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Ząbkowska oświata godna naśladowania

C

zerwiec upłynął w Ząbkach pod znakiem wielu ważnych wydarzeń z obszaru edukacji. Ząbki znalazły się w centrum zainteresowania zarówno
ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i samych nauczycieli, a także
ogólnopolskich i lokalnych mediów. Tylko w ciągu ostatnich 2 tygodni minister edukacji Anna Zalewska odwiedziła Ząbki kilkukrotnie, uczestnicząc
w debacie i konferencjach poświęconych edukacji.

Ostatnie ze spotkań odbyło się w Szkole
Podstawowej Nr 3 podczas konferencji prasowej zorganizowanej w bibliotece szkolnej.
Ponieważ głównym tematem dyskusji był problem wyposażenia szkół w nowe technologie,
a przede wszystkim w sieć internetową nie

mogło na sali zabraknąć minister cyfryzacji
Anny Streżyńskiej, która przybliżyła plany ministerstwa w zakresie wsparcia szkolnictwa,
głównie za pośrednictwem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. Jak się okazuje polskie
szkoły na poziomie podstawowym są bardzo
słabo wyposażone w nowe technologie. Co
prawda jest stosunkowo niewiele szkół świetnie wyposażonych (w tym ząbkowskie), ale
zdecydowana większość jest daleko w tyle.
Nie bez powodu konferencje odbywały
się w ząbkowskiej „trójce”, uznawanej za wzór
godny do naśladowania.
Ministerstwo edukacji dużą wagę przywiązuje do nauki kodowania już od najmłodszych
lat. Podczas konferencji młodzież szkolna zaprezentowała swoje umiejętności. Swą pierwszą
lekcję z kodowania odbyła także pani minister.

Technologie multimedialne mogą się
przyczynić do wyrównywania poziomu nauczania bez względu na lokalizację szkoły.
Ale paradoksalnie, jeśli nie uda się stworzyć
zaplecza technicznego w szkołach, może się
okazać, że te nierówności mogą się jeszcze
bardziej pogłębić. Stąd też ogromna determinacja ze strony ministerstw edukacji i cyfryzacji, aby wyposażyć szkoły w odpowiedni
sprzęt.
red.

Atrakcyjna oferta finansowa bliżej klientów
ZĄBKI. W poniedziałek, 20 czerwca w Ząbkach przy
ulicy Orlej 4, w lokalu nr 59 odbyło się uroczyste otwarcie
biura kredytowego CA Express.
Nowo otwarte biuro kredytowe mieści się w budynku,
zlokalizowanym przy głównej ulicy tuż przy wyjeździe
z tunelu.
– Jesteśmy jedynym przedstawicielem banku Credit
Agricole w Ząbkach – mówi doradca finansowy, który
w poniedziałek czekał na pierwszych klientów nie tylko
z atrakcyjną ofertą finansową, ale także z poczęstunkiem
i aromatyczną kawą z ekspresu.

ADAM JACZEWSKI
Zapraszam mieszkańców Ząbek
na dyżur Radnego Powiatu Wołomińskiego
Pierwsza środa miesiąca
w godz 18 -19
Ząbki, ul. Piłsudskiego 68 email: adam.jaczewski@gmail.com

Dokończenie na str. 9

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
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„Lato w Mieście 2016”

U

przejmie informujemy, iż jak co roku została przygotowana na terenie Miasta
Ząbki akcja „Lato w Mieście 2016”, w celu zorganizowania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Dzieci i młodzież będą miały możliwość
wzięcia udziału w wielu atrakcyjnych i interesujących zajęciach. Poniżej podana jest
szczegółowa informacja dotycząca:
1. adresów placówek, które w okresie wakacji
2016 r. (w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki) będą prowadziły wypoczynek dla
dzieci i młodzieży w ramach akcji ,,Lato
w mieście 2016” na terenie Miasta Ząbki,
2. terminów prowadzenia wypoczynku w ramach ww. akcji przez wymienione w tabeli
placówki.
Informacje dotyczące zajęć prowadzonych w poszczególnych dniach akcji ,,Lato
w mieście 2016” oraz zapisu uczestników
ukażą się na stronach internetowych poszczególnych placówek w maju 2016 roku.

Termin
prowadzenia wypoczynku
– w ramach akcji
„Lato w mieście 2016”

Strony internetowe
poszczególnych placówek,
na których dostępna będzie
informacja o organizacji
„Lata w mieście 2016”

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Piłsudskiego 35, Ząbki

18.07.2016 r. – 29.07.2016 r.

www.sp1zabki.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Batorego 11, Ząbki

16.08.2016 r. – 26.08.2016 r.

www.sp2zabki.idsl.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2, Ząbki

27.06.2016 r. – 15.07.2016 r.

www.sp3zabki.pl

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10, Ząbki

27.06.2016 r. – 08.07.2016 r.

www.mokzabki.koti.pl

Nazwa i adres
organizatora wypoczynku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
08.08.2016 r. – 26.08.2016 r.
ul. Słowackiego 21, Ząbki

www.mosirzabki.pl
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Mamy nadzieję, że proponowana dzieciom i młodzieży interesująca oferta zajęć
w czasie wakacji urozmaici im spędzanie czasu wolnego w bezpiecznych i przyjaznych
warunkach oraz ciepłej atmosferze.

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00
piątki godz. 8.00–10.00
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Sponsor główny:

Sponsorzy:

Współorganizatorzy:

Partner techniczny:

Patronat:

Kancelaria prawna Ząbki, ul. Słowiańska 10
• pełen zakres usług: porady prawne (również online),
pisma procesowe, odwołania, wezwania do zapłaty,
umowy i opinie prawne, reprezentacja klientów
w sądach i urzędach, windykacja
• sprawy cywilne, gospodarcze, odszkodowawcze, administracyjne, pracownicze
• kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
tel. 733 859 396

e-mail: biuro@kancelaria-kbo.pl  •  www.kancelaria–kbo.pl

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.romika.com.pl
GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692
Promocja do 50%*





MAKIJAŻ PERMANENTNY
BOTOX
KWAS HIALURONOWY
MEZOTERAPIA IGŁOWA
Salon Your Place
również z dojazdem do klienta
*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

3

CO SŁYCHAĆ

Społeczeństwo

www.zabki.pl

R ozmowa z dyrektorem P ańst wowego M uzeum A rcheologicznego
W ojciechem B rzezińskim

Warto poznać
historię swoich przodków

Dr Wojciech Brzeziński od 2008 r. jest mieszkańcem Ząbek,
przeprowadził się z Warszawy. Od 2001 r. dyrektor Muzeum
Archeologii. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1978), stopień doktora uzyskał w Polskiej Akademii Nauk, od 1983 r. pracuje w Państwowym
Muzeum Archeologicznym (od stanowiska asystenta do
stanowiska dyrektora)

