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Uroczystości z okazji 450-lecia Ząbek za nami

W

ząbkowskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Kleeberga 29.01. odbyła się gala finałowa konkursu, będącego częścią międzyszkolnych
obchodów 450-lecia Ząbek, połączona z debatą historyczną,podczas której
młodzież wykazała się olbrzymią wiedzą na temat swojego miasta. Patronat
nad wydarzeniem objął burmistrz Ząbek Robert Perkowski.

Na konkurs wpłynęło wiele prac, które
można było obejrzeć w szkole i które zostaną
również udostępnione na stronie internetowej szkoły.
Spotkanie otworzyła dyrektor szkoły
Agnieszka Piskorek, a nagrody wręczył burmistrz w towarzystwie dyrektor szkoły.

Laureatami zostali:
• Konkurs plastyczny „Ząbki wczoraj, dziś,
jutro”:
Klasy III:
– Ania Pomian (SP1, kl. 3a),
– Martyna Lisowska (SP1, kl. 3a),
– Weronika Wójcik (SP1, kl. 3a),
– Zuzia Cichońska (SP1, kl. 3a)
Klasy IV-VI:
– Kamila Żakieta (SP3, kl. 5a),
– Agnieszka Stepuch (SP1, kl. 5a),
– Bartłomiej Olkucki (SP3, kl. 5a),
– Karolina Jackowska (SP1, kl. 4a),
wyróżnienia: Adrian Pędzich, Oliwia Gronkiewicz, Paulina Grzybowska, Julia Pióro
(uczniowie SP1)
• Konkurs fotograficzny „Ząbki w moim
obiektywie”:
– Damian Gruchacz (SP1, kl. 4a),
– Tomek Wawrzyńczak (SP1, kl. 3a),
– Matylda Starosta (SP3, kl. 5a),
wyróżnienia: Paweł Ponichtera (SP2, kl. 6e),
Karolina Flakowska (SP1, kl. 6s), Jakub
Królak (SP1, kl. 5b)

• Konkurs literacki:
Klasy III-IV „List do kolegi/koleżanki zachęcający do odwiedzenia Ząbek”
– Julia Zadrożna (SP1, kl. 3),
– Fabian Szerszeń (SP2, kl. 3f ),
– Maciek Radomski (SP1, kl. 3a)
– Joanna Strzembosz (SP Prywatna, kl. 4),
– Hubert Halicki (SP1, kl. 4c),
– Natalia Tomczuk (SP2, kl.4a),
– Krzysztof Olędzki (SP2, kl. 4e).
Klasy V-VI „Legenda o powstaniu nazwy
Ząbki”:
– Julia Ryciuk (SP2, kl. 5a),
– Maciej Barański (SP1, kl. 5s),
– Tymoteusz Lubas (SP1, kl. 5c),
– Sandra Rostocka (SP2, kl. 6b),
– Alicja Małagocka (SP2, kl.6a).
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Uniwersytet Otwarty dla każdego
16 lutego 2016r., o godz. 17.00, w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Harcerskiej 9 w Ząbkach
odbędzie się inauguracja V semestru, na którą zapraszamy mieszkańców m. Ząbki oraz
okolic. Na dwugodzinnym spotkaniu będzie
podana informacja o zaplanowanych wykładach, imprezach oraz wycieczkach i wczasach
w okresie wiosenno-letnim. Zainteresowanym zostanie rozdany harmonogram zajęć,

z tematami wykładów, z różnych dziedzin
nauki, prowadzonych we wtorki, w godzinach
17.00 do 18.30. Opłaty semestralne wynoszą
60 zł + 20 zł wpisowe. Ponadto Uniwersytet prowadzi zajęcia fakultatywne, tj. naukę
z podstaw obsługi komputera, naukę języka
angielskiego dla zaawansowanych i początkujących, zawsze w poniedziałki w godzinach
począwszy od 16.45 (godziny do ustalenia).

Pomoc przy rozliczeniu PIT-u

B

iuro Posła Piotra Uścińskiego organizuje punkt pomocy
przy wypełnianiu zeznań podatkowych PIT za rok 2015.

Zapraszamy do:

Opłaty są ulgowe i wynoszą dla członków za
cały kurs (tj. do wakacji) komputerowy 100
zł oraz za cały kurs językowy 120 zł. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, którzy dysponują wolną
chwilą w tych dniach i godzinach tj. poniedziałki i wtorki, od godziny 16.45., i którzy
pragną podwyższyć swoją wiedzę i mają coś
do zaoferowania, własną pasję czy pomysły. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju
propozycje i inicjatywy obywatelskie. Więcej
informacji i bezpośredni kontakt na spotkaniach uniwersyteckich, udzieli P. Jadwiga
Suk - prezes S-PUO, tel.510-236-436, lub (22)
776-36-36, e-mail <j.suk@wp.pl>.

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa
KOBIETY O KOBIETACH
Anny Łempickiej, Ewy Piekarz, Urszuli Krzysztofowicz,
Anny Siekierko, Hanny Krynickiej

• Biura w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 1, lok. 107, w godzinach
od 10.00 do 16.00 w czwartek i piątek oraz do

oraz koncert pt: „Kobiety jak te kwiaty”
w wykonaniu zespołu Fantasmagoria

• Filii Biura w Wołominie przy ul. Ogrodowej 14, we wtorek po
uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr telefonu: 501 424 176

w sobotę 20 lutego o godz. 17.00
MOK, ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa), wstęp wolny
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e-BOK PGK wer. 1.0

Z

początkiem 2016 roku, pod adresem ebok.pgkzabki.pl, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Każdy mieszkaniec Ząbek posiadający
podpisaną umowę na dostarczanie wody i/
lub odbiór ścieków z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.
może wchodząc na stronę ebok.pgkzabki.pl
założyć swoje indywidualne konto w Systemie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Po
weryfikacji zgłoszonego użytkownika i powiązaniu z właściwą kartoteką Klienta w systemie
sprzedażowym PGK, system pozwoli m.in.
na analizowanie historii faktur oraz rozliczeń
począwszy od 2009 roku, gdyż wdrożenie
nowego rozwiązania zostało przeprowadzone
z zachowaniem całej historii transakcji od początku istnienia PGK. Ponadto system pozwala
przeglądać historię rozrachunków, obrotów
i naliczonych odsetek oraz pobierać formularze
dokumentów, składać wnioski lub zgłaszać
awarie, w tym także podawać odczyty z wodomierzy. Zależnie od potrzeb danego Klienta,
system pozwala na posiadanie jednego konta

Forum Gospodarcze
Powiatu
Wołomińskiego
Zapraszamy aktywnych przedsiębiorców działających na terenie naszego miasta,
którzy byliby potencjalnie zainteresowani
współpracą z Forum Gospodarczym Powiatu Wołomińskiego do zgłoszenia swojego
udziału. Zgłoszenia zostaną przekazane Starostwu Powiatowemu w Wołominie, posłużą
do stworzenia bazy informacji i pozwolą na
bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi tworzeniem i wskazywaniem nowych kierunków współpracy. Informacje n/t
planowanych posiedzeń Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego będą kierowane zarówno drogą elektroniczną, jak również
w formie oficjalnych zaproszeń.
I Kongres Forum Gospodarczego Powiatu
Wołomińskiego odbędzie się 17 lutego 2016
roku w godzinach od 10:30 do 15:00 w Hotelu
„U Pietrzaków”, mieszczącego się przy ulicy
Lipowej 20 w Zielonce.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
joanna.wysocka@zabki.pl

użytkownika dla wielu miejsc poboru, lub
indywidualnych kont dla każdej z umów. W takich przypadkach formę korzystania z e-BOK’u,
należy uzgodnić osobiście w Biurze Obsługi
Klienta przy ul. Piłsudskiego 2.
Obecnie trwają dalsze prace rozwojowe,
mające na celu udostępnienie w systemie
e-BOK PGK kolejnych narzędzi. Pierwszym
z nich będzie usługa wystawiania e-faktur. Na
skrzynki mailowe Klientów, którzy zadeklarują chęć otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będą wysyłane faktury w formacie
PDF, a ich obrazy będą dostępne równolegle
w systemie e-BOK. Następnym krokiem będzie uruchomienie funkcjonalności płatności
masowych oraz e-płatności, dzięki czemu
każdy z Klientów będzie posiadał swój indywidualny numer konta bankowego, a przez
system e-BOK będzie mógł zlecić realizację
przelewu dla wybranych przez siebie nierozliczonych dokumentów.

W ostatnim okresie deklaracje korzystania
z Systemu e-BOK złożyło przeszło pół tysiąca
mieszkańców Ząbek, a wśród nich znalazł się
również Burmistrz Miasta Ząbki Pan Robert
Perkowski, który po otrzymaniu loginu i hasła,
osobiście sprawdził dostępne funkcjonalności oraz intuicyjność korzystania z systemu.
Wszelkie pytania dotyczące korzystania
z systemu e-BOK PGK, prosimy kierować mailowo na adres ebok@pgk.zabki.pl.

Druki PIT w Urzędzie Miasta

I

nformujemy, że w Urzędzie Miasta (I  piętro) dostępne są już formularze zeznania podatkowego
PIT wraz z instrukcjami do rozliczeń rocznych: PIT-0,
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-2K,PIT 28, PIT 28A,
PIT 28B, które otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego
w Wołominie.
Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu zamieszkania na podstawie
zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.
Formularze można pobierać w godzinach pracy Urzędu Miasta. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

