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MIASTO POZYSKUJE ZEWNĘTRZNE
ŚRODKI NA BUDOWĘ UL. SZWOLEŻERÓW

Nasze miasto otrzymało 665 156,80 zł na budowę
ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Kościuszki do
Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.
We wtorek 28 września wicewojewoda Mazowiecki Artur
Standowicz i Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki Arkadiusz
Powierża, podpisali umowę do nansowania na kwotę
665 156,80 zł na rozbudowę drogi gminnej ul. Szwoleżerów
w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ul. Wroniej.
Dok. na str. 5

ZĄBKI NA PIERWSZYM MIEJSCU POD WGLĘDEM
INWESTYCJI
„Wspólnota” opublikowała najważniejszy coroczny
ranking podsumowujący wydatki inwestycyjne
samorządów w latach 2018-2020.
Wynika z niego, że Ząbki są na 106. miejscu wśród pozostałych
610 miast (1327,22 zł na głowę). Daje to Ząbkom pierwsze
miejsce w powiecie wołomińskim.
Pozostałe miasta z naszego powiatu przeznaczały na
inwestycje:
• Radzymin: 109 - 1319,01 zł na głowę;
• Kobyłka: 201 - 1024,36 zł na głowę;
• Tłuszcz: 205 - 1012,12 na głowę;
• Marki: 244 - 929,86 na głowę;
• Zielonka: 251, - 911,51 na głowę.
Z gmin wiejskich w powiecie liderem jest Klembów:
• Klembów: 135. miejsce wśród 1533 gmin wiejskich 1594,39 zł
na głowę,
• Strachówka: 209 - 1012,12 zł na głowę.
Wołomin jest na 164. miejscu, wśród 267 miast powiatowych
644,23 zł na głowę. Powiat Wołomiński jest 119. na 314
powiatów - 230,13 zł na głowę.

DARMOWE SADZONKI
ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA 2021 Z NADLEŚNICTWA DREWNICA
W Ząbkach można było wybrać świerk, sosnę, bez,
lipę cz y dziką gruszę. Chętnych do wzięcia
i zasadzenia drzewek nie brakowało.
Sadzonk i drzew można było odbierać 30 września
i 1 października od godz. 10.00-15.00 w siedzibie Nadleśnictwa
Drewnica przy ul. Kolejowej 31 w Ząbkach.
Sadzonki drzew leśnych mogli dostać wszyscy zainteresowani,
aż do wyczerpania zapasów. To była już trzecia edycja
ogólnopolskiej akcji #sadziMY, a w całym kraju, we wszystkich
nadleśnictwach, było do rozdania aż milion sadzonek.

Jeżeli masz ukończone 13, a nie masz więcej niż 18 lat,
jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej lub
mieszkasz w Ząbkach, a uczęszczasz do szkoły
(podstawowej, liceum, technikum) w innym mieście,
to możesz kandydować do Młodzieżowej Rady
Miasta Ząbki.

Wydarzenie zainaugurowała para prezydencka. W czwartek
1 października Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą
K o r n h a u s e r- D u d ą w z i ę l i u d z i a ł w s a d ze n i u d r ze w
w Nadleśnictwie Piotrków, wspólnie z pracownikami
administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami
i pracownikami Lasów Państwowych. Na powierzchni ponad
3 ha w Lesie Wolborsk im na obr zeżach Piotrkowa
Trybunalskiego zasadzone zostały sosny, buki i jarzęby.

Chcesz się zainteresować sprawami lokalnej społeczności
i samorządem? Wystartuj w wyborach i zostań członkiem
Młodzieżowej Rady Miasta 2021-2022. Spróbuj swoich szans,
powalcz o głosy i zacznij działać.
Uczniowie szkół spoza Ząbek: podstawowych, liceów
i techników mogą zostać członkami Młodzieżowej Rady. Do
30 października 2021 r. można składać wniosek w Biurze Rady
Miasta Ząbki lub wysłać go drogą elektroniczna na adres:
zabki-br@zabki.pl.
Niezbędne dokumenty i więcej informacji na stronie Miasta
Ząbki w zakładce Młodzieżowa Rada Miasta.
Młodzieżowa Rada Miasta Ząbki ma promować ideę
społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechniać zasady
działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży. Jej
zadaniem jest też integrowanie i współpraca środowisk
młodzieżowych na terenie Miasta oraz wspieranie działalności
wolontariackiej i charytatywnej młodzieży Miasta.
Do udziału w wyborach zaprasza:
Marcin Kubicki,
Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miasta Ząbki
Koordynator Główny Młodzieżowej Rady Miasta
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DODATKOWE PATROLE POLICJI
WE WRZEŚNIU:
ZŁODZIEJE ZATRZYMANI
NA GORĄCYM UCZYNKU

NADLEŚNICTWO DREWNICA NAGRODZONE
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
„MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA
XXI WIEKU”
Warto się starać. Nadleśnictwo Drewnica dostało
nagrodę specjalną Dyrektora Lasów Państwowych za
inwestycję Leśniczówka z kancelarią OssówRybakówka.
Oprawa wręczania nagrody była bardzo uroczysta. Gala
Wręczenia nagród 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” odbyła się 22
września 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nasze
Nadleśnictwo za swoją inwestycję otrzymało nagrodę
specjalną Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, którą
wręczył Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego
ds. ekonomicznych.
Konkurencja była bardzo duża. W tej edycji o tytuł walczyły
382 inwestycje z całej Polski. Do nału przeszło 87 projektów,
które walczyły o nagrody w 17 kategoriach.