W powszechnym rozumieniu archeologia
zajmuje się czasami pra-, pradawnymi, ale
chyba nie jest tak do końca...?
To prawda, ogólnie mówiąc rzeczami
dość odległymi w czasie, sprzed wielu tysięcy
lat, ale ostatnio, już od kilku lat archeolodzy
zajmują się wykopaliskami dotyczącymi wydarzeń stosunkowo niedawnych z punktu
widzenia archeologii. Mam tu na myśli okres
nowożytny, ale także czasy zupełnie niedawne jak wiek XIX a nawet XX.
Rozumiem, że to wszystko co jest w danym
momencie przedmiotem zainteresowania
archeologów ma też swoje odzwierciedlenie
chociażby w funkcjonowaniu Muzeum?
W muzeum jest pokazywana przede
wszystkim główna wystawa, która poświęcona jest pradziejom i wczesnemu średniowieczu ziem polskich. Jest to jedyna taka
wystawa w Polsce, która obejmuje całość
najdawniejszych dziejów naszego kraju. Ponadto pokazujemy liczne wystawy czasowe
zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
Ostatnio przedstawiciele Muzeum gościli
również u nas, w ząbkowskich szkołach. Jaki
był powód tej wizyty?
Ma to związek z wykopaliskami, które
prowadziliśmy w latach 2010-2013 na terenie
Reduty Ordona. Jest to obiekt znany każdemu
Polakowi. bowiem Reduta ma trwałe miejsce
w naszej historii dzięki wierszowi Adama
Mickiewicza. Badania zakończyły się sporym sukcesem, odkryliśmy wiele zabytków
związanych z obroną Reduty Ordona: części
umundurowania, militaria oraz szczątki żołnierzy, którzy wzięli udział zarówno w obronie
reduty, jak i w ataku. Pragnąc spopularyzować
wspomniane odkrycia postanowiliśmy w ząbkowskich szkołach, przy pomocy naszych
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kolegów z grupy rekonstrukcyjnej, która
działa przy muzeum (Stowarzyszenie Artylerii Dawnej) przeprowadzić pokaz obsługi
repliki armaty z XIX w. który odbył się w obu
gimnazjach. Pokaz został poprzedzony prelekcją dra Wojciecha Borkowskiego, badacza
Reduty Ordona, który w mundurze oficera
artylerii z czasów Królestwa Kongresowego
przybliżył słuchaczom zagadnienia związane
z Powstaniem Listopadowym, a zwłaszcza
z obroną Warszawy w 1831 roku.
Następnie na szkolnym boisku odbył się
pokaz działania armaty zakończony trzykrotnym wystrzałem.
Rozumiem, że to nie było sporadyczne wydarzenie. Czy należy przez to rozumieć, że
Państwo wychodzicie ze swą wiedzą „do
ludu” w teren, a nie tylko oczekujecie na
gości w Muzeum?
Bierzemy udział w licznych imprezach plenerowych, nie tylko rekonstrukcyjnych. Wystarczy wspomnieć Piknik Naukowy Polskiego
Radia i Centrum Nauki Kopernik, Festiwal
Nauki Polskiej, ostatnio jubileusz 200 – lecia
Uniwersytetu Warszawskiego. Organizujemy
również różnego rodzaju pokazy na terenie
muzeum, a także wokół naszej siedziby, Arsenału Warszawskiego. Od lat bierzemy intensywny udział w Festynie Archeologicznym
w Biskupinie.
Jak by Pan zachęcił do odwiedzenia
Muzeum?
Zapraszam serdecznie do budynku historycznego Arsenału Warszawskiego, przy
ulicy Długiej 52, gdzie mieści się nasze muzeum. Nie tylko można tam zwiedzić wystawy,
ale wziąć udział w różnego typu zajęciach.
Program jest skierowany głownie do dzieci i młodzieży. Można dawnymi metodami
spróbować lepić garnki, spróbować swoich
umiejętności tkackich, a także wziąć udział
w warsztatach mincerskich i spróbować wybić
monety.
Czy archeologia jako taka może być inspiracją dla przyszłości ?
Na pewno tak. Mówi się, że przyszłość jest
zawsze zakotwiczona w przeszłości. Warto
znać swoje korzenie, warto znać przeszłość
również tą odległą. Człowiek na ziemi jest
obecny od wielu, wielu tysięcy lat.. Musimy
sobie zdać sprawę, że 99% dziejów człowieka
odbyło się w epoce kamienia, a tylko 1% to
pozostałe dzieje do czasów współczesnych.
Wszyscy jesteśmy zatem dziećmi epoki kamienia.

Czy zdarza się, że człowiek współczesny
zachwyca się nad jakimś przedsięwzięciem,
czy wynalazkiem uznając to za coś niebywałego, a później się okazuje, że w dawnych
cywilizacjach podobnego typu rozwiązania
miały już miejsce ?
Wiele umiejętności znanych jeszcze
naszym przodkom (dziadom, pradziadom)
zanikło zupełnie. Dziś budzi niedowierzanie
informacja, że garnek może być zrobiony
z gliny, a nie z metalu bądź tworzyw sztucznych lub, że siekiera mogła być wykonana
z krzemienia i ma formę dobrze obrobionej
bryły krzemienia. Z kolei sierp składał się z zespołu niewielkich zabytków krzemiennych
osadzonych w drewnianej rękojeści. Również
umiejętność posługiwania się dawnymi narzędziami znanymi nam z kultur ludowych
powoli zanika. Coraz mniej ludzi zdaje sobie
sprawę, że materiał na ubrania tkano kiedyś
w domu, samemu wyprawiano skóry itp.
Dzisiaj jest wszystko gotowe, fabryczne i sprowadzone często z odległych części świata.
Misja naszego muzeum polega m.in. na tym,
że chcemy przypomnieć dawne umiejętności,
dawne sposoby życia, a także dawny związek
człowieka z przyrodą.
A jeśliby spojrzeć na rozwój cywilizacji
ludzkiej, to czy proces ten miał charakter
płynny, logiczny, w którym „nowości” wynikały z wcześniejszych doświadczeń, czy
też pojawiały się jakieś zaskakujące zrywy?
Niewątpliwie w dziedzinie rozwoju technologii nastąpił ostatnio ogromny postęp,
który wynika częściowo z dawnych osiągnięć.
Nie ma wątpliwości, że wiele wynalazków,
które powstały dawniej do dzisiaj znajduje
zastosowanie. Zapewne gdyby kiedyś nie
było siekiery krzemiennej, dziś by nie było
siekiery metalowej, itd.
Natomiast czy sama natura człowieka się
bardzo zmieniła? To wydaje się wątpliwe. Od
chwili wyodrębnienia się współczesnego człowieka (ostatnie 30 tys. lat ), ludzie na etapie rozwoju biologicznego są mniej więcej tacy sami.
Chociaż nie można wykluczyć, że będzie następowała dalsza ewolucja gatunku ludzkiego.
Czy na bazie dotychczasowej wiedzy, doświadczeń można przewidzieć, jaka będzie
w tym zakresie przyszłość?
Na pewno jesteśmy fizycznie coraz więksi.
Jesteśmy społeczeństwem wielkoludów.
A jak na przestrzeni dziejów zmieniała się
długość życia?

www.zabki.pl
Tu jest zmiana olbrzymia. Dawne pokolenia, jeszcze w nie tak odległych czasach
żyły dużo krócej. Średnia wieku w Imperium
Rzymskim nie przekraczała 30 lat, nie mówiąc
o wcześniejszych okresach. Pochówki ludzi
z odległej przeszłości, którzy mieli więcej niż
25-30 lat są rzadkością. Dzisiaj ludzie żyją
bardzo długo, są zdrowsi, wyżsi, nie wiem
natomiast czy sprawniejsi. Co więcej, dzisiaj
społeczeństwo otacza się protekcją ludzi,
którzy w warunkach gospodarki zbieracko
-łowieckiej nie mieliby szans na przeżycie.
Człowiek ze słabym wzrokiem nie nadawałby
się do polowań na zwierzynę.
Gatunek ludzki bardzo się rozwinął w sensie fizycznym, natomiast, w jakim kierunku pójdzie ewolucja człowieka trudno powiedzieć.
Spójrzmy na rozwój ludzkości z socjologicznego punktu widzenia. Na przestrzeni dziejów postępowała kumulacja poszczególnych
grup społecznych, powstawały plamiona
potem całe narody... Czy będzie coś więcej?
Jest to kwestia społeczna a także polityczna, jak będzie wyglądała nasza tożsamość
narodowa. W cywilizacji, w której obecnie
żyjemy jest ogromna łatwość przemieszczania się z kraju do kraju, zawierania związków
z osobami innych narodowości. Na pewno
społeczeństwa są mniej izolowane niż kiedyś.
Proszę powiedzieć, jakimi sprawami najbardziej żyją dziś polscy archeolodzy? Czym
żyje polska archeologia?
Jest kilka węzłowych problemów, którymi
zajmuje się archeologia. Na pewno należy do
nich antropogeneza, czyli powstanie gatunku