Przyjmowanie zeznań podatkowych za 2015 rok

W

dniach 21 marca i 11 kwietnia 2016 roku, w godz. od 10:00 do 16:00,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki odbędą się dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Wołominie.
Podczas dyżuru uzyskasz pomoc w złożeniu zeznania podatkowego PIT za 2015 rok.
Przychodząc w tym dniu będziesz mógł wysłać swój PIT przez Internet. Przekonasz się, jaki
to prosty, szybki i bezpieczny sposób rozliczenia podatkowego. Zabierz ze sobą wszystkie
informacje od płatników oraz kwotę przychodu osiągniętego za 2015 rok.
Serdecznie zapraszamy!
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
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Rozmowa z Tomaszem Łukawskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Microsoft: Szkoła Podstawowa nr 3
to wzór do naśladowania
Szkoła Podstawowa nr 3 jest znana ze
współpracy z firmą Microsoft. Jak w ogóle
do tego doszło?
Po raz pierwszy zwróciliśmy się do Microsoftu w 2010 roku. Myślę, że takim najsilniejszym impulsem była sytuacja, w której
znaleźliśmy się jako szkoła. Gdy nasza placówka powstała, praktycznie nie mieliśmy
już możliwości otrzymania z ministerstwa
edukacji jakiegokolwiek wsparcia, gdyż zakończyły się wszystkie projekty finansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Istniejące wcześniej szkoły w ramach tego funduszu otrzymywały pracownie internetowe,
biblioteki multimedialne, wsparcie na rozwój
sieci komputerowej, itp.
W tych okolicznościach zainteresowałem
się spotkaniem z Microsoftem. Pomógł mi
w tym pan Paweł Poboży. Zainicjował pierwsze spotkanie, które miało miejsce jeszcze
w 2010 roku. Pojechałem z p. Pawłem Pobożnym, wówczas radnym miejskim, na spotkanie z panią Cecylią Szymańską, dyrektorem
Microsoftu w Polsce. Nawiązaliśmy pierwsze
kontakty, dając sygnał, że w naszej szkole jest
duży potencjał.
W 2013 roku Microsoft zgłosił się do nas
z projektem pilotażowym „Jak wykorzystać
Office 365 w edukacji” pod nazwą „Szkoła
w Chmurze”. Zacząłem pracować nad scenariuszami lekcji wraz z nauczycielami. Główną ideą, która mi przyświecała polegała na
tym, aby ten pakiet biurowy wykorzystać jako
platformę edukacyjną, na której nauczyciele
tworzyliby swoje scenariusze lekcji, ale nie na
informatykę, a na takie lekcje jak: j. polski, matematyka, przyroda, historia i inne. Od dawna
przyświecała nam taka myśl, żeby na lekcjach
informatyki uczyć przede wszystkim programowania, a wszystkie kompetencje związane
z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi
czy bazami danych, żeby te treści programowe
były realizowane przez innych nauczycieli na
innych przedmiotach. Wydaje mi się, że nastąpiła już tak duża rewolucja w posługiwaniu się
technologiami informatycznymi przez nauczycieli, że jesteśmy obecnie w stanie to zrobić.
Rozumiem, że każda lekcja jest prowadzona w oparciu o sprzęt komputerowy...
Nie każda i to bardzo dobrze. Mimo że
na pierwszy rzut oka wydaje się, że jestem
bardzo prokomputerowy, to w istocie jestem
tradycjonalistą. Stawiam na klasyczną peda-

gogikę z neurodydaktyką, która jest wspierana technologiami informatycznymi. Wcale nie
uważam, że technologia musi być obecna na
każdej lekcji w szkole. W dzisiejszych czasach
wszystko można pokazać, nie wychodząc ze
szkoły, ale wydaje mi się, że dużo ciekawsze
jest, gdy dzieci pójdą na spacer, poznając
przyrodę w rzeczywistym świecie. Wszystko
zależy od konkretnego przedmiotu.
A czy na wszystkich przedmiotach są używane te technologie informacyjne? Jeśli tak, to
w jakim stopniu?
Mamy wdrożony dziennik elektroniczny,
który obliguje nas do stałego korzystania
z technologii. Każdy nauczyciel ma na lekcji
laptopa, który jest podłączony do tablicy
interaktywnej. W całej szkole dostępny jest
szerokopasmowy bezprzewodowy Internet,
oprócz tego kablowy. Dodatkowo na niektórych lekcjach nauczyciele wykorzystują
mobilne pracownie komputerowe (16 komputerów).
Ile jest tych pracowni?
Pięć. W niektórych mamy tablety, w innych laptopy. W sumie posiadamy 105 tabletów, a wszystkich komputerów ok. 200.
W  zasadzie to co szkoła otrzymała od
Microsoftu?
Wszyscy uczniowie i nauczyciele mają
konta Office 365. Za pomocą logowania się
poprzez przeglądarkę internetową mają
dostęp do aplikacji w chmurze obliczeniowej. Mają tam do dyspozycji m.in.: arkusz
kalkulacyjny, edytor tekstu, ważna jest też
poczta. Każdy nauczyciel i każde dziecko ma
służbowe konto mailowe. Ważną rolę pełni
też kalendarz elektroniczny.
Kalendarz jest jeden, ogólnodostępny dla
całej szkoły. Możemy organizować spotkania,
wideokonferencje.
Ponadto każdy uczeń i każdy nauczyciel
otrzymał wirtualny dysk o pojemności 1 TB.
Co ważne, zapisane tam pliki są mobilne. Jeśli
dziecko zrobi coś w klasie i zapisze to sobie
na tym onedrive, to może korzystać z niego
w domu czy będąc na zielonej szkole w górach albo będąc z rodzicami na wczasach.
Cały pakiet Office jest pakietem wirtualnym, co oznacza, że dziecko, którego rodziców nie stać na zakup tego oprogramowania
nic nie traci, bo każdy uczeń w to oprogra-

mowanie został wyposażony. Wystarczy, że
w domu będzie jakikolwiek komputer z dostępem do internetu. Aplikacje chmurowe
działają w ten sposób, że nie trzeba ich instalować na komputerze, wystarczy nawet słaby
komputer i internet. Ponadto uczniowie nie
muszą mieć żadnych licencji, gdyż licencjami
zajmuje się szkoła.
Patrząc na ten system z pozycji obserwatora
to można stwierdzić, że ułatwia on komunikację ale czy też edukację?
Edukację przed wszystkim. To nie może
być tylko administracja. Trzeba pokazać nauczycielom, jak robić lekcje przy użyciu sprzętu, ale pamiętając o tym, aby ta technologia
komputerowa zawsze była w tle. Chodzi o to,
aby wykorzystać zasoby Internetu, żeby wyszukiwać informacje, przetwarzać je i gromadzić. Ale nie za pomocą tradycyjnych aplikacji
instalowanych w komputerze, ale aplikacji
chmurowych. Dzięki temu w szkole mamy
jednolity system, tzn. że na wszystkich komputerach mamy program Windows 10 oraz
taki sam pakiet aplikacji w szkole i domach
uczniów i nauczycieli. Nie ma wiec problemu,
że ktoś nie miał tego czy innego programu lub
miał jakąś starą wersję.
Natomiast, jakie są tam zasoby edukacyjne?
Jest tam program Sway, który łączy funkcje Powerpointa z generatorem stron internetowych, tworząc interaktywną prezentację od
razu z adresem internetowym.
Dostępny jest oczywiście program OneNote, który jest nieodzowną częścią pakietu instalowanego. Widzę dla niego nowe możliwości
zastosowania, jeśli chodzi o klasy tabletowe.
On może nam zastąpić dotykowe tablice inteAkademia „Hippocampus”
Diagnoza i terapia trudności
w uczeniu się

DYSLEKSJA
 DYSORTOGRAFIA
 zaburzenia umiejętności
matematycznych
LOGOPEDA
Ząbki, ul. Wiosenna 1A
www.hippocampus.edu.pl
tel. 507 301 975
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raktywne. Gdy uczniowie pracują na tabletach
a nauczyciel też ma swój laptop podłączony do
tablicy interaktywnej albo nawet do zwykłego
rzutnika, to dzieci nie musiałby podchodzić do
dotykowej tablicy interaktywnej.
Fascynaci tworzą tzw. wirtualne zeszyty
w chmurze.
Wykorzystujemy bardzo mocno i coraz
bardziej onlinowo platformę Code.org do
nauki programowania w szkole. Programowanie rozpoczęliśmy już właściwie od klasy
pierwszej. W klasach 4-6 obowiązkowo, natomiast w klasach 1-3 nauczyciele entuzjaści
z tego korzystają. Co ciekawe, nawet dzieci,
które jeszcze nie potrafią pisać, to za pomocą
strzałek, schematów blokowych potrafią zaprogramować jak np. prosiaczek ma przejść
do źródełka. Dzięki takiej wstępnej edukacji
dzieci wzrastają w procesie algorytmicznym.
Edukacja komputacyjna zaczyna się już od
małego. Naszym założeniem jest, aby na
wszystkich poziomach edukacyjnych kodować jak najwięcej, żeby technologia informacyjna byłą cały czas obecna w tle.
Ale z drugiej strony zachęcam, żebyśmy
robili projekty interdyscyplinarne, organizowali wycieczki, słowem, żebyśmy poznawali
rzeczywistą wiedzę w praktyce, żeby komputer w szkole nie był nadużywany. Trzeba
zachować tu złoty środek.
SP3 należy do elitarnej grupy szkół pokazowych Microsoft. Jak to się stało?
Kilka lat temu Microsoft zaczął tworzyć
szkoły pokazowe w ramach programu Microsoft In Education. My zostaliśmy taką szkołą
pokazową (showcase school), a w 2014 r.
byliśmy w gronie 30 najlepszych szkół pokazowych na świecie. W roku 2015 również
otrzymaliśmy tytuł pokazowej szkoły Microsoft. Obecnie na świecie jest 1200 eduktorów
wdrażających założenia programu, z czego 8
jest w naszej szkole.
Co faktycznie daje szkole współpraca
z Microsoftem?
Współpraca daje nam ogromne szanse,
ale i dużą motywację. Na stronie Microsoft
In Education mamy konta edukatorskie i tam
jest wiele zasobów do nauki. Dostaliśmy od
Microsoftu kilka voucherów na certyfikację
naszych nauczycieli. Tam są tzw. tutoriale,
różne strony, gdzie nauczyciele mogą zaglądać, ucząc się od innych nauczycieli zagranicznych, jak też mogą dzielić się swoją
wiedzą. Inne kraje uczą się od nas. Nasz film
na youtube został przetłumaczony na język
angielski. Pokazujemy, że technologią objęliśmy wszelkie aspekty, nie tylko edukację,
zarządzanie ale też pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bibliotekę szkolną, dziennik
elektroniczny. Microsoft traktuje naszą szkołę
jako modelową do pokazywania na świecie,

