 
juniorów. Wśród  technik połowu 
dominował zastaw z bocznym tro-
kiem, choć okonie chętnie atakowa-
ły również błystki obrotowe. 

Z koła PZw 61 
Ząbki startowało 3 
seniorów i 1 junior, 
nieznany dotych-
czas bar tek Za-
krzewski. 16 - letni 
uczeń Gimnazjum 
nr 2 w Ząbkach i za-
wodnik ząbkowskiej 
Szkółki wędkarskiej ,,Ząbkowskie Piranie” 
rzucił na kolana juniorów z okręgu ma-
zowieckiego, uzyskując 1 miejsce w mi-
strzostwach okręgu mazowieckiego PZw 
w wędkarstwie Spinningowym 2017 kat. 
junior (suma punktów -1780) .

Zdobył również puchar za największą 
rybę zawodów w kat. junior – szczupaka 
o długości 56 cm.

Zawodnikiem z Ząbek, który dostał 
również puchar za największą rybę za-
wodów w kat. seniorów został  marcin 
Szepietowski (szczupak – 71cm).

Jesteśmy dumni jako koło mając ta-
kich wędkarzy.

w ceremonii uhonorowania zwycięz-
ców uczestniczył Prezes Zarządu okręgu 
mazowieckiego PZw Zbigniew bedyński.

Dzień Dziecka po wędkarsku
28 maja w Zielonce na Gliniankach odbyła się wyjątkowa impreza wędkar-

ska, pod Patronatem Burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego. 
Zawody cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Zgłosiło się 84 dzieci w tym 
wychowankowie ząbkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wśród zapro-
szonych gości, pojawił się Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski z rodziną, 
radni powiatu wołomińskiego Małgorzata Zyśk, Katarzyna Lubiak i Sławomir 
Pisarczyk oraz sponsorzy Stanisław i Zbigniew Lisek z firmy Góral-bud.

Już o godz. 9.00 na zielonkowskich Gliniankach, w pobliżu Stawu (Stare glinianki) gro-
madziły się dzieci, aby wylosować stanowisko i wysłuchać odprawy sędziego. Po czym dzieci 
otrzymały ,,małe co nie co” w postaci wiaderka z napojem oraz zanętą i robakami. Z takim 
zestawem zawodnicy mogli ruszyć wędkować. 

Po dwóch godzinach zmagań nastąpiło oficjalne ważenie ryb, przeważały płocie i okonie, 
choć trafiały się również krąpie i liny. waga złowionych ryb była bardzo wyrównana i za zgo-
dą sędziego postanowiliśmy nie punktować poszczególnych miejsc, tylko wręczyć medale 
i dyplomy za udział w zawodach.

Poza zawodami dzieci mogły liczyć też na inne atrakcje: pokaz wozu strażackiego oSP 
Ząbki i policyjnego radiowozu, dzięki uprzejmości kPP wołomin oraz gry i zabawy. 

tego dnia nawet pogoda była jak na zamówienie, świeciło piękne słońce, od czasu do czasu 
pojawiła się chmurka a temperatura była w okolicy 25 stopni. wszyscy, którym sędzia zważył 
ryby, mogli ruszyć na posiłek w postaci grochówki, dań z grilla, a na deser świeżutkie ciasteczka 
prosto z ząbkowskiej cukierni dario znajdującej się w pobliżu Urzędu miasta.

Na zakończenie imprezy Pan burmistrz podziękował dzieciom za wytrwałość i życzył 
dalszych sukcesów w tym pięknym sporcie. Następnie wraz ze sponsorami zawodów wręczył 
medale i dyplomy. wspaniałe dyplomy dla dzieci ufundowała drukarnia benedysiuk. Szcze-
gólne podziękowanie organizatorzy kierują do burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego za 
objęcie patronatem tej imprezy i ufundowania medali oraz do wszystkich sponsorów którzy 
wsparli tę inicjatywę:
•	Urząd miasta Ząbki
•	firma Góral-bud Stanisław i Zbigniew Lisek
•	 ,,Sklep u walczaków” (na bazarku) beata i Jacek walczak
•	Cukiernia dario dariusz Rumin ul. wojska Polskiego 2
•	Sensas Polska ernest Gutkiewicz
•	Sklep zoologiczno-wędkarski SŁaweX Sławomir Pisarczyk ul. batorego 18a

Już za rok kolejne wędkarskie zawody z okazji dnia dziecka na które już teraz zapraszamy. 
Impreza na stałe wpisała się w kalendarz ząbkowskiego koła wędkarskiego.

Z wędkarskim pozdrowieniem – Vice Prezes Koła Sławomir Pisarczyk

Tenisowy Dzień Dziecka
W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Klub Tenisowy Rakietą Ząbki zor-

ganizował zajęcia sportowe w formie gier i zabaw tenisowych zarówno 
dla małych, jak i dużych dzieci, konkurencje były przeprowadzone pod opie-
ką trenera Adama.