Społeczeństwo
ludzkiego. Drugim problemem jest rewolucja
neolityczna, tzn. ten moment w dziejach ludzkości, w którym człowiek przeszedł od gospodarki
zbieracko-łowieckiej do gospodarki rolniczej
i hodowlanej, i można powiedzieć, że właściwe
w niej pozostał do chwili obecnej. Kolejnym
problemem, który w archeologii polskiej odegrał
ogromną rolę są oczywiście początki Polski. Dziś
to jest bardzo aktualne, bo w tym roku obchodzimy kolejną, okrągłą rocznicę chrztu... no właśnie
czy Polski czy władcy kraju i jego otoczenia? To
jest przedmiotem wielu analiz.
A jeśli chodzi o konkretne badania archeologiczne, z jakimi mamy do czynienia?
Dzisiaj badamy przede wszystkim stanowiska, które są zagrożone, tzn. stanowiska archeologiczne na trasie budowy dróg, gazociągów, domów, linii przesyłowych. Coraz mniej
jest badań, które byłyby czystymi badaniami
naukowymi podjętymi dla zbadania jakiegoś
problemu. Oczywiście przy badaniu terenu
na przykład pod budowę autostrady odnajdujemy wiele ciekawych zabytków, które na
pewno powiększają wiedzę na dany temat.
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat archeologia
stała się bardziej funkcjonalna i usługowa.
Jest taki postulat badawczy, aby nie eksplorować stanowisk, które nie są zagrożone, Trzeba
się skupić nad tym, co może być zniszczone.
A czy na naszym terenie dokonano jakichś
znaczących odkryć?
W okolicach Warszawy bardzo interesujące wykopaliska prowadzono w dolinie Liwca.
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W rejonie Węgrowa jest ogromne cmentarzysko w Jartyporach sprzed 2 tys. lat. W pobliżu.
ujścia Liwca do Bugu, w rejonie Wyszkowa,
też odkryto wiele cmentarzysk, które potem
przebadano. W Czersku, u stóp zamku też
jest badane starożytne cmentarzysko. Nad
Świdrem odkryto wiele ciekawych stanowisk
z okresu paleolitu. Oczywiście obszar Mazowsza nie jest szczególnie nasycony stanowiskami archeologicznymi tak jak np. Małopolska
czy Dolny Śląsk.
Jeśli chodzi o obecną ofertę Muzeum to
oczywiście nie problem sprawdzić to na stronie internetowej, natomiast co szczególnie
by Pan polecał czy to mieszkańcom Ząbek
czy innym zwiedzającym?
W tej chwili poleciłbym wystawę dotyczącą życia codziennego w prehistorycznej
Macedonii, która przyjechała do nas z Salonik.
Będzie ona prezentowana tylko do końca
września. Jest to pierwsza wystawa archeologiczna z Grecji w Polsce.
Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę,
że muzea takie jak nasze pracują w rytmie
roku szkolnego. 80% naszych zwiedzających
to dzieci i młodzież. Rocznie udzielamy 2000
lekcji dla grup szkolnych. Mamy odpowiednie sale dydaktyczne, wyposażone pomoce
naukowe. Dzisiaj wizyta w naszym muzeum
to nie tylko zwiedzanie wystaw. Od nowego
roku szkolnego wystąpimy z nową ofertą edukacyjną dla szkół. Serdecznie zapraszam do
Państwowego Muzeum Archeologicznego.
Dziękuję za rozmowę.
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Złoci Jubilaci

W

dniach 4 i 18 czerwca odbyła się ceremonia wręczenia odznaczenia Prezydenta RP z okazji 50-tej
rocznicy pożycia małżeńskiego. Okolicznościowe medale z rąk Burmistrza Roberta Perkowskiego odebrali Państwo:
– Stefania i Henryk Witkowscy
– Bronisława Sabina i Wiesław Piotr Radzikowscy
– Jadwiga i Franciszek Oknińscy
– Elżbieta i Józef Bartczuk

Uroczystość z tej okazji odbyła się w sali
ślubów im. Fyderyka Haydera w Urzędzie Stanu Cywilnego Miasta Ząbki, a poprowadziła
ją kierownik USC Joanna Konieczna.
Medale wręczył jubilatom: Burmistrz
Miasta Ząbki Robert Perkowski w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki
Wojciecha Guta, Zastępcy Burmistrza Artura Murawskiego, ząbkowskiej radnej Zofii
Dąbrowskiej, Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Pawła Uścińskiego, Przewod-

niczącego Komisji
Społecznej Grze gorza Siwka oraz
Przewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej Waldemara Brzeszkiewicza. Prócz medali jubilaci otrzymali
pamiątkowe grawery i kwiaty. Na sali były
obecne rodziny i znajomi jubilatów. Zarówno Burmistrz, jak i Przewodniczący Rady nie
szczędzili Jubilatom ciepłych słów, doceniając
niezłomność Jubilatów.

Strzelcy dziękują

O

ddział Ząbki Związku Strzeleckiego funkcjonuje w naszym mieście od
października 2015 roku. W tym czasie wiele osób okazało nam pomoc
i wsparcie, w tym także finansową. Zbliża się przerwa wakacyjna i podsumowując ten okres chcielibyśmy podziękować przyjaciołom naszego oddziału.

Oczywiście dziękujemy Burmistrzowi
Robertowi Perkowskiemu – bez jego wsparcia oddział nigdy by nie powstał. Jednolite
umundurowanie i oznaczenie oddziału, zwracające uwagę innych organizacji, zawdzięczamy właśnie Panu Burmistrzowi. Dziękujemy
Strzelcom z Wołomina i ich komendantowi
Marcinowi Sochoniowi za inspirację, pomoc
organizacyjną i szkoleniową. Dyrektorom
ząbkowskich gimnazjów i podstawówek,
umożliwiających nam prowadzenie zbiórek
na terenie szkół. Wspierają nas nasze lokalne
służby – Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska i Policja. Szkolenia z pierwszej pomocy
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prowadzili Strażnicy Miejscy oraz ząbkowianin Marcin Kubicki KPP z Automobilklubu Polskiego. Dzięki wsparciu Władz Miasta i Miejskiego Centrum Sportu przygotowujemy się
do nauki ratownictwa wodnego. Pod okiem
instruktorów z MCS uczymy się pływać, by
docelowo dzięki wsparciu Komisariatu Rzecznego Policji z Warszawy zostać ratownikami.
Dziękowaliśmy już w „Co Słychać?” Panu
Sławomirowi Dubie, Prezesowi Grupa DSF,
za prezent w postaci torby medycznej. Podkreślić należy jednak stałe wparcie, jakie
otrzymujemy od Pana Sławka – np. aktualnie przechodzimy szkolenie z zakresu służb

Pięćdziesiąt lat wspólnego pożycia małżeńskiego jest czymś wyjątkowym, zasługującym na docenienie. Dołączamy się więc do
gratulacji wszystkim parom i życzymy Jubilatom jeszcze wielu szczęśliwych wspólnie
spędzonych lat!
IP/MO
fot. Paweł Poboży

informacyjnych, niezbędne podczas zabezpieczania imprez masowych.
Ostatnim darczyńcą naszego oddziału
został Pan Paweł Góral – Prezes ząbkowskiej
firmy deweloperskiej „GÓR-PIS”. Pan Paweł
zakupił dla nas kilkanaście sztuk szkoleniowych atrap broni, tzw. „gumikałachów”, które
prezentujemy na zdjęciu. Dzięki temu wyposażeniu będziemy mogli w pełni szkolić się
z zakresu wojskowych systemów samoobrony, takich jak KravMaga i Combat 56, oraz
wspólnie z innymi oddziałami strzeleckimi
z zielonej i czarnej taktyki.
To oczywiście nie są wszyscy, którzy nam
pomagają, bo nie sposób ich wszystkich
wymienić w krótkim artykule, ale jak zwykł
mawiać ksiądz Kowara – niewymienionym
dziękujemy w dwójnasób :)
Ze strzeleckim pozdrowieniem
Mirosław Sobiecki
Komendant Oddziału Ząbki
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NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W MIEŚCIE ZĄBKI

„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW”
I. Cel konkursu
Poprawa estetyki Miasta oraz zachęcenie mieszkańców do
dbałości o swoje najbliższe otoczenie: ogrody, balkony,
wspólnoty mieszkaniowe.

VII. Kryteria oceny
Komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
1. W przypadku ogrodów:
– ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne
– stan i wygląd ogrodzenia
– kompozycje kwiatowe
– utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy
– mała architektura ogrodowa
– sposób utylizacji odpadów
2. W przypadku balkonów:
– ogólny wygląd balkonu
– ukwiecenie balkonu, kompozycje kwiatowe
– wypełnienie balustrady

II. Organizator
Burmistrz Miasta Ząbki
III. Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:
a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
IV. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy
Miasta Ząbki, z wyłączeniem laureatów poprzedniej
edycji konkursu (zdobywców I, II i III miejsca).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie
chęci udziału w nim poprzez wypełnienie i złożenie
w Sekretariacie Urzędu Miasta formularza zgłoszeniowego.
V.