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

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

Społeczeństwo
warto dodać, że jesteśmy jedyną pokazową
szkołą podstawową w Polsce.
Rozumiem, że wynika to nie tylko z tego,
że są takie możliwości, ale z głębokiego
zamysłu. Czy Państwo patrzycie na proces
edukacji trochę pod kątem bardziej praktycznym, z większą troską o swoich przyszłych absolwentów, którym zapewni się
lepszy start w dorosłe życie?
Taką mamy ambicję. Współczesna szkoła powinna nie tylko koncentrować się na
przekazaniu wiedzy, ale powinna pokazywać
uczniom w procesie poznawczym jak do tej
wiedzy dojść. Bardziej powinniśmy stawiać
na relacje niż na samą wiedzę i umiejętności. Kiedyś stawiało się na wiedzę potem na
umiejętności, a ja teraz mówię o kompetencjach XXI wieku. Bardziej trzeba w uczniach
kształtować poczucie krytycznego myślenia,
współpracy w grupie, wiązania wiedzy z praktyką, czy nawet wyszukiwania liderów, bo takie są oczekiwania przyszłych pracodawców.
Jak się posłucha ekonomistów, dyrektorów,
zarządców wielkich korporacji, to oni mówią,
że nie poszukują pracowników, którzy są
tylko dobrze wyedukowani, ale poszukują
liderów, którzy pociągną grupę. Poszukują
ludzi innowacyjnych. A takie kompetencje tak
naprawdę trzeba kształtować już od dziecka.
Chodzi o to, aby dzieci były pobudzone,
żeby miały pasję, bo jest ona duża ważniejsza,
niż „włożenie” dzieciom wiedzy do głowy.
Ale czy to nie za wcześnie? Na rynek pracy
absolwentów niech przygotowują szkoły średnie i wyższe, a w podstawówce
niech się dzieci jeszcze trochę nacieszą
dzieciństwem...
W im młodszym wieku dziecko zaczniemy
inspirować do działań, tym bardziej będzie
ono kreatywne w przyszłości. Więc nie możemy powiedzieć, że teraz mamy nauczyć
dzieci tabliczki mnożenia, a resztą zajmiemy
się później. Bo wtedy w liceum będziemy
mieli okrojonego odtwórcę. Bo jak teraz zainspirujemy młodzież, to potem będziemy
mieli człowieka twórczego.
Rozumiem, że bez technologii informatycznej byśmy tego nie osiągnęli?
Nie, bo technologia informacyjna jest
oknem na świat. Internet jest oknem na świat,
ale jeszcze druga ważna rzecz to języki obce.
Największą barierą w zdobywaniu nowych informacji, poznawaniu nowych trendów, które
są na świecie to właśnie bariera językowa.
Ostatnio zostali Państwo docenieni również przez władze centralne?
W naszym ząbkowskim środowisku stworzyliśmy placówkę, która oparta była na takich
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wartościach jak: patriotyzm, innowacyjność
oraz technologie komputerowe. Nasze podejście w tej chwili zyskuje aprobatę władz
państwa. Jako dyrektor ząbkowskiej szkoły
zostałem zaproszony do pracy w komisjach
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Ministerstwie Cyfryzacji do tego, żeby ten model szkoły
promować, bo on jest warty, żeby go pokazywać w Polsce jako przykład dobrej praktyki.
Wspierał też Pan inne ząbkowskie szkoły
w informatyzowaniu placówek?
Jeśli chodzi o ząbkowskie szkoły, to ja
bardzo chcę się dzielić swoją wiedzą. Na
przełomie września i października byłem
w każdej szkole i przeszkoliłem w zasadzie
wszystkich ząbkowskich nauczycieli. To taki
pomysł w uzgodnieniu z panem burmistrzem,żebyśmy wsparli nasze lokalne środowisko.
Sam czuję się ząbkowskim patriotą, przede
wszystkim chciałbym wspomagać nasz rejon
i nasze środowisko, bo jestem bardzo mocno
z Ząbkami związany, już od ponad 15 lat. Tu
powiem żartobliwie i jako dobry przykład: Jestem w Ząbkach zameldowany od 2002 roku.
Na koniec poruszmy jeszcze kwestię rozbudowy SP3. Prace są dość zaawansowane,
nie tylko widać nową bryłę budynku, ale
zapewne i wewnątrz jest wiele zrobione. Kiedy placówka zostanie oddana do
użytkowania?
Oficjalny termin oddania tego budynku
do użytkowania to 1 listopada tego roku. Wykonawca twierdzi, że jest w stanie te roboty
przyspieszyć i aby ułatwić nam organizację
roku szkolnego, może uda mu się oddać nam
szkołę na 1 września. I tu jest duży znak zapytania, bo część czynników zewnętrznych
jest nieprzewidywalnych, jak choćby pogoda.
Ostatnio, 4 lutego wraz z radą rodziców
byliśmy na budowie. Rozmawialiśmy z kierownikiem budowy, obserwowaliśmy nowy
obiekt. Kierownik nas zapewnił, że jak tylko
zakończy się zima, to wszystkie ekipy budowlane jednocześnie wejdą na teren budowy
i ruszymy z kopyta.
Nowa szkoła znakomicie odciąży starą
część szkoły?
Myślę, że tak. Mamy 17 nowych sal lekcyjnych, 2 salki gimnastyki korekcyjnej, kilka
mniejszych gabinetów dla logopedy, psychologa, salę integracji sensorycznej, bardzo
dużą stołówkę (na 100 osób) z zapleczem
kuchennym, dwie szatnie, duży hol wejściowy, łazienki, pokój nauczycielski (a w naszej
szkole pracuje ponad 130 pracowników).
W przyszłości prawdopodobnie zaadaptujemy strych na Izbę Pamięci Powstania Warszawskiego.
Dziękuję za rozmowę.

FINICA s.c.
BIURO RACHUNKOWE
KOSZTORYSY BUDOWLANE
Pełen zakres usług z zakresu księgowości, kadr
płac, ZUS
oraz kosztorysy budowlane, wyceny, nadzór
Dla nowych klientów 100 wizytówek
GRATIS !!!
05-091 Ząbki ul. 3 Maja 10 lokal 5
tel. 782 867 650
tel. 505 318 478
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Dokończenie ze str. 1
Drugą część programu stanowiła debata
historyczna, w której prezentowane przez
uczniów informacje o historii Ząbek uzupełniali: lokalny pasjonat historii i twórca
portalu HistoriaZabek.pl Mirosław Sobiecki,
burmistrz Robert Perkowski oraz zaproszeni
goście honorowi: Andrzej i Elżbieta Tulińscy
(dzieci ząbkowskich bohaterów AK), Andrzej
Charkiewicz (znawca ząbkowskiego sportu
i działacz sportowy) z żoną, Edward Piórkowski (wieloletni mieszkaniec Ząbek) oraz
Adam Guzowski (wnuk Marii Krystyny Bytnar
– ząbkowskiej„Sprawiedliwej wśród Narodów
Świata”).
Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe
tarcze ufundowane przez Dyrekcję szkoły
i Radę Rodziców. Uroczystość zakończono na
słodko – tortem okolicznościowym.
Katarzyna Mieszczyńska

Noworoczne spotkania
ząbkowskich seniorów
po góralsku

Masz problem z kręgosłupem?
Ból pleców coraz bardziej utrudnia ci normalne funkcjonowanie?

Z

Przyczyn bólu kręgosłupa czy pleców może być naprawdę
wiele. Bardzo ważne jest żeby nie czekać z leczeniem aż ból
stanie się nie do zniesienia.
Leki przeciwbólowe/przeciwzapalne działają tylko doraźnie
a stan zapalny, który mija po kilku tygodniach nie jest jedyną
przyczyną dolegliwości. Kompleksowa rehabilitacja to najlepsze
rozwiązanie zarówno w ostrym, jak i przewlekłym problemie
bólowym.
Centrum FizjoVita zapewnia usługi z zakresu rehabilitacji
na najwyższym poziomie. Nasi fizjoterapeuci to absolwenci
Uniwersytetu Medycznego, którzy pracują najnowszymi metodami fizjoterapeutycznymi. Przyjazna atmosfera, kompleksowe
i indywidualne podejście do problemu pacjenta gwarantują, że
będą Państwo zadowoleni z naszych usług.
Odwiedź nas i dowiedz się więcej w trakcie bezpłatnej konsultacji 27.02.2014 w godz. 9.00 -13.00, w trakcie której zdiagnozujemy Twój problem oraz przedstawimy plan rehabilitacji

ąbkowscy seniorzy w 2016 rok weszli przy dźwiękach góralskiej muzyki, a to za sprawą grupy pięciolatków z przedszkola „Zielony Dinek”, która pięknie
wykonała specjalnie dla nich przygotowane „Jasełka”.
Oprawy w tym samym klimacie dodał występ Chóru
„Złota Jesień” przy akompaniamencie Jolanty Jaszczuk Tyszkiewicz.

Seniorzy z klubu „Retro” spotkali się 7 stycznia w dolnym kościele Miłosierdzia Bożego, gdzie towarzyszył im
ks. proboszcz Andrzej Kopczyński, a następnie 13 stycznia
– seniorzy z klubu „Relaks”, gdzie obecny był ks. proboszcz
Edward Kowara, a gościem honorowym był burmistrz Ząbek
Robert Perkowski.
Na obu spotkaniach seniorzy otrzymali moc gorących
noworocznych życzeń zarówno od siebie nawzajem, jak
i od proboszczów i burmistrza Ząbek, którzy życzyli im dużo
zdrowia i energii na cały 2016 rok.

ZADZWOŃ I UMÓW się na wizytę pod nr tel: 516 306 149,
www.fizjovita.com.
Gabinet znajduje się w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 65.

Iwona Potęga

Sprzedam MIESZKANIE
w centrum Ząbek
Dwustronne 47 m2, ul. Orla
2 pokoje, aneks kuchenny, 2 balkony
Ocieplony blok, nowa elewacja
Kameralne zamknięte osiedle

C e n a do n e g oc j a c j i

889 208 437
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VII edycja „A my do Betlejem”
– liczą się czyny, a nie słowa…

A

gnieszka Radwańska nie obiecywała w ekskluzywnych wywiadach, że zostanie mistrzynią WTA Finals w Singapurze. Ale została… Ostatnie wiadomości sportowe to entuzjastyczne nagłówki: „Co za emocje! Co za walka! Co
za sukces! Agnieszka Radwańska mistrzynią świata!”

Na prawdziwy sukces zawsze składają
się po drodze liczne potknięcia i porażki.
Wygranej towarzyszą łzy wzruszenia, uśmiech
i wielka ulga, sprzyjająca opadaniu utrzymującego się przez wiele dni napięcia. Pojawia
się zwyczajność jako stała kolej rzeczy i to, co
robi się od zawsze, w ramach obowiązków
domowych i zawodowych, czyli spokojna
codzienność, czasem dodająca skrzydeł.
Sukces ostatniej edycji można nazwać
jednak cudem, ziszczeniem marzeń, niezwykłym wydarzeniem zamykającym przebieg
VI i VII Edycji.
Cud to przysłowiowa kropka nad „i”. Niezwykłe gesty i czyny ludzi niezwykłych, bez
których wiele tygodni przygotowań i ciężkiej
pracy rozmyłoby się jak śnieg w strugach
przedwczesnego, wiosennego deszczu. To
ostatni telefon, który okazuje się być tym
pierwszym w błogosławionym momencie
rozmowy, gdy padają znaczące słowa: „(…)
tak, wesprzemy(…)”.To ostatnia przesyłka
z dodatkowym prezentem aukcyjnym. To
wreszcie wzruszające pismo przewodnie
jednej z najważniejszych osób w kraju i wysublimowany, niezwykły klejnot przekazany
z wyrazami życzliwości, uznania i szacunku.