Zajęcia były odpowiedzią na potrzebę 
zapewnienia dzieciom optymalnych wa-
runków do ich zdrowego rozwoju oraz 
propozycją spędzenia wolnego czasu jak 
i popularyzacją tenisa ziemnego wśród dzie-
ci i młodzieży. dzieci dawały z siebie moc 
energii i zaangażowania. wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za wspólną zabawę oraz 
zachęcamy do rozpoczęcia swojej przygody 
z tenisem.
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najpiękniejszy rysunek, pracę ma-
larską lub witraż. komisja miała nie 
lada problem z wyborem najpięk-
niejszej z prac, więc postanowiła 
nagrodzić i docenić wszystkie prace biorące 
udział w konkursie. konkurs plastyczny był nie 
tylko okazją do poszerzenia wiedzy o bogatej 
twórczości S. wyspiańskiego, lecz także – a może 
przede wszystkim – dobrą zabawą. Największą 
atrakcją obchodów był pochód ulicą S. wy-
spiańskiego. Całe przedszkole przemaszero-
wało hucznie z wielkim transparentem. Nad 
bezpieczeństwem dzieci czuwała ząbkowska 

Leśny Zakątek oknem na świat

Podróże pozwalają poznać piękno świata oraz spotkać lu-
dzi, którzy uczą zrozumienia i otwartości. W obecnym roku 

szkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 2 ,,Leśny Zakątek” wdrożono inno-
wacje pedagogiczną ,,Leśny Zakątek oknem na świat”. Głównym celem tego 
projektu było uwrażliwienie dzieci na otaczający świat oraz ukształtowanie 
postaw otwartości i tolerancji wobec ludzi innych narodowości.

Obchody patrona ulicy Stanisława Wyspiańskiego

w formie prezentacji multimedialnej przy-
bliżyliśmy przedszkolakom sylwetkę nietuzin-
kowego artysty, zaprosiliśmy wszystkich zgro-
madzonych na wirtualny spacer krakowskimi 
śladami wyspiańskiego. Zwieńczeniem prezen-
tacji, był quiz sprawdzający znajomość biografii 
i twórczości S. wyspiańskiego. dzieci chętnie 
wzięły w nim udział i wykazały się dużą wiedzą. 
oczywiście zostało to docenione drobnymi 
upominkami. 

kolejnym etapem było rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego inspirowanego twórczością 
S. wyspiańskiego. był to konkurs rodzinny na 

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek” w Ząbkach mieści się przy 
ul. Wyspiańskiego 22. Postanowiliśmy przybliżyć przedszkolakom 

postać tego Wielkiego Artysty. Dnia 19 maja 2017 roku, obchodziliśmy 
po raz pierwszy „Dzień Patrona Naszej Ulicy Stanisława Wyspiańskiego”. 
Z tej okazji została przygotowana piękna wystawa prac oraz konkurs na 
pracę plastyczną inspirowaną twórczością patrona ulicy.

Straż miejska. Pochód zakończył się w ogrodzie 
przedszkolnym, gdzie dzieci mogły już dowolnie 
świętować ten piękny słoneczny dzień. Pozosta-
ła wystawa nagrodzonych prac konkursowych 
oraz reprodukcje obrazów artysty i wszyscy 
jeszcze długo mogli je podziwiać, a dzieci za-
pamiętały kim był patron naszej ulicy Stanisław 
wyspiański.

Martyna Pawłowska

Podczas realizacji tegorocznej innowacji, 
przedszkolaki zapoznały się z kulturami różnych 
narodów. dzięki metodom aktywizującym pozna-
wały świat wielozmysłowo i chętnie uczestniczyły 
we wszystkich zabawach i uroczystościach. w cza-
sie podróży towarzyszył im miś, który odwiedzał 
z nimi różne kraje. Naszą przygodę rozpoczęliśmy 
od zwiedzania naszego rejonu. Podczas tej wę-
drówki dzieci poznały wybrane regiony Polski – 
legendy z nimi związane, opowiadania, muzykę, 
stroje i zabawy ludowe. 

Następnie przedszkolaki wraz z misiem po-
dróżowały po różnych kontynentach. Pierwszym 
krajem, który odwiedziły była Rosja. Realizację 
tematyki w każdej grupie wiekowej rozpoczęto 
przekazaniem podstawowych wiadomości o Rosji, 
w tym: o położeniu, stolicy, flagi, hymnie. dzieci 
obejrzały ilustracje przedstawiające najciekawsze 
budowle moskwy oraz zabytki tego kraju. odbyła 
się również uroczystość z cyklu ,,dzieci – dzieciom”, 
podczas której została wystawiona rosyjska bajka 
„o złotej rybce”. w ciągu całego rosyjskiego ty-
godnia atrakcję stanowiły kolorowe „matrioszki”, 
herbata z samowaru, pielmienie oraz wykonany 
przez dzieci układ taneczny do muzyki Piotra 
Czajkowskiego. 