VIII. Nagrody
1. Za wyróżnienie w konkursie będą przyznawane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wysokość nagród będzie ustalona odrębnie dla każdej
kategorii konkursowej.
3. W każdej kategorii planuje się przyznać po trzy nagrody odpowiednio za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
dla pozostałych uczestników.

Termin konkursu
1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do
dnia 22 lipca 2016 r.
2. Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską
Komisję Konkursową do 5 sierpnia br.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we
wrześniu br.

IX. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania
ogrodów, balkonów i ich właścicieli oraz podania wyników
do publicznej wiadomości.

VI. Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.

200 m2
POD DZIAŁALNOŚĆ
Do tej pory filia przedszkola
inna działalność również

ZĄBKI KWIATOWA 5C
TEL: 666 812 179

WARSZTAT
DEKARSKI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do konkursu na najładniejszą posesję w Mieście Ząbki

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

...........................................................
(dokładny adres)

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

............................................................
(telefon kontaktowy)

...........................................................
(imię i nazwisko właściciela posesji)

Akademia „Hippocampus”

.............................................
(data)

Zgłaszam udział mojej posesji do konkursu „ZĄBKI – MIASTEM
OGRODÓW” w kategorii*:

Diagnoza i terapia trudności
w uczeniu się

a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
(* proszę zakreślić odpowiednią kategorię)
DYSLEKSJA
 DYSORTOGRAFIA
 zaburzenia umiejętności
matematycznych
LOGOPEDA
Ząbki, ul. Wiosenna 1A
www.hippocampus.edu.pl
tel. 507 301 975



Wynajmę budynek

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW

.................................................................
(podpis właściciela posesji)
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Ząbkowskie szkoły
najlepsze w powiecie

15

czerwca w sali konferencyjnej starostwa powiatu wołomińskiego odbyła się uroczystość wręczenia pucharów dla najlepszych szkół z terenu powiatu wołomińskiego w zakresie dokonań na
polu sportowym. I tym razem nie było niespodzianek. Nasze szkoły
zajęły czołowe miejsca.
Wśród szkół podstawowych pierwsze
miejsce zajęła SP2 Ząbki, drugie miejsce SP1
Ząbki, na podium trafiła jeszcze SP7 z Wołomina.
Spośród 31 gimnazjów w powiecie najlepsze okazało się Publiczne Gimnazjum Nr 2
w Ząbkach. Kolejne miejsca zdobyły gimnazja
z Zielonki i Radzymina.
Zwycięzcom wręczone zostały puchary.
Z kolei władze Ząbek przyznały wyróżnienia dla 19 nauczycieli wychowania fizycznego. Dzięki ich codziennej pracy, zaangażowaniu i pasji wychowawczej ząbkowska
młodzież zdobywa laury na wielu sportowych
arenach, także ogólnokrajowych. W imieniu
burmistrza nagrody wręczył wiceburmistrz
Artur Murawski.
red.

Atrakcyjna oferta finansowa...
Dokończenie ze str. 1
– Myślę, że nasza dogodna lokalizacja ułatwi kontakt zarówno z dotychczasowymi klientami Credit Agricole
jak i tymi, którzy dopiero chcą zapoznać się z ofertą CA Express. Klienci
w CA Express pożyczą pieniądze na
dowolny cel, np. remont, wakacje. Mogą też skonsolidować swoje
zobowiązania z innych banków i przenieść je do Credit Agricole, dzięki
temu zyskają dłuższy okres spłaty – nawet do 120 miesięcy, a także
możliwie najniższą ratę. Biuro czynne
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia
Naszej Placówki
Telefon: 608 310 008
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Wy nie opowiadacie
jak powinno być –
Wy to już pokazujecie

T

ak jedna z gości konferencji „Model Nowoczesnej Szkoły” podsumowała
spotkania w Ząbkach, które odbyły się 10 i 11 czerwca 2016 roku w Szkole
Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca.

„Od kilku lat jestem uczestniczką wielu konferencji, na których wszyscy opowiadają, co
należy robić. Wy nie opowiadacie jak powinno
być – Wy to już pokazujecie, dlatego dzisiejsza
konferencja jest wyjątkowa.”
Czas patrzenia w monitor komputera, garbienia się przy nim absolutnie minął-mówiła
profesor Marlena Plebańska- potrzebujemy
interdyscyplinarności, projektów, które aktywizują uczniów, edukacji wspartej technologią.
Organizatorzy konferencji wyszli do uczestników z następującym przekazem: Nie ograniczajmy lekcji do czterdziestopięciominutowych
zajęć. Pomyślmy nad zmianami systemowymi
umożliwiającymi zaplanowanie przez nauczycieli zajęć międzyprzedmiotowych, pracę w grupach w różnorodnych projektach już w szkole
podstawowej. Uczmy dzieci kompetencji społecznych, krytycznego myślenia, nawiązywania
relacji w grupie. Takie rozwiązanie zaprezentowano na konferencji z udziałem uczniów kilku
szkół. Pokazano „żywą lekcję historii”-Debatę
o Powstaniu Warszawskim, która odbywała
się zarówno offline na sali gimnastycznej, na
oczach uczestników konferencji, jak i online,
gdzie uczniowie siedząc w swoich szkołach
w Ząbkach i w Warszawie pracowali nad prezentacją udostępnioną w chmurze, podczas gdy
pozostali prowadzili dyskusję, W trakcie debaty
dokonano dwóch krótkich wideokonferencji
w języku angielskim ze szkołą z Kosowa oraz
z Wielkiej Brytanii. Wcześniej zaprezentowano
film wykonany przez piątoklasistów z SP3 z Ząbek zrealizowany telefonami komórkowymi,
w którym zarejestrowano przebieg wspólnej
pracy nad prezentacją sway wykonaną w cytowanym międzynarodowym uczniowskim składzie zdalnie komunikując się na skypie.
Uczniowie podczas lekcji mieli kontakt
z autentycznym świadkiem Powstania Warszawskiego Panem Eugeniuszem Tyrajskim,
kombatantem o pseudonimie „Genek”, który
w barwny, charakterystyczny sobie poetycki
sposób podsumował dyskusję dzieci. Kontakt
z tak znakomitym gościem niewątpliwie wywarł ogromne wrażenie na uczniach, co dla
procesu zapamiętywania informacji według
założeń neurodydaktyki ma ogromny wpływ.
Wielokrotność powtarzania celów edukacyjnych w sposób atrakcyjny dla młodzieży to
droga do sukcesu dla wszystkich pedagogów
zainteresowanych nowoczesnym spojrzeniem
na nauczanie. Nowoczesne technologie oraz
zastosowane metody i formy pracy w projekcie debaty, której byliśmy świadkami sprzyjają
neurodydaktycznemu podejściu do uczenia się
rozumianego w pojęciu uczącej się organizacji.
Debata uczyła również kompetencji społecznych, często zwanych kompetencjami XXI wieku. Dzieci, niczym nieskrępowane uczone były
krytycznego myślenia i nawiązywania relacji
w grupie, budowania wiedzy poprzez korzy-
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stanie z zasobów sieciowych, komunikowania
się w języku angielskim za pomocą urządzeń
oraz autoprezentacji przed zgromadzonym
audytorium.
„Debata, której byliśmy świadkami to„cyfrowy ogród rozwoju talentów, ogromna wymiana
myśli historycznej, praca w grupie, współpraca z uczniami dwóch innych krajów i trzech
polskich szkół, wykorzystanie wiedzy multiprzedmiotowej, polonistycznej, historycznej,
informatycznej, językowej, gdzie technologia
była tylko narzędziem wspierającym proces
edukacyjny”-mówiła Plebańska. Ten przykład
jest wskazówką oraz inspiracją jak używać technologii cyfrowych w szkołach. Technologia, jako
narzędzie dała możliwość uczniom współpracy
przy tym projekcie-dodała profesor. Cele dydaktyczne powinniśmy stawiać wyżej niż uczenie
technologii. W taki sposób cyfryzujmy szkoły-ponownie podkreślała Plebańska nawiązując
do uczenia kompetencji społecznych.
Żyjemy w epoce „wiedzy na żądanie” (sformułowanie użyte przez Plebańską), z poziomu
różnych urządzeń wiedza jest dostępna za pośrednictwem Internetu. Według organizatorów
konferencji stawia to nauczyciela w zupełnie
innej roli. Nauczyciel nie jest dzisiaj składnicą
wiedzy, którą przekazuje uczniom, lecz osobą
wspierającą rozwój ucznia, przewodnikiem po
świecie informacji, planistą procesu edukacyjnego zindywidualizowanego dla konkretnego
dziecka.
„Technologia diametralnie zmieniła przekaz,
jaki widzieliśmy podczas debaty uczniowskiej”
stwierdził profesor Maciej Sysło podczas panelu
dyskusyjnego, który odbywał się bezpośrednio
po projekcie uczniowskim „Niewątpliwie jest to
wartość dodana” dla uczniowskiej debaty.
Fakt, iż uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych rozdanych po konferencji domagali się
więcej warsztatów świadczy o zainteresowaniu
praktycznym zastosowaniem TIK (ICT) w edukacji. Nauczyciele są żądni szkoleń, które ukazują,
w jaki sposób stosować technologię na swoich
zajęciach oraz wysoko oceniają właśnie warsztaty z zastosowania jej na lekcjach innych niż
zajęcia komputerowe. Warsztaty z zeszytów
w chmurze czy Swaya cieszyły się obok robotyki i programowania największym zainteresowaniem. Podczas konferencji podkreślono, że
model nowoczesnej szkoły to przede wszystkim
miękkie podejście do projektów skierowanych
na rozwój ucznia i nauczyciela. Stworzenie
w szkole organizacji uczącej się, gdzie nauczyciele nabywają kompetencji wraz ze swoimi wychowankami, czy stosowanie oceniania kształtującego obok technologii w procesie nauczania
to synonimy dzisiejszej nowoczesności.
Mocno został zaakcentowany aspekt rozwiązań chmurowych w edukacji od e-dziennika
np. Uonet plus do Office 365 na wszystkich
przedmiotach w szkole. Podkreślono komuni-