Cud jest wynikiem wiary, niekoniecznie
tej naiwnej, ale świadomie przyjętej, wykutej
w ogniu cierpienia i determinacji, po którą
często idzie się na kolanach...Wybucha jak
wulkan świadomą miłością bliźniego, doskonałą, bo nie zadowalającą się kochaniem
braci, jako istot niższych od siebie, ale w zamyśle podnoszącą ich do własnego poziomu.
Miłość więc to szansa na równość, z akceptacją odmienności w tle, która pożąda
doskonałości wszystkich. Nie ma bowiem
dla niej spoczynku, dopóki w sposób trwały
nie odmieni losu najbardziej potrzebujących
na lepsze.
Miłość jest w Ząbkach, i jest kluczem,
który otworzył wszystkie serca we właściwym
momencie.
Tak więc Złotą Edycję „A MY DO BETLEJEM”, opatrzoną patronatem medialnym TVP
WARSZAWA, ogólnopolskiego Tygodnika„DO
RZECZY”, wołomińskiego RADIA FaMa, „WIEŚCI PODWARSZAWSKICH”, DAILY TIPS, MY

WOŁOMIN – MOJE MIASTO, ząbkowskiej gazety„CO SŁYCHAĆ?” wsparły ząbkowskie i warszawskie firmy oraz znane zespoły i gwiazdy
muzyczne. Profesjonalne zdjęcia to efekt
wspaniałej współpracy profesjonalnych Fotografów z Ząbek i Warszawy: Pana Bogdana
Śladowskiego i Pani Iwony Dziuk.
Wsparły nas następujące firmy:
• STOWARZYSZENIE BAZAR ZĄBKI
• FIRMA MATEUS Z WARSZAWY
• FIRMA PRO-SYSTEM RP – ZĄBKI
• FORD AUTO MICHAŁOWSKI Z WARSZAWY
• PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZĄBKACH Sp. z o.o.
• FIRMA CONTRACT CONSULTING Sp.
z o.o.– WARSZAWA
• FIRMA GÓR-PIS Z ZĄBEK
• FIRMA ORCHIDEA Z ZIELONKI
• FIRMA PIOTR I PAWEŁ Sp. z o.o. – WARSZAWA
• KSIĘGARNIA SKLEP PAPIERNICZY ZABAWKI – ZĄBKI, ul. Orla 6
• FIRMA ZU DESIGN( CERAMIC JEWELLERY)
– WARSZAWA
• PRAKTIKER POLSKA Sp. z o.o. – ZĄBKI, ul.
Radzymińska 303
• FIRMA STROER – WARSZAWA
• DRUKARNIA BENEDYSIUK – ZĄBKI, ul. Lisa
Kuli 1
• API MARKET – ZĄBKI, ul. Szwoleżerów
• PRACOWNIA MONIQ – (MONIKA HALICKA) BIŻUTERIA RĘCZNIE ROBIONA – WARSZAWA
• DOMAR ZĄBKI, ul. Kołłątaja 8A
• S Z KO Ł A E N G L I S H L A N G UAG E
WORKSHOP(MARTA MICHNOWSKA) –
ZĄBKI
• ANDRZEJ “PIASEK” PIASECZNY
• ZESPÓŁ KOMBII
• ZESPÓŁ ENEJ
• FIRMA STAMPGRAV
Wspaniałe grono „Wielkich o wielkim
sercu” powiększyło się w tegorocznej edycji
o lidera ząbkowskiego handlu – Stowarzyszenie Bazar Ząbki – którego nietuzinkowi
reprezentanci, wchodzący w skład zarządu,
zdecydowali jednogłośnie pomóc niepełnosprawnym dzieciom, brawurowo stając do
licytacji złotego medalu Mistrza
Świata, Polski i Europy – Marcina
Muchy. Serdeczne podziękowania
składamy na ręce Prezesa Zarządu,
Pana Jacka Walczaka.
Sekundował im aktor Cezary Pazura, wspierający swoim wizerunkiem dwie ostatnie zbiórki,
przekazując na ręce Fundacji AND
I AM UP wyrazy uznania i sympatii
wspaniałym handlowcom, którym
w trudnym świecie biznesu nie
stwardniało serce. Trudy życia wyzwoliły jedynie hart ducha i otwartość na potrzeby innych.
Nie od dziś wiadomo, że prawdziwą „świeżynę”, od warzyw po-
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cząwszy, a na mięsie skończywszy, można
dostać w centrum tętniącego życiem miasta – handlowym „Sercu” Ząbek. Pamiętamy dzięki słynnemu Klosowi, że najlepsze
„kasztany”, zawsze rosną na „placu Pigalle”.
Mamy więc odrobinę paryskiego szyku i jakościowego wykwintu na naszym rodzimym,
ząbkowskim bazarku, gdzie można kupić
praktycznie wszystko w dobrej jakości i cenie. Uśmiech, życzliwość i dobre słowo dostaje się za darmo! Czym byłyby Ząbki bez
swojego bazarku i jego smakowitych wiktuałów – nawet strach pomyśleć. Każde szanujące się średniowieczne miasto miało średni
bądź mały ryneczek, który kipiał życiem
rozprawiających o wszystkim mieszkańców,
upajał zapachami świeżych owoców i warzyw wyłożonych na straganach, dostarczał
rozrywki i pełnił nawet rolę kulturowego
centrum, jako „gospodarz” najważniejszych
wydarzeń. Kwintesencją ówczesnego życia
w przestrzeni miejskiego rynku był karnawał.
Nasz Ryneczek również tętni kulturalnym
życiem: zapachy, uśmiechy, powiedzonka
i żywiołowe Disco Polo ściągają do tego ponętnego tygielka mieszkańców miasta, doceniających jego atrakcyjną użyteczność. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie, przekonując się, że
pogoda i radość życia jest nie tylko dla „bogaczy”, ale i owszem, dla zabieganych ludzi
pracy, którzy chcą świeże zielone warzywa
wrzucić do rondelka wraz z gotowymi, domowymi pierogami, czy upichconym naprędce
soczystym schabowym. Prawdziwi szczęściarze oprócz udanych zakupów być może
wymienią uśmiechy z najbardziej znanymi
ząbkowianami: sympatycznym Burmistrzem
Robertem Perkowskim, czy Posłem na Sejm
– Piotrem Uścińskim.
Jest to nie tylko topograficzne „Serce” Ząbek, które bije, pulsuje i żyje wymianą usług,
życiowych refleksji i mądrości „w pigułce”
serwowanych pół żartem pół serio, atrakcyjnością i kolorami sprzedawanych towarów,
ale prawdziwe centrum miasta z „sercem”,
zasługujące na miano „Serca serc”.
Dziękujemy ząbkowskiemu „Sercu serc”
za serce i życzliwość dla niepełnosprawnych
dzieci, w związku z nabyciem złotego medalu
z Mistrzostw Polski w sportach motorowodnych za niebagatelną sumę 4 000zł. Witamy serdecznie Stowarzyszenie Bazar Ząbki
w szlachetnej i zawsze niezawodnej„Drużynie
pierścienia”, w której jak co roku na czołowej
pozycji plasuje się firma MATEUS, nabywca
wspaniałego prezentu aukcyjnego, przekazanego wraz z pismem przewodnim przez
Szanowną Małżonkę Prezydenta RP, Panią
Agatę Kornhauser-Dudę.
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Subtelna, elegancka brosza, nieodzowny
dodatek wieczorowej toalety prawdziwej
damy, powędrowała w konsekwencji emocjonującej licytacji do Pani Marzenny Tyszkiewicz, Dyrektora Finansowego Mateus Sp. z o.o.
Luksusowy klejnot został wylicytowany za imponującą sumę 2000 zł. Serdecznie gratulujemy, dziękując również naszemu wspaniałemu
sponsorowi za tegoroczne wsparcie kampanii
nośnikowej i medialnej sumą 1500zł. Nie był
to jedyny przedmiot aukcyjny wylicytowany
przez firmę MATEUS: sentymentalny powrót
do lat młodości z przebojami zespołu KOMBII
kosztował „tylko” 100zł!
Niekwestionowanym filarem fundacji
AND I AM UP, jest również Firma PROSYSTEM
RP z Ząbek, nabywca m.in. kryształowego
lustra w ozdobnych ramach za ambitną sumę
500 zł, przekazanego na licytację przez rodzimą Firmę DOMAR Sp. z o.o. Dziękujemy