Podróżując dalej przedszkolaki zwiedziły Au-
strię. dzieci z grup maczki i Szafirki zaprezentowały 
baśń braci Grimm o Czerwonym kapturku w języku 
angielskim. Na koniec wizyty wszyscy mieli okazję 
degustować wiedeński sernik. 

w czasie naszej wyprawy nie mogło zabraknąć 
wizyty w Laponii – krainie św. mikołaja.

dzieci nie tylko dowiedziały się wielu ciekawo-
stek o Laponii, ale także pisały listy do św. mikołaja, 
które same wysłały na poczcie.

Poznając krainę wiecznego lodu, zdobyły 
wiedzę na temat życia eskimosów, przeżywały 

przygody pingwina kleofaska, eksperymentowały 
z lodem i śniegiem. Podczas uroczystości ,,Spo-
tkanie z eskimosem” miały możliwość obejrzenia 
igloo, wykonanego własnoręcznie przez pracow-
ników przedszkola. 

Podróżując dalej miś zaprowadził przedszko-
laków na ,,Kubę – wyspę gorącą.” Zwiedzając ten 
kraj dzieci poznały tańce kubańskie takie jak: salsa, 
rumba, cha-cha. brały udział w zajęciach kulinar-
nych ,,apetyt na świat”, podczas których wykonały 
tradycyjne kubańskie potrawy. 

kolejnym etapem wyprawy była wizyta 
w Meksyku, która rozpoczęła się od spotkania 
z meksykaninem i poznania legendy o powstaniu 
tego kraju. dzieci zapoznały się z życiem miesz-
kańców tego egzotycznego państwa, nauczyły 
się kilku prostych zwrotów w języku hiszpańskim 
oraz wykonały flagę meksyku. Zgodnie z kulturą 
kulinarną kraju wykonały: tortille, buritto, guaca-
mole, czekoladę meksykańską oraz nachosy, które 
później zjadły ze smakiem.

w świat wschodniej kultury przedszkolaki zo-
stały wprowadzone na spotkaniu z kyoko arahata, 
rodowitą Japonką. Przedstawiła ona prezentację 
multimedialną o ,,Kraju kwitnącej wiśni”, opo-
wiadająca o japońskich zabawach, origami, 
o kaligrafii, strojach oraz potrawach. Po tak 
wielu wrażeniach i nowych doświadczeniach 
czekał na dzieci pokaz japońskich sztuk walki 
członków klubu kSw kyokushin. ostatnim 
punktem podróży po Japonii był dzień ja-
poński przygotowany przez najmłodszą 
grupę Groszki, która zaprezentowała kata 
– technikę walki. Przedszkolaki również po-
znały zabawy japońskie: fukuwari i kendama 
oraz brały udział w konkursach zręcznościo-
wych, w czasie których za pomocą japoń-
skich pałeczek trzeba było oddzielić ryż od 

fasoli. dodatkową atrakcją była degustacja chiń-
skiej szarlotki oraz zielona herbata sencha sakura.

Afryka, w tym kolorowe Maroko to ostatni 
kontynent odwiedzony przez dzieci. Świat ten 
przybliżył dzieciom podróżnik, który opowiedział 
o faunie i florze występującej w tym rejonie, miesz-
kańcach i tradycjach.

w tym roku szkolnym dzieci miały okazję 
zobaczyć jak wygląda powitanie wiosny przez 
mieszkańców różnych narodowości: Polski, Hisz-
panii, kuby, meksyku, Grecji, Francji, Szwecji, Indii, 
Rosji oraz Chin. w tę uroczystość zaangażowali 
się rodzice z grupy kryształki-teatru rodziciel-
skiego ,,Pajęcze opowieści”. Sztukę oglądały nie 
tylko przedszkolaki, ale wystawiona była również 
w Fundacji wielokulturowej „Jasmin” w warszawie.

współpracujemy także z przedszkolem z No-
wego Yorku organizując video konferencje.

Uwieńczeniem tych wszystkich działań był 
Piknik Rodzinny ,,303 dni dookoła świata”, który 
odbył się 2 czerwca. każda z grup przedstawiła 
różne kraje, prezentując ich tradycje, stroje, potra-
wy oraz muzykę. Na piknik przybyli także goście 
z Nigerii i Japonii.