www.zabki.pl
kację z rodzicami za pomocą technologii oraz
infrastrukturę szkolnej sieci bezprzewodowej
i jej zabezpieczeń również w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania MERAKI.
Na konferencji dyrektor departamentu podręczników i innowacji w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Pan Rafał Lew-Starowicz przedstawił
zmianę dotyczącą obowiązkowego wprowadzenia programowania do polskich szkół. Uczestnikom konferencji nie mogło umknąć tak mocno
zaakcentowane pytanie postawione przez profesora Macieja Sysło naśladujące nauczyciela
i skierowane do ucznia, który pomylił się w obliczeniach: „jak do tego wyniku doszedłeś?” Pytanie jest kwintesencją odpowiedniego podejścia
nauczyciela do ucznia. Nauczyciela, który nie
podaje gotowych rozwiązań, lecz umożliwia
uczniowi samodzielną analizę i syntezę oraz
dojście do rozwiązania.
„Dość tej bolesnej technologii w szkołach,
jest czas na rygorystyczna informatykę” cytował
za ministrem edukacji Wielkiej Brytanii profesor
dr hab. Maciej M. Sysło na wykładzie Programowanie elementem kształcenia informatycznego
-wyzwania, rozwiązania i kierunki działań.
Pokazowa lekcja programowania przeprowadzona przez nauczycielkę z SP3 z Ząbek Katarzynę Iwanichę udowodniła, że można uczyć
pierwszaków programowania, pomimo że nie
mają jeszcze rozwiniętego abstrakcyjnego myślenia. Wystarczy dobrać odpowiednie metody
pracy z naciskiem na naukę poprzez zabawę.
Dyskusja w panelu wykazała, że pomimo różnicy
zdań wszyscy są zgodni, iż programowanie jest
polskiej szkole potrzebne i zasadne jest jej wprowadzenie na wszystkich poziomach edukacji,
Spieramy się jedynie o metodologię. Należy
zaufać nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej,
którym najbliższe są metody pracy z dziećmi.
Po przeszkoleniu grona nauczycieli klas młodszych przy użyciu platform takich jak code.org,
Minecrafta, Baltie, czy Mistrzów Kodowania
programowanie może być wspaniałą przygodą,
a programowanie robotów prawdziwą pasją.
Konferencję zakończyło wystąpienie Lidera Cyfryzacji w Polsce z Ministerstwa Cyfryzacji Pana
Włodzimierza Marcińskiego, który podkreślał
wagę umiejętności cyfrowych w wystąpieniu
Umiejętności dla przyszłości.
Grill z piątku na sobotę w pobliskim ośrodku
Złote Brzozy okazał się „strzałem w dziesiątkę”,
a uczestnicy integrowali się i wymienili doświadczeniami nie tylko już z dziedziny edukacji.
Wszystkim gościom oraz uczestnikom
serdecznie dziękuję w imieniu organizatorów,
Iwony Pańta oraz swoim i zapraszam do kontaktu online, jak również do spotkania za rok na
drugiej konferencji Model Nowoczesnej Szkoły
w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.
Szczególne podziękowania Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 składa Burmistrzowi Miasta
Robertowi Perkowskiemu za objęcie patronatem i otwarcie konferencji Model Nowoczesnej
Szkoły, bez którego zaangażowania nie moglibyśmy osiągnąć takiego poziomu sukcesu
placówki. Podziękowania również kieruję do
Pracowników Urzędu Miasta, Referatu Oświaty,
Dyrektorów ząbkowskich szkół i przedszkoli
za wieloletnią współpracę i wsparcie naszej
placówki, bez Państwa przyjaznego wkładu,
nie moglibyśmy dzielić się naszymi sukcesami
na tak szerokim forum.
Tomasz Łukawski
Dyrektor szkoły
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w nieco innym świetle

Lekcja historyczna w Ząbkach
„Nam strzelać nie kazano.
– Wstąpiłem na działo
I spójrzałem na pole;
dwieście armat grzmiało.
Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi,
Prosto, długo, daleko,
jako morza brzegi;
– pisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz
w „Reducie Ordona”. Jak rzeczywiście było? Nowych faktów historycznych dostarczyły badania archeologiczne przeprowadzone przez dr Wojciecha
Borkowskiego, zastępcę dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie, jednocześnie wybitnego archeologa, kierownika i autora badań
na Reducie Ordona.
O tym i wielu innych ciekawostkach związanych z obroną Reduty Ordona, mieli okazję
dowiedzieć się słuchacze lekcji historycznych
w GP1 i GP2 w Ząbkach, które odbyły się
w szkołach w dniach 19 maja i 2 czerwca br.
Warto wspomnieć, że inicjatywa przeprowadzenia lekcji historycznych wypłynęła dzięki
współpracy dyrektora Państwowego Muzeum
Archeologicznego dr Wojciecha Brzezińskiego (mieszkańca Ząbek) z burmistrzem Ząbek
Robertem Perkowskim.
Przeprowadzone lekcje historii, składały
się z trzech części: wystawy historycznej, prelekcji poprowadzonej przez dr Wojciecha Borkowskiego i pokazu wystrzału armatniego.
Uczestnicy – gimnazjaliści i ich nauczyciele wraz z prowadzącym prelekcję dr Borkowskim mogli się cofnąć do początków XIX
w. kiedy to pod Warszawę podeszły wojska
rosyjskie. Jak twierdzą badacze, obrońców
szańca, który potem otrzymał nazwę Reduty
Ordona, było ok. 600, atakowało ich ok. 4,5 tysiąca żołnierzy rosyjskich. Polaków zgubiła nie
tylko przeważająca liczba wroga, ale także złe
dowodzenie. Jak twierdzi dr Borkowski, do