serdecznie szlachetnemu Prezesowi Waldemarowi Stacherze i jego wspaniałym córkom
Wiktorii i Dominice za wszelkie działania promocyjne, włącznie z użyczeniem wizerunku
i wsparciem finansowym w obydwu kampaniach medialnych, promujących sprzedaż
złotego medalu Mistrza Świata, Europy i Polski – Marcina Muchy i finalnie zamykających
Złotą Edycję „A MY DO BETLEJEM”.
Stałe i niezawodne filary fundacji to warszawska Firma FORD AUTO MICHAŁOWSKI
oraz deweloperska Firma GÓR-PIS z Ząbek,
prężnie rozwijające się firmy rodzinne, błyskotliwe przykłady uczciwego sukcesu w relatywnym na ogół świecie biznesu. Dziękujemy
Prezesowi Michałowskiemu za wsparcie VII
Edycji sumą 1500 zł oraz Właścicielowi Firmy
Gór-Pis, Panu Pawłowi Góralowi, za przekazanie na rzecz tegorocznej zbiórki sumy 1000zł.
Liczą się czyny, a nie słowa!
Prawdziwe Bizneswomen, kobiety czynu,
niezastąpione w działaniu to: Szefowa Firmy
„Orchidea”w Zielonce i Prezes Zarządu Contract
Consulting Sp. z o.o. Dziękujemy Pani Agnieszce Gmitrzuk za wspaniałe ciasta i finansowe
wsparcie VI i VII Edycji, mając w pamięci wielkie
zasługi ww. firmy i jej szlachetnej Właścicielki
na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Wyrazy
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uznania kierujemy pod adresem Pani Prezes
Edyty Dziekońskiej, z wielkim zaangażowaniem
licytującej kolejno prezentowane przedmioty
aukcyjne na łączną sumę 1000zł. Firma Contract Consulting zaproponowała konsultacje
i wsparcie merytoryczne wirtualnego Projektu Reaktywacji Poradni dla Dzieci z Zespołem
Downa i dalszą pomoc w różnych obszarach
planowanego przez fundację rozwoju.
Niepowtarzalna magia corocznie zaskakującego naszych wspaniałych Gości wieczoru to nie tylko ujmująca gra aktorów warszawskiego Teatru Rampa, wysokie artystycznie
teatralne widowisko. To również wzruszenie
i żywa radość dzieci losujących niezwykle
atrakcyjne fanty, fundowane rokrocznie przez
ząbkowski PRAKTIKER POLSKA Sp. z o.o. i API
MARKET z ul. Szwoleżerów, podziękowania
i łzy wzruszenia naszych Podopiecznych i ich
Rodziców, dla których tradycyjnie już przygotowują z niekłamaną radością, prawdziwie
bajeczne paczki, zaprzyjaźnione z fundacją
firmy: „Piotr i Paweł Detal” Sp. z o.o. oraz KSIĘGARNIA –SKLEP PAPIERNICZY – ZABAWKI z ul.
Orlej 6. w Ząbkach.
Wielkich emocji oraz niezapomnianej zabawy dostarcza szczególnie najmłodszym
Gościom ta część aukcji, w której bezpośrednio
biorą udział, licytując lub wygrywając w zabawie z piłeczkami przepiękną, młodzieżową
biżuterię, ufundowaną przez warszawska firmę
ZU DESIGN, stałego już sponsora fundacji.
Przekazany przez Firmę srebrny naszyjnik
w kształcie przynoszącego szczęście listka koniczyny licytowała dzielnie Firma PGK Ząbki,
której reprezentantowi Panu Arturowi Wałachowskiemu udało się wylicytować delikatne
„srebrzystolistne szczęście” dla ukochanej
Żony. Dziękujemy Zarządowi PGK Ząbki za
szlachetne wsparcie naszej inicjatywy po raz
drugi, z nadzieją na dalsza udaną współpracę.
Kolejnym wydarzeniem tego wyjątkowego wieczoru okazała się licytacja przepięknego naszyjnika Pani Moniki Halickiej, który wylicytowała firma NRG POLAND za sumę 400 zł.
Rozemocjonowani i rozbawieni przebiegiem
licytacji Goście błyskawicznie wylicytowali
płytę niezwykle popularnego zespołu ENEJ
i „Kolędy” w wykonaniu Andrzeja „Piaska”
Piasecznego za standardowe kwoty 100 zł.
W międzyczasie wielkie emocje wyciszały
i uśmierzały wspaniałe popisy Gospelowej
Grupy Muzycznej „Spichlerz”. Prawdziwa
uczta muzyczna, popisy Wirtuozów i niekwestionowanych Mistrzów Gitary Klasycznej
w wielkim stylu, zakończyły ten niezapomniany dla wszystkich wieczór serdecznych
wzruszeń, wspaniałej zabawy i spełnionych
marzeń. Artyści Krzysztof Gerus i Michał Pindakiewicz zawładnęli duszami i wyobraźnią
wyraźnie wzruszonych widzów, którzy włączyli się w pożegnanie wieczoru klimatyczną
kolędą „Lulajże Jezuniu”.
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Dziękujemy Firmie Stroer za udaną kampanię nośnikową i objęcie patronatem znacząco rozrastającej się imprezy charytatywnej, która wpisuje się w polską rzeczywistość
jako stałe i znaczące wydarzenie o charakterze
kulturalnym.
Szczególne podziękowania składamy
Szanownej Małżonce Prezydenta RP, Pani
Agacie Kornhauser-Dudzie za szczególny dar
aukcyjny i wspaniałe pismo przewodnie oraz
całemu Zespołowi Protokolarnemu Prezydenta RP za życzliwe wsparcie i pomoc w organizacji VII Edycji „A MY DO BETLEJEM”. Słowa
podziękowania kierujemy również do Pana
Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka za wspaniałe pióro aukcyjne i Honorowy
patronat nad tegorocznym Wydarzeniem
Kulturalnym, którego współorganizatorem
i wspaniałym Gospodarzem był jak zwykle
Teatr Rampa na Targówku, wspierający od
lat ideę podniesienia polskich standardów
opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi do
obowiązujących europejskich.
Kolejne podziękowania za pomoc w organizacji Złotej Edycji „A MY DO BETLEJEM”
kierujemy do Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego„Skrzat” w Ząbkach oraz Pani Dyrektor warszawskiego Przedszkola„Radosne lata”;
nie sposób pominąć znaczących Patronów
Medialnych: wołomińskiego Radia FaMa, Tygodnika DO RZECZY, TVP WARSZAWA oraz ząbkowskiej gazety „CO SŁYCHAĆ?”, dzięki której
możecie poznać Państwo relację podsumowującą przebieg kolejnej VII już Edycji Wydarzenia
Kulturalnego „A MY DO BETLEJEM”.
Wiara czyni cuda, a przysłowiowe góry
można przenosić tylko sercem, które nagina
wolę do naszych zamierzeń. Nasi podopieczni
dzięki wszystkim„Wielkim o wielkim sercu”, m.
in. nie wymienionym przeze mnie darczyńcom indywidualnym i ofiarnym wolontariuszom, dostaną finansowe wsparcie z przeznaczeniem na rehabilitację poprawiającą jakość
pełnego nietypowych trudów i wyzwań życia.
Serce za serce.
Joanna Dąbrowska
Fundacja AND I AM UP
fot. Bogdan Śladowski
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SP2 na Uniwersytecie
Warszawskim
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stycznia uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej nr 2 odwiedzili Uniwersytet
Warszawski.
Na Wydziale Fizyki powitał nas p. dr Mateusz Goryca z Zakładu Fizyki Ciała Stałego,
który opowiedział o pracy naukowców w Laboratorium Ultraszybkiej Magnetospektroskopii Nanostruktur Półprzewodnikowych.
Pan doktor w bardzo ciekawy sposób wytłumaczył tę, początkowo abstrakcyjną dla
uczniów, nazwę. Po wejściu do laboratorium
zobaczyliśmy ogromne naczynia wypełnione
ciekłym helem o temp. –269°C (4°C powyżej
zera absolutnego). Do tych kadzi wkładane
są malutkie próbki materiału półprzewodnikowego, które - pobudzone działaniem pola
magnetycznego i pod wpływem niskiego
ciśnienia, w bardzo krótkim czasie (tysięczne
części sekundy), wysyłają impulsy świetlne,
mierzone za pomocą specjalnych urządzeń
zwanych spektroskopami. Dowiedzieliśmy
się, że dzięki tym badaniom w przyszłości
zamiast na dyskach wymiennych (pendrive)
będzie można zapisywać informacje w formie
impulsów światła na powierzchniach wielkości jednego atomu.
Na Wydziale Biologii zorganizowane
zostały bardzo interesujące zajęcia z okazji
200-lecia Uniwersytetu – w formie wykładów,
pokazów i warsztatów.
Pracownicy przygotowali wiele ciekawych stoisk pokazowych, gdzie uczniowie mogli porozmawiać ze specjalistami,
ale przede wszystkim dotknąć i zobaczyć
gady, owady egzotyczne oraz ryby i inne
organizmy wodne. Uczniowie grali w gry
edukacyjne, rozpoznawali czaszki zwierząt

leśnych i kopalnych, lepili komórki z plasteliny, jedli lody
zamrożone ciekłym azotem,
budowali modele helisy DNA
z kawałków owoców i czekolady a później mogli je zjeść,
odpowiadali na pytania naukowców i odgadywali zagadki, wygrywając różne nagrody.
Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach:
„Kosmetyki – zrób to sam”
„Nie możesz zdecydować się, który szampon, krem, odżywka będą lepsze? Nasze
babcie nie miały tego problemu, bo same
przygotowywały kosmetyki. W czasie warsztatów poznasz rośliny, z których wytwarza
się preparaty kosmetyczne. Dzięki podanym
przez nas przepisom każdy uczestnik będzie
mógł samodzielnie przygotować ziołowe
kosmetyki.”
„CSI – kryminalne zagadki”
„Wyobraźmy sobie zdarzenie kryminalne, gdzie nie
udało się ująć winowajcy na
gorącym uczynku, a wszyscy
podejrzani mają mocne alibi
i brak jasnego motywu. Czy
takie śledztwo musi zostać
umorzone z powodu niewykrycia sprawcy? Dzięki
metodom biologii molekularnej nie musi. Zapraszamy
wszystkich
chętnych
do wzięcia
udziału w praktycznych
zajęciach z wykorzystania
techniki RFLP do zbadania genetycznego odcisku
palca, podczas których postaramy się odpowiedzieć
na sakramentalne pytanie:
winny czy niewinny.”
Beata Bieniak (nauczyciel)
Pewnie wielu z was,
chciało zostać agentem
specjalnym. Prowadzić intrygujące
śledztwa, gonić za
złoczyńcą. Wybrani
uczniowie z klas szóstych już to zrobili.
Troje szóstoklasistów z naszej szkoły
znalazło się na zajęciach ,,CSI- kryminalne zagadki”.

Nasza sprawa zaczyna się całkiem niewinnie. Lata osiemdziesiąte, zwykły hotel.
Brzmi całkiem normalnie. Akcja zaczyna się
rozkręcać, gdy do holu wbiega histeryzująca
kobieta – Pani Jenny. Uważa, że w pokoju obok słychać było tłukące się szkło. We
wspomnianym pomieszczeniu znaleziono
martwego gangstera.
Po dokładnych oględzinach, okazuje się,
że morderca nie zostawił żadnego śladu.
Sprawa zostaje odłożona do tych nierozwiązanych.

Trzydzieści lat później zabrano się za nią
ponownie. Techniki śledcze są bardziej rozwinięte. Od gangstera, syna przestępcy, kelnera,
pani Jenny i sprzątacza- czyli podejrzanych
znajdujących się w tym samym czasie w hotelu, pobrano krew. I tu ,,wkraczają” uczestnicy
zajęć. Wcielamy się w rolę śledczego, który
musi porównać krew z miejsca zdarzenia
z krwią podejrzanych.
Każdy ,,badacz” dostał dwie małe probówki – jedna z materiałem genetycznym
podejrzanego, a druga ze specjalnym płynem
do ,,rozcinania” DNA. Po wykonaniu mało
skomplikowanych czynności, i porównaniu
próbek, dowiedzieliśmy się, kto był mordercą.
Pani Jenny.
Zajęcia były bardzo ciekawe i dzięki nim
dowiedzieliśmy się kilku rzeczy o DNA.
Mam nadzieję, że takie wyjazdy będą
organizowane częściej.
Patrycja Cichocka (kl.VI a)
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XIX – wieczny Londyn w SP 2
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stycznia 2016 r., w Szkole Podstawowej Nr 2 odbyła się premiera doskonale
wszystkim znanej i ponadczasowej „Opowieści Wigilijnej”. Reżyserem spektaklu, autorem scenariusza, dźwięku i efektów specjalnych była Pani Ewa Kosierkiewicz, zaś aktorami, niezwykle uzdolnieni uczniowie z klasy III a.
Interesujące stylizacje młodych aktorów
oraz prawdziwie teatralna scenografia oddawały klimat tamtych czasów. Wyszukane
na strychach rekwizyty: staromodny zegar,
stylowa lampa naftowa, czy zabytkowy gramofon, przeniosły widzów
do XIX-wiecznego Londynu,
by poznać historię skąpego
starca.
Scrooge nie potrafi cieszyć się z nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia i zamierza po raz kolejny spędzić
je samotnie. Ponad wszystko kocha pieniądze, na brak
których nie narzeka. Wizyta
niespodziewanych gości cudownie odmienia jego życie.
Dla Dyrekcji, uczniów
i nauczycieli odbyły się dwa
przedstawienia, po których
nie szczędzono braw, pochwał
i słów uznania. Mistrzowsko

odegrana rola Ebenezera Scrooge’a oraz pozostałych aktorów, zachwyciły tak bardzo, że
gratulacjom nie było końca i odbierane były
jeszcze długo po przedstawieniu na korytarzach szkolnych.

Maja Michalska – ucz. klasy 3a

Spotkanie z misjonarzem
ks. Janem Kędziorą Sac

14

„Obejmuję myślą wszystkie dzieci świata:
wiele, zbyt wiele jest dzieci, które rodzą się
i są skazane na niezawinione cierpienie,
będące konsekwencją nieludzkich konfliktów.
Ratujmy dzieci, aby uratować nadzieję ludzkości!”
Św. Jan Paweł II

stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie dzieci z oddziałów przedszkolnych,
kilku drugich i pierwszych klas z ks. Janem Kędziorą SAC, misjonarzem ze
Zgromadzenia Księży Pallotynów, który przez 22 lata pracował jako misjonarz
w Demokratycznej Republice Konga, następnie półtora roku pełnił posługę duszpasterską na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym
afrykańskim przywitaniem, co wprowadziło
dzieci w zdziwienie i radość, ponieważ język ten jest dla nas bardzo „dziwny”. Ks. Jan
podzielił się z nami swoimi wspomnieniami.
Opowiedział, jak w Afryce sam został przywitany w identyczny sposób, gdy poproszono
go o odwiedzenie wioski, w której przez 14 lat
nie było misjonarza. „Zostałem przywitany po
królewsku. Później zapytano mnie, co słychać
u Pana Boga, ponieważ w Afryce misjonarz,
kapłan, jest uważany za tego, który przychodzi od samego Boga” – wspominał. Ksiądz Jan
nauczył nas kilku słówek np. „hakuna matata”
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15 stycznia na spektakl zostali zaproszeni
rodzice, którzy zauroczeni grą aktorską swych
dzieci, nagrodzili ich owacjami na
stojąco. Były również łzy wzruszenia.
Bardzo się cieszymy, że przedstawienie się podobało. Dziękujemy za docenienie pracy i ambicji zarówno naszej, jak i naszej
wychowawczyni. Staraliśmy się
w dość czytelny sposób pokazać
niezwykłą historię przemiany
głównego bohatera, czyli tak naprawdę każdego z nas. Nigdy nie
jest za późno, by stać się dobrym
człowiekiem, a symboliczna noc
wigilijna, to każdy dzień, kiedy
mamy na to szansę.