Nasze podróże w ,,Leśnym Zakątku” ukazały 
bogactwo kulturowe innych krajów. dzieci do-
wiedziały się, że każdy naród ma swoje własne 
tradycje, obrzędy, stroje, muzykę, które stanowią 
dla niego cenną wartość. mamy nadzieję, że dzięki 
różnorodnym metodom, zajęcia dawały dzieciom 
szansę na przeżycie ciekawej, wielokulturowej 
przygody, która przyczyni się do kształtowania 
postaw otwartości i życzliwości wobec świata.

Małgorzata Burzyk
Przedszkole nr 2 ,,Leśny Zakątek”
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Kolejny wielki sukces piłkarek UKS Ząbkovia Ząbki

Spływ kajakowy w SP2

Dnia 01.06.2017 roku pojechaliśmy na wycieczkę na 
spływ kajakowy rzeką Liwiec. Pani Dagmara Dobosz 

– nasz wychowawca, ustaliła kto z kim płynie i objaśniła, 
w jaki sposób manewrować kajakiem. Zajęliśmy wspólnie 
z rodzicami 15 kajaków, większość z  nas płynęła z opie-
kunem. Zanim wsiedliśmy do kajaków włożyliśmy kapoki 
i spryskaliśmy się sprejem na komary itp. Gdy wszyscy 
byli już w kajakach ruszyliśmy w drogę!

W dniach 1-4 czerwca 2017 roku w Łodzi rozegrane zostały 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Piłce Noż-

nej. UKS Ząbkovia Ząbki Mistrzem Polski U-13 !!!

Przez fazę grupową dziewczyny przeszły 
„jak burza”. Na wstępie zwycięstwo z UkS 
SmS Łódź 2:0. Potem 5:0 z UkS orzeł wałcz. 
Na koniec 1:0 z aP brzeźnica.

w półfinale zacięta rywalizacja 
z PwSZ wałbrzych 1:1 i zwycięstwo 
3:0 w rzutach karnych.

Finał to koncertowa gra na-
szych dziewczyn i zwycięstwo 2:0 
nad UkS SmS Łódź.

maja Grzybowska została kró-
lową Strzelczyń turnieju. magda 
Nizińska Najlepszą bramkarką 
a milena Prochowska Najlepszą 
Zawodniczką.

Skład mistrzowskiej dru-
żyny: Julia biesiada, Zosia bloch 
(bramkarka), Julia drężek, Julia 
Grządkowska, maja Grzybowska, 
Zuzanna kazimierczuk, Patrycja 
kozarzewska, Natalia Latoszek, 
olga Luberadzka, magda Nizińska 
(bramkarka), oliwia Piotrowska, mi-
lena Prochowska (kapitan), alek-
sandra Sulisz i alicja Świniarska.

Trener: marcin wojda.

Płynęliśmy w ustalonym szy-
ku i patrzyliśmy czy nie trzeba 
komuś pomóc.

Robiliśmy również posto-
je, w czasie których mogliśmy 
odpocząć i  poczekać na resztę 
grupy. Jeden postój był bardzo 
długi, ponieważ kilka kajaków 
zostało z tyłu. Czekaliśmy około 30 minut, było trochę chłodno, ale 
woda była tak ciepła, że ogrzewaliśmy się w  niej brodząc. kiedy 
„zguby” przypłynęły i wszyscy odpoczęli ruszyliśmy w dalszą drogę! 
Płynęliśmy bardzo długo, bo około 4 godzin. Co chwilę przydarzały 
się śmieszne sytuacje, ktoś wpłynął w trzciny, komuś spadła czapka 
z głowy i się „skąpała”, łączyliśmy się z innymi kajakami jak ktoś już 
nie miał siły (rodzice mieli trochę więcej roboty). Gdy wszyscy dotarli 

do celu, wysiedliśmy z  kajaków 
i pobiegliśmy pędem do autoka-
ru przebrać się w suche ubrania. 
Następnie był grill z kiełbaskami 
i  różnymi dodatkami i  to buło 
super, ponieważ byliśmy bardzo 
zmęczeni i głodni. Po zjedzeniu 
i  zregenerowaniu sił Pani dag-
mara zaproponowała żebyśmy 
zagrali w „sztandary”. mimo zmę-
czenia rąk po wiosłowaniu nogi 
nie odmawiały posłuszeństwa, 
berkowaliśmy się i zdobywaliśmy 

punkty. to jednak odebrało nam wszelkie siły i w drodze powrotnej 
w autokarze wiele osób zmorzył sen.

bardzo podobała mi się ta wycieczka chociaż kosztowała nas sporo 
wysiłku. Zostało po niej bardzo dużo fajnych wspomnień, gdyż była 
to fantastyczna przygoda. mam nadzieję, że takie wycieczki będą 
częściej. :) 

Oliwia Laskowska 4c – Szkoła Podstawowa nr 2 Ząbki
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