Powstania Listopadowego, które wybuchło
29 listopada 1830 roku, mobilizował porucznik Piotr Wysocki. Jednak, gdy ok. 120 żołnierzy wyległo na ulice, oficerowie, którzy
byli przeciwni powstaniu, namawiali ich do
powrotu do koszar, dlatego w pierwszych
godzinach walki kilku wyższych oficerów
polskich zginęło z rąk powstańców.
Badacz powiedział o powiązaniu historycznym Ząbek z wydarzeniami z czasów
Powstania Listopadowego. Front bitwy grochowskiej (25-26 lutego 1831 r.) przebiegał od
Wawra do Białołęki. Dowodzący wojskami rosyjskimi Iwan Iwanowicz Dybicz Zabałkański,
idąc na Warszawę, próbował obejść pozycje
polskie pod słynną Olszynką Grochowską
właśnie m.in. przez Ząbki, miało to miejsce
26 lutego.
Jak powiedział dr Borkowski 6 sierpnia
Rosjanie podeszli ostatecznie pod Warszawę,
która była broniona redutami wysuniętymi
na przedpole miasta. Szaniec znany obecnie
pod nazwą Reduty Ordona miał wówczas
numer 54. Badania wykazały, że reduta była
otoczona wilczymi dołami, które rozpoczęto
kopać na 2 tygodnie przed szturmem. Badacze odnaleźli w wilczych dołach szczątki polskich i rosyjskich żołnierzy, ok. 150 poległych
z obu walczących stron, choć szacuje się że
żołnierzy rosyjskich zginęło w bitwie ok. 600.
Zwłoki żołnierzy zostały zasypane w wilczych
dołach wspólnie, polskie i rosyjskie. Badacze
zidentyfikowali mundury żołnierzy po guzikach i monetach, które mieli przy sobie.
Wzruszające było to, że niemal każdy z żołnierzy miał przy sobie symbole religijne: ikony
lub krzyżyki. Okazało się także, jak twierdził
badacz, że podczas oblężenia reduty Polacy
wystrzelali całą amunicję, podczas gdy Rosjanie jeszcze amunicję mieli. Badacze odkryli
także, że Polacy mieli już wówczas pierwsze
rakiety, które służyły do obrony, Rosjanie
takiej broni nie znali.
Dzięki wnikliwym badaniom udało się
odtworzyć prawdziwy wygląd umundurowania żołnierzy. Odbiegający od znanych
wizerunków m.in. z obrazu Kossaka, na których żołnierze przedstawiani są w mundurach
paradnych a nie polowych.

Dr Borkowski mówił o faktach, których
w znanej nam ze szkół historii jeszcze nie
uwzględniono. Powiedział, że utwór „Reduta
Ordona” był prawdopodobnie w pierwotnej
wersji rozpoczęty przez Stefana Garczyńskiego, który faktycznie uczestniczył w wielu bitwach Powstania Listopadowego i był
bohaterem wojennym. Jak powiedział nasz
prelegent, pierwotny początek utworu liczący kilkadziesiąt wersów został być może
przerobiony przez Adama Mickiewicza, który
dopisał zasadniczą cześć wiersza a następnie całość wydano jako dzieło wspólne obu
poetów w tomiku wierszy Garczyńskiego.
Pierwotnie utwór zaczynał się słowami: „nam
strzelać zakazano”, co potwierdza wcześniej
przytoczoną przez badacza informację na
temat złego dowodzenia obroną Warszawy
w dniach 6-7 września 1831 r.

Badania pozwoliły także ustalić, gdzie
faktycznie znajdowała się Reduta Ordona.
Początkowo sądzono, że na terenie dzisiejszej
dzielnicy Wola, dlatego tam też znajduje się
pomnik upamiętniający wydarzenie. Jednak
badania archeologiczne wskazują usytuowanie reduty na Ochocie. Niestety zanim badacze przystąpili do wykopalisk, wiele z nich
rozkradli poszukiwacze skarbów.
Wczucie się w atmosferę minionych lat,
podczas lekcji historycznej w Ząbkach niewątpliwie ułatwiały stroje z epoki, które prezentował prelegent wraz z asystującymi mu
przy wystrzałach armatnich „bombardierami”.
Lekcja historyczna była niezmiernie ciekawa,
równie ciekawa była wystawa, ale największe zainteresowanie wzbudził wśród uczniów
trzykrotny wystrzał armatni, ze 150 kg. armaty.
Zebrane przez badaczy fakty, które
w nieco innym świetle stawiają naszą wiedzę o minionym wydarzeniu, zostały opisane w publikacjach wydanych w latach 2014
i 2015 pt.„Badania archeologiczne na Reducie
Ordona Tom I i II, które są dostępne na stronie
internetowej Państwowego Muzeum Archeologicznego.
Iwona Potęga
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Certyfikat „Partnerskie Przedszkole”
dla „Skrzata”
„Nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej”

						E. Deming

Polski Certyfikat Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej przyznawany jest za wybitne osiągnięcia we wdrażaniu jakości. 09.05.2016r.
Dyrektor Jolanta Salak odebrała Certyfikat
z rąk Mireli Nawrot, współautorki Ogólnopolskiego Programu „Partnerskie Przedszkole”.
Uroczystość wręczenia nagrody miała
miejsce na VIII Kongresie Edukacji Przedszkolnej, który odbył się w Pałacu Staszica, w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
W konferencji uczestniczyli również: Pani
Vicedyrektor Agnieszka Neuff oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Małgorzata
Brzezińska-Pluta i Dorota Jankowska.
W gronie nagrodzonych za szczególną
uwagę zasługuje fakt, że oprócz naszego
przedszkola tylko dwa inne przedszkola zostały uhonorowane takim wyróżnieniem.
Program „Partnerskie Przedszkole” opracowany został w roku 2001 na wniosek środowi-

ska przedszkolnego: wizytatorów, dyrektorów, ekspertów, doradców pod kierunkiem
minister Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot – dyrektora Ośrodka Doskonalenia
i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu. Program jest kierowany do przedszkoli
i określa procedurę wysokich standardów
zapewnienia jakości.
Certyfikat „Partnerskie Przedszkole”
stworzony został w celu zachęcenia do podnoszenia jakości pracy przez przedszkola,
promowania najlepszych przedszkoli oraz
dostarczenia satysfakcji dzieciom, nauczycielom, rodzicom i dyrektorom, propagowania pięknej idei partnerstwa.
Zgodnie z procedurami o uzyskanie tytułu „Partnerskie Przedszkole” ubiegać się
mogą przedszkola publiczne i niepubliczne,
które tworzą najlepsze warunki rozwoju
małych dzieci i prawdziwie partnerskie kontakty np. z: rodzicami i opiekunami swoich
wychowanków, wszystkimi
zatrudnionymi – zarówno
z nauczycielami, jak i całym
personelem przedszkola,
szkołami podstawowymi,
w których rozpoczynają
naukę absolwenci przedszkola, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz edukacji małych dzieci.
Kryteria przyznawania
Nagrody Jakości są zgodne

Koniec roku w „Skrzacie”

K

oniec roku szkolnego już blisko, ale w Publicznym
Przedszkolu nr 3 „Skrzat” nie zwalniamy tempa. Na
początku maja hucznie obchodziliśmy Dzień Optymizmu, który jest dniem wyjątkowym dla wszystkich placówek należących do rodziny Optymistycznych Przedszkoli. Przełom maja i czerwca to był dla nas czas świętowania podczas
Festynu Rodzinnego „Trzy godziny dla rodziny” oraz udział w II Olimpiadzie
Sportowej Przedszkolaków pt. „Dzień Dziecka na sportowo”, która odbyła się
we współpracy z Miejskim Stadionem MOSiR w Ząbkach. Nasze przedszkolaki
miały także okazję obejrzeć przedstawienie pt.: „Alladyn” w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa goszczącego w OKiS w Zielonce.