– tzn. nie martw się, wszystko będzie dobrze,
„dżambo” – dzień dobry, „dżambo sana” odpowiedź na dzień dobry.
Podczas spotkania ks. Kędziora przybliżył
pracę misjonarza na Czarnym Lądzie. Zwrócił
też uwagę, że wiara Afrykańczyków jest wiarą
żywą, otwartą, radosną. „Tamtejsi ludzie są
bardzo otwarci na Boga.” – powiedział ks.
misjonarz.
Ks. Jan próbował także uwrażliwić uczestników spotkania na potrzeby, z jakimi boryka
się Afryka, szczególnie na problem głodu
i ubóstwa. Uzupełnieniem tej opowieści były
filmy nakręcone podczas jego pracy w Afryce. Pokazał nam dzieci tańczące i śpiewające przy dźwiękach
różnych dziwnych instrumentów
wykonanych z rogów krowy,
tykwy, czy innych ciekawych
rzeczy. Były tam uśmiechnięte,
szczęśliwe dzieci bawiące się zabawkami, które same zrobiły, np.
„bączkiem” z kawałka drewna,
wprowadzanym w ruch trawą, piłką wykonaną z liści bananowca.
Widzieliśmy też smutne zdjęcia,
na których były dzieci, którym
głód zniekształcił ręce i nogi, które
z bólu już nie miały siły płakać.
To wspomnienia, które zapewne

będą towarzyszyć uczestnikom spotkania
przez długi czas.
Z pomocą tym sierotom przychodzą
chrześcijańscy misjonarze, którzy pomagają
dzieciom, aby miały co jeść, mogły chodzić
do szkoły i były otoczone opieką. Taką misję
wypełnia również ks. Jan Kędziora, który
nie przestaje działać na rzecz afrykańskich
dzieci. Prowadzi katechezy misyjne w szkołach, głosi kazania w polskich parafiach.
Takim dzieciom można nieść pomoc na wiele
sposobów. Program adopcji na odległość,
nazywanej też „ Pallotyńską Adopcją Serca”,
prowadzoną przez pallotynów za pośrednictwem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.
Jest to niezwykłe dzieło pomocy dzieciom
żyjącym w krajach misyjnych. Wystarczy zadeklarować dokonywanie regularnych wpłat
przez określony czas, np. rok, dwa lub więcej,
czyli zobowiązanie się do stałego wsparcia
wybranego dziecka. Głównym celem „Adopcji Serca” jest zapewnienie dziecku podstawowych środków do życia. Demokratyczna
Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej,
Kolumbia i Wenezuela to kraje z tysiącami
dzieci potrzebującymi szczególnej pomocy.
Włączając się w pallotyńską „Adopcję Serca”
otaczamy troską materialną i duchową znane z imienia i nazwiska dzieci, pozbawione
środków do godnego życia. Zainteresowani
„adopcją serca” mogą odwiedzić stronę Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego biuro@
sekretariat-misyjny.pl
Jolanta Stosio
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„Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków” w Leśnym Zakątku

W

styczniu podopieczni ,,Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej”
TPD w Ząbkach odwiedzili dzieci z Leśnego Zakątka z przedstawieniem ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
To już kolejny występ osób niepełnosprawnych przed tak wspaniałą publicznością, jaką są
dzieci. Popisy artystyczne osób niepełnosprawnych przynoszą wiele radości, zarówno im samym,
jak i dzieciom z przedszkola. Niepełnosprawni
aktorzy muszą włożyć wiele wysiłku w przygotowanie przedstawienia. Niektórym bardzo trudno
jest zapamiętać nawet krótki tekst. Czasem nauka
jednego zdania trwa kilka miesięcy. Przygotowanie
spektaklu, to dla osób niepełnosprawnych nie tylko
terapia, ale i niezwykle odpowiedzialna praca.

Bardzo chętnie jednak uczestniczą w zajęciach
teatralnych, bo wiedzą, że warto, gdyż będą mieli
szansę wyjść na scenę, zaprezentować swoje umiejętności. Będą mogli pokazać, że mimo różnic, są
tacy sami jak inni ludzie - zdrowi ludzie. Będą mieli
wreszcie okazję poczuć własną wartość i satysfakcję z dawania radości innym.
Występ przed dziećmi, to nie lada wyzwanie,
bo dzieci to publiczność bardzo wymagająca.
Są szczere i spontaniczne w ocenie oglądanego
spektaklu. Nie zastanawiają się, jak reagować na
osoby niepełnosprawne, czy wypada
się śmiać, a może trzeba się litować,
bo to takie nieszczęśliwe osoby? Tak
reagować mogą osoby dorosłe, które
potrzebują niejednokrotnie jeszcze
wiele czasu na przełamanie panujących w społeczeństwie stereotypów.
Dzieci nie zastanawiają się, jak powinny się zachować, nie otwierają
szufladek w głowie z napisem „Jak
traktować osoby niepełnosprawne?”.
Gdy widzą zabawną scenę, to po prostu się śmieją. Gdy im się podoba, to
spontanicznie biją brawo.

CO SŁYCHAĆ

Przedszkolaki z Leśnego Zakątka bardzo chętnie
oglądają przedstawienia przygotowywane przez
niepełnosprawnych aktorów. ,,Czerwony Kapturek”,
,,Tuwim i ja”, ,,Szewczyk Dratewka” i wreszcie ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, wszystkie
bajki dotychczas prezentowane, odbierane były
przez nie z wielką radością. Za każdym razem były
żywo zainteresowane oglądanym przedstawieniem
i gromkimi oklaskami nagradzali aktorów. Dla osób
niepełnosprawnych to najwyższa nagroda i poczucie, że ich kilkumiesięczne przygotowanie do
występu, miało sens i przyniosło zamierzone efekty.
W Leśnym Zakątku dzieci mają wiele okazji do nauki rozumienia potrzeb innych osób.
Przedszkole nawiązało współpracę z Fundacją
,,VERBA” i realizuje wspólny z nią projekt, dzięki
któremu podczas warsztatów dzieci uczą się
o niepełnosprawności i tolerancji wobec siebie wzajemnie. Organizuje różnorodne akcje
charytatywne np. pomoc dzieciom ze Świetlicy
Środowiskowej ,,Schowek”, rodzinom chorych
z Hospicjum Domowego Księży Marianów
w Warszawie i wiele innych. Nawiązuje bezpośrednie kontakty z osobami niepełnosprawnymi rożnej narodowości i wyznań. Maluchy mają
szansę nauczyć się wrażliwości, by w przyszłości
stać się wartościowymi ludźmi, którzy potrafią
szanować i zauważać innych.
Powinniśmy z tym tematem oswajać się wzajemnie już od dzieciństwa, by osoby niepełnosprawne nie budziły w nas zdziwienia, a nawet
swego rodzaju lęku.
Elżbieta Kołodziejek
nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 2
,,Leśny Zakątek”
Przewodnicząca Koła TPD w Ząbkach

Język obcy od najmłodszych lat – czy warto?

W

dzisiejszych czasach dobra znajomość języka obcego bardzo pomaga w odniesieniu sukcesu zawodowego. Obecnie to język angielski zdaje się być lingua franca – językiem, dzięki któremu możemy się porozumiewać z wieloma osobami na całym
świecie. Cieszy fakt, że nauczanie angielskiego odbywa się już na etapie przedszkolnym.
Najlepszym przykładem na to są zajęcia
prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego we współpracy z Centrum Helen Doron
w Ząbkach w Publicznym Przedszkolu nr 2 Leśny
Zakątek. Dzieci używają języka angielskiego do
wykonywania codziennych czynności. W trakcie
zajęć w Leśnym Zakątku dzieci po angielsku np.
przygotowują śniadania, robią soki, segregują
garderobę, ozdabiały też pierniczki świąteczne.
Poza tym przedszkolaki, dzięki zaangażowaniu
Centrum Helen Doron, uczestniczą w wideokonferencjach ze szkołami w Nowym Jorku i Mediolanie, z którymi realizują wspólne projekty. Na
jednej z takich konferencji dzieci zaprezentowały
nauczone wcześniej Christmas songs. Następnie
wykonały prace plastyczne, które zostaną wysłane do wspomnianych już zagranicznych szkół.
Widać jak na dłoni, że Publiczne Przedszkole nr 2
Leśny Zakątek stawia na języki obce i poznawanie
innych kultur.
Jakie są korzyści ze wczesnego kontaktu
małego dziecka z językiem obcym oraz czy
należy ograniczyć to tylko i wyłącznie do jednego języka?
Po pierwsze należy zdać sobie sprawę, iż
chodzi tutaj o przyswajanie języka obcego, jako
język drugi. Proces ten odbywa się troszkę inaczej
i wolniej niż w przypadku języka ojczystego. Niezwykle ważne jest, by oprócz zajęć z angielskiego
w przedszkolu dziecko, jak najczęściej miało kontakt z językiem obcym poprzez bajki, piosenki
i zabawki. Nie należy spodziewać się, iż po samych zajęciach w przedszkolu, czy po oglądaniu
kilku bajek dziecko będzie już w stanie zupełnie

samodzielnie zamówić napój albo posiłek w języku obcym oraz swobodnie porozumiewać się
z obcokrajowcami w czasie rodzinnego wyjazdu
za granicę. To niestety tak nie działa, choć czasami
zdarzają się bardzo bystre i utalentowane językowo
dzieci, które rzeczywiście są w stanie posługiwać
się językiem obcym bardzo szybko.
Efekty nauki języka obcego w przedszkolu
widoczne są tak naprawdę dopiero w późnym
okresie młodzieńczym (gimnazjum/liceum). Takie
opóźnienie jest naturalne i wynika z teorii przyswajania języka obcego, jako języka drugiego (second
language acquisition). Na okres przedszkola i okres
wczesnych lat szkoły podstawowej przypada tzw.
okres krytyczny (critical period) w przyswajaniu
języka obcego. Czas ten jest niezwykle ważny
w rozwoju języka u dziecka. W jego trakcie pamięć robocza i połączenia neuronalne w mózgu
dziecka są niezwykle plastyczne, co daje ogromne
możliwości. Dodatkowo w tym właśnie okresie
dziecko jest w stanie powtórzyć w zadziwiająco
dokładny i precyzyjny sposób każdy zasłyszany
dźwięk mowy. Wszystko to pozwala z wielką łatwością i przyjemnością opanowywać najtrudniejszą
warstwę języka, jaką jest warstwa fonologiczna
i fonetyczna (poprawne akcentowanie i wymowa). Nie należy się dziwić, że edukacja językowa
w przedszkolu musi być w głównej mierze oparta
na języku mówionym (piosenki, rymowanki, gry
słowne, powtarzanie). Dzieje się tak po to, by
w jak największym stopniu wykorzystać to naturalne okno dla przyswojenie języka obcego.
Warto zastanowić się także, czy nie umożliwić
dziecku w tym właśnie wyjątkowym okresie jego