Ważnym wydarzeniem dla społeczności
przedszkolnej było zakwalifikowanie naszego
przedszkola do projektu „Dzieciństwo bez
próchnicy”, którego celem jest promocja
zdrowego stylu życia w kierunku wzrostu
świadomości i prawidłowych nawyków higienicznych w zakresie higieny jamy ustnej.
Pierwszym etapem projektu było spotkanie
z rodzicami i nauczycielami, w auli naszego
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przedszkola, które poświęcono profilaktyce
zdrowia jamy ustnej. Kolejny etap to zajęcia
z przedszkolakami.
Dumą napawają nas nagrody i wyróżnienia, jakie zdobyli nasi wychowankowie
w konkursach plastycznych: „Wyobraźnią
malowane”, „Co w trawie piszczy? - barwny świat owadów” i „Logopedyczne głoski
w świecie przyrody”, konkursie recytatorskim

z kluczowymi obszarami Programu „Partnerskie Przedszkole”. Wśród realizowanych przez
nas obszarów znalazły się: „Dziecko”, „Rozwój”, „Komunikacja interpersonalna”, „Baza
i zasoby”.
Nagroda Jakości jest dumą dla całej społeczności przedszkola, Dyrekcji, nauczycieli,
wszystkich pracowników, środowiska, władz
lokalnych, a także dzieci i rodziców. Bardzo się
cieszymy, że zostaliśmy wyróżnieni.
Małgorzata Brzezińska-Pluta
Dorota Jankowska

„Ząbkowska recytatornia” oraz
udział w przeglądzie muzycznym „Elfikowe nutki”.
Zanim nasze przedszkolaki
wyruszą w wakacyjne podróże,
spędzamy z nimi czas na interesujących wycieczkach. Naszym
celem były „Baza Bieganów”,
„Folwark Bródno”, „Farma Iluzji” i wiele innych
ciekawych miejsc, w których towarzyszyły
nam uśmiech i pogoda.
Rok szkolny żegnamy przedstawieniami,
w których dzieci mają okazję zaprezentować
swoje talenty i umiejętności. Rodzice naszych
podopiecznych na zakończenie roku otrzymali „Biuletyn SKRZATA”, w którym znaleźli
informacje o wydarzeniach w przedszkolu.
Po bardzo pracowitym roku zbliżają się
długo wyczekiwane wakacje, życzymy więc
wszystkim naszym przedszkolakom i ich rodzinom udanego wypoczynku.
Do zobaczenia po wakacjach!
Cała społeczność przedszkola.
Barbara Orzeł
nauczycielka PP nr 3”SKRZAT”
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czerwca w Millenium Plaza w Warszawie odbył się finał międzypowiatowego konkursu matematycznego pod nazwą „Puchacz Piotr” dla
klas I -III zorganizowany przez firmę MathRiders pod honorowym patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W konkursie wzięło udział 1690 uczniów z klas pierwszych i 1535 z klas drugich z Warszawy
i okolic. Z tak licznego grona do ścisłego finału
Jesteśmy bardzo dumni z wyników
przeszło 43 pierwszaków i 31 drugoklasistów.
naszych uczniów. Serdecznie gratulujemy
Laureatami z naszej szkoły zostali:
naszym podopiecznym oraz ich rodzicom.
• Szymon Goławski kl. 1a
Życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie
• Oliwia Węcławekkl. 2g
matematyki.
• Maciej Stepuch kl. 2f
Grono Pedagogiczne SP1

Dzień Rodziny w 2H SP1
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czerwca 2016 roku długo pozostanie w pamięci naszej
i naszych rodziców. W tym dniu obchodziliśmy w naszej
klasie „Dzień Rodziny”. Część artystyczną rozpoczął Mini Playback Show. Dzieci „wcieliły” się w rolę słynnych piosenkarzy.

Jako pierwszy wystąpił Wiktor Gierszewski z piosenką Wojciecha Gąsowskiego:
„Gdzie się podziały tamte prywatki”. Następnie Nina Kalinowska, jako Anna Jantar wykonała „Tak mało trzeba nam...” Julka Szulińska
również zaśpiewała piosenkę Anny Jantar:
„Radość najpiękniejszych lat”. Natomiast
Szymon Pietrak na chwilę stał się Krzysztofem Krawczykiem, Kinga Rynkiewicz – Ireną
Jarocką, a Marysia Kowalska Wiolettą Villas.

Atmosfera radości udzieliła się wszystkim. Z ogromną przyjemnością
wszyscy wysłuchaliśmy wierszy recytowanych przez dzieci, dedykowanych rodzicom.
Po części artystycznej, każde dziecko podarowało prezent – niespodziankę swoim
rodzicom na symbolicznym tronie.
Oczywiście po „uczcie dla duszy” znalazło
się również coś dla ciała. Bardzo smakowały
nam ciasta i inne słodkości oraz owoce.

Ząbki i Zielonka razem Q przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu
STOWARZYSZENIE PRO –
Pracownia Rozwoju Osobowości
Stowarzyszenie PRO z siedzibą w Ząbkach
zaprasza mieszkańców Ząbek i Zielonki
do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie skierowanym
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym






Masz kłopoty ze znalezieniem lub utrzymaniem pracy
Borykasz się z problemami wychowawczymi
Trudnymi relacjami w rodzinie
Jesteś samotną mamą lub samotnym tatą
Doświadczasz niepewności jutra

Oferujemy:

 doradztwo zawodowe
 doradztwo w sprawach wychowawczych
 możliwość rozwoju osobistego (coaching, psychoterapia)

Czas trwania projektu VI – X 2016 r.
Zapisy do projektu wyłącznie telefonicznie
Tel. +48 606 656 947
Więcej informacji na stronie www.stowarzyszeniepro.pl,
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePRO/
Partnerami są Ośrodki Pomocy Społecznej w Ząbkach i Zielonce

Program realizowany jest z funduszy przyznawanych przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Wieczór ten pozostanie nam długo w pamięci. Mam nadzieję, że wszyscy byli zadowoleni.
Dziękujemy Pani Kasi Dzięcioł za cenne
uwagi podczas przygotowania występu. Bez
Pani nie zorganizowalibyśmy tak świetnego
przedstawienia.
Adrian Safiańczuk 2H

Rady dietetyka…
nadchodzi sezon na bób. Choć niektórym może nie odpowiadać
Pniegoowoli
jego specyficzny zapach lub smak, bób ma wielu amatorów. Warto się do
przekonać, ponieważ jest niskokaloryczny, a jednocześnie pożywny
i bogaty we właściwości odżywcze.

Bób to roślina strączkowa znana od starożytności, uprawiana przez człowieka od około 5000
lat. Wzmianki o nim pojawiły się nawet w Biblii. Nasiona bobu można jeść zarówno na surowo, jak
i po ugotowaniu. Jednak obróbka termiczna powoduje utratę części cennych wartości odżywczych,
a także wzrost wartości indeksu glikemicznego, więc w tej postaci bób nie jest polecany diabetykom.zauważa Iwona Michalak, dietetyk Naturhouse.
Dlaczego warto włączyć bób do diety?:
1) Ze względu na wysoką zawartość białka i niewielką ilość tłuszczu bób polecany jest osobom dbającym o sylwetkę. Błonnik zawarty w nasionach syci na długo, usprawnia działanie przewodu pokarmowego i pomaga go oczyścić ze złogów toksyn.
2) 100 g świeżych ziaren bobu pokrywa dzienne zapotrzebowanie na kwas foliowy w ponad
100%. Zaleca się go więc kobietom starającym się o potomstwo. Kwas foliowy jest niezwykle istotny szczególnie w początkowej fazie ciąży, ze względu na wzrost i rozwój płodu.
Powinno się więc zadbać o właściwą podaż tego składnika, aby nie doprowadzić do niedoborów, które mogą skutkować wystąpieniem wad rozwojowych u płodu.
3) W bobie znaleźć można również znaczne ilości żelaza (przez co pomaga zwalczać anemię),
magnezu, miedzi oraz witaminę K, tiaminę i ryboflawinę.
Lubisz bób? Wypróbuj przepis dietetyka Naturhouse na sałatkę z bobem:
Składniki: • 150 g młodego bobu • 2 garście sałaty roszponki • 1 jajko na twardo • 8 pomidorków
koktajlowych • 1/3 czerwonej cebuli • 1 łyżka jogurtu greckiego • 1 ząbek czosnku • 1 łyżka
oliwy z oliwek • pieprz i sól do smaku
Sposób przygotowania: Bób ugotować, przelać zimną wodą i obrać. Pokroić cebulę w piórka,
jajko w większą kostkę, pomidorki w ćwiartki. Wszystkie składniki razem wymieszać i połączyć
z sosem jogurtowo - czosnkowym (jogurt, oliwa, czosnek, pieprz, sól). Smacznego!