rozwoju kontaktu nie tylko z jednym, ale z kilkoma
językami obcymi. Takie podejście jest obecnie
bardzo popularne, choć w niewielkim stopniu wykorzystywane na poziomie edukacji przedszkolnej.
Łączne nauczanie kilku języków obcych nawiązuje
do idei wielo- i różnojęzyczności oraz do teorii
rozbudzania językowego. Dziecku w tym wieku, ze
wspomnianą wcześniej łatwością do powtarzania
zasłyszanych dźwięków, nie sprawia dużej różnicy
powtarzanie dźwięków tylko w jednym, czy w kilku
językach. Pozwala to również na lepszy rozwój narządów artykulacyjnych. Przy nauczaniu języków
poznajemy także kulturę i historię kraju danego
obszaru językowego, co stanowi swego rodzaju
wartość dodaną.
Dlatego łączenie nauczania popularnego
w przedszkolach języka angielskiego z mniej
popularnym językiem: niemieckim, francuskim
czy włoskim zdaje się być bardzo ciekawym
i godnym uwagi pomysłem, który mamy zamiar
wprowadzić w życie z początkiem nowego roku
szkolnego w Leśnym Zakątku.
Podsumowując, im wcześniej zaczniemy
uczyć się języka obcego, tym bardziej jesteśmy
skazani na sukces w przyswojeniu i posługiwaniu

się nim. Ponadto dużo lepiej opanujemy wymowę i akcent języka, co jest niezwykle istotne
w efektywnej komunikacji. Wreszcie nie należy
ograniczać się tylko i wyłącznie do jednego
języka obcego, ponieważ wtedy możemy korzystać z podobieństw i różnic między językami
w dalszej naszej edukacji językowej. Zainspirujmy się słowami wielkiego poety i dramaturga
niemieckiego J. W. Goethego: „Iloma językami
mówisz, tyle razy jesteś człowiekiem”.
Adam Zyskowski
nauczyciel języka angielskiego
Przedszkole Leśny Zakątek
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Dlaczego się spotykamy?

W

dniu 6.11.2015 w gościnnym Gimnazjum nr 2, gdzie „szefuje” Małgosia
Zyśk (i uczennica tej klasy) spotkaliśmy się. Niesamowite! To już siódmy
raz! Nasze grono było rozszerzone o zaproszonych nauczycieli – p. J. Więcław,
p. O. Kisiel i p. D. Urbańczyk.

Na początku trochę spięci, po chwili uśmiechają się, głośno witają„spóźnialskich”. Tylko mała
grupa mieszka w Ząbkach, pozostali przyjechali
z odległych miejscowości. Zespół, a właściwie klasa, wcale się nie zmniejszyła, bo wciąż przybywają
„nowi”. Roześmiane szeroko buzie, głośne okrzyki,
uściski, świadczą, że są zadowoleni. I wśród nich
– ja- nauczycielka i wychowawczyni przez osiem
lat. Moi dorośli uczniowie chcą wspominać, wciąż
przynoszą nowe zdjęcia (o których ja nie miałam pojęcia). Kadry z wycieczek i uroczystości.
Chwalą się sukcesami, rodziną, mówią nawet
o porażkach.
Drobne przekąski, sałatki, ciasta, przygotowane własnoręcznie, uzupełniają imprezę
i dopełniają jej uroku. To się dzieje naprawdę

–tu i teraz- jak w dobrej rodzinie. Nie patrzę na
zegarek, nie liczę czasu, wciąż się wszyscy cieszą,
są jakby młodsi.
Na każde spotkanie staram się przynieść
jakąś „złotą myśl”, przesłanie, ładny cytat. Tym
razem była to myśl M. Konopnickiej „Ludzie
to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się
wznieść, muszą trzymać się razem”. I moje dzieci,
wraz ze mną, robią to tyle lat. Znam ich tak długo,
mogłabym o każdym opowiadać i pisać – tylko
po co? – liczą się tylko ich czyny.
Mózgiem spotkania jest Jola, która z grupą
przyjaciół ogarnia to wszystko, dopina na ostatni
guzik. Nawet fotograf jest wciąż ten sam – niezastąpiony Sławek robi nam sesje zdjęciowe.
Po powrocie do domu, a było już dość późno,

W przedszkolnej „Skrzata”
krainie czas wesoło płynie…

K

oniec pierwszego semestru to nie tylko czas ferii i chwila na nabranie sił przed
kolejnym równie obiecującym półroczem, ale także dobry moment na podsumowanie tego, co się działo. A w „Skrzacie” jak zawsze działo się dużo..

Przedszkolaki hucznie zakończyły pierwsze
półrocze, biorąc udział w balu karnawałowym.
Tego dnia w bajkowo przystrojonym przedszkolu
można było spotkać wesołe i kolorowe postacie:
księżniczki, baletnice, policjantów, kowbojów czy
czarodziejów. Fantazja w doborze strojów nie
znała granic. Był to dzień śmiechu, wesołych zabaw, tańców, konkursów i magicznych pokazów.
Jednak już zaraz po balu wszyscy znów ochoczo wzięli się do pracy, obchodziliśmy bowiem
bardzo ważne święto - Dzień Babci i Dziadka. Łzy
wzruszenia w oczach dziadków, gorące brawa
oraz pyszny poczęstunek dla zaproszonych gości – wynagrodziły małym artystom cały wysiłek
i czas poświęcony na próbach do przedstawień.
Oprócz ważnych i uroczystych świąt w naszym
przedszkolu obchodzimy również często „małe”
święta i wyjątkowe dni takie jak: dzień pomarańczowy, święto pluszowego misia, święto pieczonego ziemniaka, dzień chłopaka, dzień bez skarpetek, ognisko z rodzicami, warsztaty mydlarskie,
warsztaty„dlaczego mamy katar” czy„od robaczka
do ssaczka” połączone z pokazem zwierząt, cykl
zajęć kulinarnych, zajęcia z psychologiem „Przyjaciele Zippiego” czy świąteczne zajęcia otwarte
z udziałem rodziców. To tylko niektóre przykłady
aktywności, które pozwalają nauczycielom każdego dnia uczynić rzeczywistość przedszkolaków
jeszcze bardziej wesołą i kolorową.
Podczas całego półrocza nasze codzienne
zajęcia uświetniali różni goście: rodzice, którzy

12

brali udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
lub opowiadali o swoim zawodzie, naukowcy
z Pierwszego Warszawskiego Przenośnego Planetarium, którzy wyświetlili dla nas pokaz, różnej
rasy psy ze swoimi opiekunami, przedstawiciele
stacji radiowej „Polskie radio dzieciom”, którzy
prowadzili wywiady z dziećmi, św. Mikołaj, a nawet delegacja aż z Tajwanu! Wszystkim gościom
bardzo dziękujemy za wsparcie w procesie dydaktyczno-wychowawczym i miło spędzony
wspólnie czas.
Przedszkolaki, rodzice i nauczyciele aktywnie
angażowali się w różnorakie akcje, które miały
na celu pomoc najbardziej potrzebującym czy
chorym dzieciom takie jak: „Góra Grosza”, Zbiórka
darów dla wielodzietnej rodziny, „I ty możesz
zostać świętym Mikołajem”, „Szlachetna paczka”,
zbiórka baterii czy nakrętek oraz akcji„Oko w oko
z rakiem – aniołowie Marceliny”. Przedszkolaki ze
„Skrzata” wiedzą, że warto pomagać!
W listopadzie odbył się apel z okazji Święta
Niepodległości, w którym uczestniczyły wszystkie
dzieci. Był to bardzo uroczysty dzień, ubrane na
galowo przedszkolaki śpiewały hymn Polski oraz
inne patriotyczne pieśni, recytowały wiersze oraz
obejrzały ciekawą prezentację multimedialną
nt. Symboli Narodowych. W starszych grupach
w ramach programu „Optymistyczne przedszkole” powołano „Optymistyczny Sejm” i odbyły się
„optymistyczne debaty”. Ten dzień był dla dzieci
jedną z pierwszych lekcji historii.
Inną ważną uroczystością, która odbyła się
w listopadzie było „Pasowanie na przedszkolaka”.
Był to ważny dzień dla trzylatków, które po raz
pierwszy wystąpiły dla swoich rodziców i zaproszonych gości oraz oficjalnie wstąpiły do grona
przedszkolaków ze „Skrzata”.
W grudniu w całym przedszkolu unosił się
zapach pierniczków oraz dźwięki kolęd, tak nasze „Skrzaty” pracowicie przygotowywały się do
Świąt Bożego Narodzenia. Przedszkolaki nie tylko
otrzymywały prezenty, ale również w ramach
akcji charytatywnej wykonywały ozdoby i kartki
świąteczne. Grupy 4- i 5-latków przygotowywały

zaczęłam się zastanawiać, jaka jest przyczyna, że
dorośli dziś ludzie chcą wracać do szkoły, pragną
się spotkać i zwyczajnie pogadać. Postanowiłam,
że jeżeli moje kochane dzieciaki zorganizują następne spotkanie, to zaproszę redaktora lokalnej
gazety i poproszę o rozmowy z „niezwykłą klasą”.
Kochani, jesteście moją dumą i radością.
Wasza wychowawczyni
Wiesława Klepacz
P.S. Dziękuję wszystkim za przybycie i tym,
którzy pomogli mi w organizacji tego spotkania.
Mam nadzieję, że następnym razem będzie nas
jeszcze więcej J
Jola