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ząbkach, ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty Polskiej)
tel. 604-110-153
Godziny otwarcia: Pon- Wt: 12:00-20:00, Śr 8.00-20.00, Cz- Pt: 8:00-16:00
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P o r a dy p r aw n e

Zachowek

S

padkodawca może w dowolny sposób rozrządzić swoim majątkiem sporządzając testament. Nie zawsze
jednak jego ostatnia wola uwzględnia interesy najbliższej rodziny. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy do całości spadku powołana zostaje osoba niespokrewniona ze
spadkodawcą. Osobom najbliższym przysługuje wówczas
roszczenie o zapłatę zachowku.
Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 991- 1011), która ma na celu ochronę interesów
pominiętych w testamencie członków najbliższej rodziny i sprawiedliwą dystrybucję wartości majątku spadkodawcy. Ma ona również
zabezpieczać osoby najbliższe przed niekorzystnym rozporządzeniem
majątkiem przez spadkodawcę w formie poczynionych za życia darowizn. Zachowek jest określonym kwotowo ułamkiem wartości udziału
spadkowego, który przypadłby osobie uprawnionej w przypadku
dziedziczenia ustawowego.
Osobami uprawnionymi do zachowku są małżonek, zstępni (dzieci)
oraz rodzice spadkodawcy. Prawo do zachowku jest jednak uzależnione
od tego, czy w konkretnej sytuacji osoby te dziedziczyłyby na podstawie ustawy. Oznacza to, że nawet jeżeli należymy do wymienionej
grupy osób, lecz zostaliśmy wydziedziczeni w testamencie, uznani za
niegodnych dziedziczenia, zawarliśmy ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia lub odrzuciliśmy spadek – nie przysługuje
nam roszczenie o zachowek. Roszczenie takie nie przysługuje także
w przypadku małżonka pozostającego ze spadkodawcą w separacji
oraz małżonka, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią
wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to
było uzasadnione.
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Aby obliczyć wysokość zachowku należy w pierwszej kolejności
ustalić udział spadkowy, który przypadałby osobie uprawnionej do
zachowku, gdyby dziedziczyła ona z ustawy. Trzeba jednak pamiętać,
że udział spadkowy, który stanowi podstawę do obliczenia zachowku
jest ustalany w nieco odmienny sposób niż przy dziedziczeniu ustawowym. Zgodnie z art. 992 Kodeksu cywilnego, przy jego obliczaniu
uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców,
którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców,
którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.
Wysokość zachowku co do zasady wynosi połowę wartości udziału
spadkowego, który przypadałby osobie uprawnionej przy dziedziczeniu ustawowym. Jednakże w przypadku osób uprawnionych, które są
trwale niezdolne do pracy lub gdy osobą uprawnioną jest małoletni
zstępny wysokość ta wynosi dwie trzecie.
Następnym krokiem do obliczenia wysokości zachowku jest
ustalenie tzw. substratu zachowku, czyli wartości, do której odniesiemy ustalony wcześniej ułamek. Na substrat zachowku składają się:
wartość aktywów spadkowych, darowizny podlegające doliczeniu do
spadku oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Przy
obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń
oraz drobnych darowizn, przyjętych zwyczajowo w danych stosunkach, darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc
wstecz od otwarcia spadku oraz darowizn dokonanych na rzecz osób
niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Jeżeli
zachowek jest obliczany na rzecz zstępnych nie dolicza się darowizn
dokonanych przez spadkodawcę w czasie gdy zstępnych nie miał, natomiast przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza
się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem
z nim małżeństwa. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według
stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.
Osobie uprawnionej do zachowku przysługuje roszczenie o zapłatę określonej w powyższy sposób kwoty pieniężnej. Nie ma ona
natomiast prawa żądania wydania lub przeniesienia własności jakichkolwiek składników majątku spadkowego. Roszczenie
o zachowek przysługuje osobie uprawnionej jedynie wtedy,
gdy nie otrzymała ona obliczonej według wskazanych powyżej
zasad części majątku spadkowego w drodze dziedziczenia,
w postaci zapisu lub dokonanej przez spadkodawcę za życia
i zaliczanej do spadku darowizny. Jeżeli osoba uprawniona
uzyskała jedynie część należnego jej zachowku, przysługuje
jej roszczenie o jego uzupełnienie.
Zapłaty zachowku można się domagać w pierwszej kolejności od spadkobierców, którzy odziedziczyli spadek,
następnie od osób, na rzecz których spadkodawca uczynił
w testamencie zapisy windykacyjne oraz osób, na których
rzecz spadkodawca poczynił darowizny doliczane do spadku.
Jeżeli zapisobiorca windykacyjny lub obdarowany sam jest
uprawniony do zachowku, ponosi wówczas odpowiedzialność
względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej własny zachowek. Ponadto,
zapisobiorca windykacyjny może zwolnić się od obowiązku
zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku poprzez
wydanie przedmiotu zapisu, natomiast obdarowany – poprzez
wydanie przedmiotu darowizny.
Roszczenia o zapłatę zachowku można dochodzić w postępowaniu sądowym. Należy wówczas wnieść do sądu pozew
o zapłatę kwoty stanowiącej wartość należnego zachowku.
Trzeba jednak pamiętać, że roszczenie uprawnionego z tytułu
zachowku przedawnia się z upływem lat pięciu od ogłoszenia
testamentu, natomiast w przypadku roszczenia przeciwko
osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.
Jaśmina Łyczewska
Kancelaria Radców Prawnych
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.
Mieszkańcy Gminy Ząbki mogą korzystać z bezpłatnych porad
prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii Kalinowski
Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu” w każdy czwartek w godzinach 8:00-10:00. W celu
uzyskaniu porady należy umówić się telefonicznie od poniedziałku
do piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.
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Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowych objętych księgami wieczystymi nr WA1W/00030253/9 i WA1W/00115585/5,
stanowiących części działek ewid. nr 17/1, 17/2 i 17/3 z obrębu 0001,01-01,
o łącznej pow. 227 m2, znajdującymi się w Ząbkach, przy ul. Wolności.
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi: 350,00zł + obowiązujący podatek VAT
Wadium: 50,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 19 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ulicy Wojska Polskiego 10.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14 lipca 2016 r. w kasie lub na konto urzędu: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 26 1240 1053
1111 0010 5774 5326 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
W tytule przelewu należy podać sygnaturę: przetarg na dzierżawę.
I. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia:
• Grunt niezabudowany stanowiący części działek ewid. nr 17/1, 17/2 oraz 17/3 z obrębu 0001,01-01, o łącznej powierzchni 227 m2, położony przy ul.
Wolności. Grunt zostaje wydzierżawiony w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej lub teren rekreacyjny jako powiększenie własnej
nieruchomości.
GiGN.6845.65.2016.EP
- mapa
sytuacyjna nieruchomości
i innych praw
rzeczowych.
• Nieruchomości gruntowe są wolne od praw i roszczeń osób trzecich, hipoteki
II. Warunki dzierżawy:
• Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 5 lat tj. od dnia 1 sierpnia
2016 r. do dnia 31 lipca 2021 r.
• Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać podatek od nieruchomości.
• Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych dla prowadzeniadziałalności gospodarczej pozwoleń i zgód.
III. Położenie
Nieruchomości stanowiące części działek ewid. nr 17/1, 17/2 oraz 17/3
z obrębu 0001,01-01, położone są przy ul. Wolności, która łącząc się
z ul. Radzymińską stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne
z Markami oraz m.st. Warszawa. W odległości ok. 400-500 m znajduje się
sklep MAKRO Cash and Carry a także centrum handlowe M1 Marki.
IV. Warunki przetargu
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku,
gdy uczestnikiem przetargu jest osobą prawną, osoba upoważniona do
reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany
przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie, upoważniającego do działania
na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno-użytkowym nieruchomości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub
zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający
formie wnoszenia.
Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawianej nieruchomości
można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 22) Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon
22 51 09 746/ 744 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów.
Opracowano w systemie GEO-MAP
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Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 7 czerwca 2016r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 21 dni,
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10,
zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia –
Zarządzenie nr 0050.46.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia
7 czerwca 2016r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna
na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 17 czerwca 2016r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 21 dni,
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10,
zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia –
Zarządzenie nr 0050.48.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia
17 czerwca 2016r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna
na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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BULI

Usługi porządkowe

tel. 509-136-967

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15

www.buli.com.pl
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