się do jasełkowych występów, które obejrzeli ich
rodzice na scenie naszego przedszkola, a następnie na scenie w MOK-u mogła podziwiać ich
większa publiczność. Umiejętności przedszkolaków zostały docenione, gdyż 2 grupy naszych
przedszkolaków zajęły III na przeglądzie jasełek
w MOK-u.
Każdy przedszkolak dobrze wie, że podczas
codziennych zabaw najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa. W ramach realizowanego
przez przedszkole „Programu Profilaktycznego”
cała społeczność przedszkolna uczestniczyła
w próbnej ewakuacji z przedszkola, w której
pomagali pracownicy Straży Pożarnej. Jak co
roku uczestniczyliśmy w akcji „Bezpieczny Przejazd”, prowadzonej przez przedstawicieli PKP PLK
S.A. Nadrzędnym celem tej kampanii społecznej
jest utrwalanie w społeczeństwie świadomości
zachowania szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe. Gościliśmy
także Policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego,
którzy prowadzili z dziećmi zajęcia dotyczące
bezpiecznego zachowania się na drodze.
Dzieci miały możliwość rozwijania swoich
pasji zainteresowań i talentów biorąc udział
w konkursach m.in. praca „Bajkowy świat” wykonana przez Justynę Sołowiej, Gabrielę Wacławską, Karolinę Sypniewską pod kierunkiem pani
Moniki Glegoły zajęła II miejsce w III Mazowieckim
Konkursie Plastycznym, I miejsce zaś w konkursie
„Impreza urodzinowa na pływalni” organizowanym przez Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
zajęła Anna Gontarz, która wykonała pracę pod
kierunkiem pani Angeliki Bartnik, a wyróżnienie
zdobyła praca Wiktorii Białas pod kierunkiem
Doroty Jankowskiej. Serdecznie gratulujemy!
W minionym semestrze przedszkolaki wyjeżdżały na liczne wycieczki m. in. do MOSiR-u w Zielonce na przedstawienie pt. „Pinokio”, Centrum
Nauki Kopernik, do gabinetu weterynarza, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, „Gościńca
Wiecha” w Kawęczynie i innych ciekawych miejsc.
Przed nami kolejny semestr, a co za tym idzie
kolejne ciekawe atrakcje, uroczystości, wycieczki
i imprezy. Już od 15 lutego rozpoczynamy cykl
zajęć Klubu Rodzica prowadzonych przez psychologa przedszkolnego pt. „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”. Program ten przeznaczony jest
dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie
głębszych i cieplejszych relacji z własnym dzieckiem. Serdecznie zapraszamy!
Katarzyna Zadrożna
Joanna Swend
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Wypadek przy pracy
Co kryje się pod tym pojęciem?
Jakie działania należy podjąć,
gdy dojdzie do wypadku przy pracy?
część

W

II

tym numerze wracamy do tematyki wypadku przy pracy, skupimy się
jednak na świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Skoro w poprzednim wydaniu omówiliśmy kwestię definicji wypadku przy pracy, czas przejść do przysługujących w takim wypadku roszczeń.

Po pierwsze art. 6 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wymienia szereg
świadczeń, które przysługują poszkodowanemu pracownikowi. W pierwszej kolejności
możemy domagać się przyznania zasiłku
chorobowego, zgodnie z Ustawą przysługuje
on ubezpieczonemu, którego niezdolność
do pracy została spowodowana wypadkiem
przy pracy lub chorobą zawodową. Jeżeli
poszkodowany pracownik w dalszym ciągu
jest niezdolny do świadczenia pracy, lecz
leczenie lub dalsza rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności pracy, może ubiegać się na

zasadach określonych ustawą o przyznanie
świadczenia rehabilitacyjnego. Również rodzina zmarłego na wskutek wypadku przy
pracy pracownika może domagać się wypłaty
jednorazowego odszkodowania.
Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej doznał
stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa
się takie naruszenie sprawności organizmu,
które powoduje upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie
naruszenie sprawności
organizmu, które powoduje upośledzenie
czynności organizmu
na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące
ulec poprawie. Oceny
stopnia uszczerbku
na zdrowiu oraz jego
związku z wypadkiem
przy pracy lub chorobą
zawodową dokonuje
się po zakończeniu
leczenia i rehabilitacji.
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje
w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent
stałego lub długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu.
Świadczenia
z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną
przyczyną wypadku
było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów
dotyczących ochrony
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życia i zdrowia, spowodowane przez niego
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwym
lub pod wpływem środków odurzających
lub substancji psychotropowych, przyczynił
się w znacznym stopniu do spowodowania
wypadku. Regulacja ta nie dotyczy członków
rodziny ubezpieczonego, którzy w takich
przypadkach zachowują prawo do świadczeń
określonych w ustawie wypadkowej.
Osobom, które prowadzą pozarolniczą
działalność i osobom z nimi współpracującym oraz duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia oraz
członkom ich rodzin powyższe świadczenia nie przysługują w razie występowania
w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku
o przyznanie świadczeń z tytułu choroby
zawodowej, zadłużenia z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł - do czasu spłaty całości
zadłużenia. Prawo do zasiłku chorobowego,
świadczenia rehabilitacyjnego, jednorazowego odszkodowania i świadczeń na pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii
i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne przedawnia się,
jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane
w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub
od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych
świadczeń z tytułu choroby zawodowej
Zgodnie z art.8 wyżej wspomnianej
ustawy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia
wypadkowego przysługuje niezależnie od
okresu podlegania ubezpieczeniu. Taki zasiłek
przysługuje od pierwszego dnia niezdolności
do pracy spowodowanej wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową, jednakże zasiłek nie przysługuje za okresy niezdolności do
pracy w czasie których poszkodowany zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia,
stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy.
Zgodnie z art. 22Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, Zakład Pracy może
w drodze decyzji odmówić przyznania świadczenia w przypadku nie przedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku
lub gdy karta lub protokół powypadkowy
zawierają bezpodstawne stwierdzenia jak
również gdy protokole lub karcie zdarzenie
nie zostało uznane za wypadek przy pracy
zgodnie z treścią Ustawy.
Jak więc wynika z powyższego, w razie
uznania zdarzenia powodującego czasową
lub trwałą niezdolność do świadczenia pracy
za wypadek przy pracy, poszkodowanemu
pracownikowi przysługuje szereg roszczeń
o których przyznaniu decyduje Zakład Pracy.

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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OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 25 stycznia 2016 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286);
3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z
2011 r. Nr 6, poz. 25).
4. Uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie
Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
Zakres . WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. (10 000,00)
W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie ochrony
i promocji zdrowia – 7 270,00 zł.
I.

Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w dziedzinie
określonej warunkami konkursu organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2016 r. na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami objąć
najefektywniej jak największą liczbę uczestników.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
4. Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie prawidłowo
opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane
w niniejszym postępowaniu konkursowym.
6. Oferty będą dofinansowywane tylko w ramach kosztów kwalifikowanych określonych w dziale V ogłoszenia.
7. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
8. Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie
może przekraczać 60% całkowitych kosztów zadania.
9. W przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot dofinansowania, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,
organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

II.  	 Termin realizacji zadania
Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r.
III. Warunki realizacji zadania
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta Ząbki, obejmując programem jak największą liczbę mieszkańców,
2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego na którą składają
ofertę – w ramach objętych konkursem,
3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem
konkursu,
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać się o następujące kryteria.
1. Wkład osobowy, w tym wkład pracy wolontariuszy, może być uwzględniony w kosztorysie (punkt IV.1 oferty – Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów) w wysokości
nieprzekraczającej 30% łącznej wartości projektu.
2. Podmiot realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
3. W przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji
przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać
uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.
IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Kryteria formalne:
1. ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie
art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem VI ogłoszenia,
3. ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VII ogłoszenia.
Kryteria merytoryczne:
Suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 25 – każde
z poniższych kryteriów punktowane jest w zakresie 1-5 punktów.
1. wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem),
2. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
3. wysokość dotacji wnioskowanej od Miasta Ząbki, porównanie jej z innymi planowanymi źródłami dofinansowania projektu,
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4. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu –
w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
5. ocena zakładanych efektów projektu
Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
1. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami
prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
2. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
3. wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:
- przedłożonych rekomendacji;
- dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
- rzetelności wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Miasta
tj. terminowości składania sprawozdań z poprzednio realizowanych projektów,
terminowości rozliczania dotacji, terminowości zwrotu środków na konto Miasta;
4. pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy.
V.

Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania
1. wynajem pomieszczeń niezbędnych do realizacji zadania,
2. kursy, konsultacje społeczno-obywatelskie, pomoc terapeutyczna,
3. koordynacja zadania,
4. w ramach kosztów pośrednich stanowiących do 5% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania oraz zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet), opłaty bankowe.
Płatnicy podatku VAT kalkulują i rozliczają dotację w kwotach netto.
VI. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje
data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 15 lutego 2016, do godz. 18.00. Oferty złożone lub
doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru
ofert i wysokości ich dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.
bip.zabki.pl – Tablica ogłoszeń.
Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
VII. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru
lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezależnie od tego, kiedy został wydany. W przypadku wyboru innego sposobu
reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego
Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający
upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:
Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania od pełnomocnika ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
− zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki
do umowy – jeżeli zajdzie potrzeba;
− potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do
przygotowania umowy;
VIII. Informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od
upływu terminu ich składania. O wynikach konkursu, Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie poinformuje oferentów. Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie możliwość nie
rozstrzygnięcia konkursu. Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie
przysługuje.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu. Środki finansowe nie będą
przekazywane przed datą zawarcia umowy.
4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Miastem Ząbki.
Umowę ze strony Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania
danej organizacji zgodnie z jej statutem Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach
– zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków
finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty
przyznanej dotacji w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych zadania wskazanych
w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta Ząbki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski. – tel. 22 510 97 90.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ząbki Uchwały Nr VIII/52/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej uchwałą
Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r., uchwałą Nr XIX/145/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada
2011 r., uchwałą Nr XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XXXIII/271/2012 Rady Miasta Ząbki
z dnia 29 listopada 2012 r., uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r., uchwałą Nr LIV/489/2014
Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr LV/514/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. i uchwałą Nr
XXI/171/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r.
Zmiana planu miejscowego dotyczy rejonu ulicy Skrajnej, Piłsudskiego i Powstańców ograniczonego:
2) od północy – południową granicą działki ewid. nr 2/1 z obrębu 3-29, południowymi granicami działek ewid. nr 1/19, 1/24,
1/9, 1/5 i 3/3 oraz dalej przedłużeniem granicy działki ewid. nr 3/3 do wschodniej granicy obrębu 3-30, wschodnią granicą
obrębu 3-30, przedłużeniem południowej granicy działki ewid. nr 33/4 w kierunku zachodniej granicy obrębu 3-31, południowymi granicami działek ewid. nr 33/4 i 29/2 z obrębu 3-31 oraz południową granicą działki ewid. nr 45 z obrębu 3-33,
3) od wschodu – wschodnimi granicami działek ewid. nr 8, 20 z obrębu ewid. nr 3-33 oraz linią łączącą granice wymienionych działek,
4) od południa – granicą administracyjną z miastem stołecznym Warszawa,
5) od zachodu – granicą administracyjną z miastem stołecznym Warszawa - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 17 do
uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800,
wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 21 marca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy (lub nazwę - w przypadku
wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (wskazane
jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek).
Jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki dla ww, rejonu. Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-pt. 800-1600). Informuję
o możliwości składania uwag i wniosków, w terminie do dnia 21 marca 2016 r., dotyczących opracowywanego projektu dokumentu:
– pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres urzędu,
– ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach
pracy urzędu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: zpios@zabki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.
											Burmistrz Miasta Ząbki

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

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

informuje
iż dnia 10.12.2015 r. 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 przeznaczonej do sprzedaży
– Zarządzenie nr 0050.121.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia
10 grudnia 2015 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na
stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

informuje
iż dnia 27.01.2016 r. 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 sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.8.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia
26 stycznia 2016 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na
stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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Akcja społeczna

www.zabki.pl