W poprzednim miesiącu policjanci przeprowadzili
11 ponadnormatywnych patroli. Zatrzymali dwóch
sprawców przestępstwa.
Policjanci przeprowadzają dodatkowe patrole w naszym
mieście na podstawie porozumienia zawartego między
Burmistrzem Miasta Ząbki a Komendantem Powiatowym
Policji w Wołominie. Wrzesień 2021 r. był ósmym z kolei
miesiącem, w którym odbywały się takie dodatkowe służby
umundurowanych patroli policji na terenie Ząbek.
Ich praca przyniosła konkretne efekty i wpłynęła na poprawę
bezpieczeństwa w nasz ym mieście. W poniedziałek
13 września 2021 policjanci zatrzymali dwóch włamywaczy,
którzy chcieli ukraść perfumy z drogerii w Ząbkach. Sprawcami
okazali się obywatele Gruzji. Policjanci zabezpieczyli mienie
o wartości 2300 zł na poczet przyszłych kar.
Przez cały wrzesień umundurowani policjanci przeprowadzili
11 patroli. W tym czasie wykonali 15 interwencji zleconych
i podjęli 11 interwencji własnych. Oprócz zatrzymania dwóch
sprawców przestępstwa, skontrolowali jeszcze 11 miejsc
zagrożonych i trzy pojazdy. Ujawnili 16 sprawców wykroczeń:
ośmiu spośród nich ukarali mandatem karnym, a pozostałych
pouczyli z art. 41 Kodeksu Wykroczeń. Wylegitymowali 35 osób
dorosłych i troje nieletnich.
Służby ponadnormatywne są organizowane zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami, w nocy i popołudniami, czyli
w porach, kiedy najczęściej zdarzają się interwencje
p o l i c j a ntów i d o c h o d z i d o zd a r ze ń o c h a ra k te r ze
przestępczym.

To była budowla w stylu, o którym śpiewali bracia Golcowie: „Tu
na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco”. Przed
rozpoczęciem budowy było tam puste pole, a teraz stoi
elegancki i nowoczesny budynek.
Leśniczówka z częścią kancelaryjną została wykonana
w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego.
Zaletą takiego budownictwa jest szybkie tempo budowy, a co
ważniejsze bardzo dobra izolacja cieplna i odporność na
warunki atmosferyczne. W budynku ogrzewanie zapewnia
gruntowa pompa ciepła, zasilana energią elektryczną.
Przedsięwzięcie zrealizowane przez Nadleśnictwo Drewnica
stanowi doskonałą promocję drewna oraz wskazuje sposoby
na obniżenie kosztów poprzez zastosowanie rozwiązań
energooszczędnych. Wpisuje się ono również w nadrzędny cel,
zmierzający do przeciwdziałania zmianom klimatycznym
poprzez ograniczenie emisji CO2 i poprawę efektywności
energetycznej.

NOWY KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ:
WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI
UKŁADA SIĘ DOBRZE

Sam widok patrolu działa prewencyjnie. Mieszkańcy zgłaszają
nam miejsca, w których ciągle coś się dzieje. Czasami
wystarczy, że patrol będzie regularnie podjeżdżał tam, gdzie
ludzie się gromadzą i zakłócają spokój. Oczywiście miejsc
wartych odwiedzenia przybywa i one się cały czas zmieniają.
Przybywa też w naszym mieście placów zabaw, co jest bardzo
dobre, a jednocześnie zwiększa nam teren do regularnego
patrolowania. Stawiamy sobie za cel, żeby przynajmniej raz
dziennie skontrolować każdy plac.
Mieszkańcy zgłaszają dużo uwag?
Współpraca z mieszkańcami działa bardzo dobrze. Widać to
było choćby na przykładzie przeprowadzonych konsultacji
dotyczących wskazania miejsc, w których ma być montowany
monitoring miejski. Te lokalizacje zostały zgłoszone przez
ząbkowian.
Nieprawidłowe parkowanie to duży problem w naszym
mieście?

Od września nowym komendantem Straży Miejskiej
w naszym mieście jest Artur Lewandowski. Nam
opowiedział: jakie cele przed sobą stawia i jak
zamierza poprawić bezpieczeństwo mieszkańców
naszego miasta?
Jakie cele przed sobą stawia Pan jako nowy Komendant
Straży Miejskiej?
Artur Lewandowski, Komendant Straży Miejskiej Ząbki:
Moim priorytetem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
ząbkowian. Bardzo chciałbym, żeby Straż Miejska była
widoczna na każdym kroku, w każdej części naszego miasta,
żeby mieszkańcy wiedzieli, że jesteśmy i pracujemy dla nich.
Do tego bardzo prz ydałoby się z większenie liczby
zatrudnionych funkcjonariuszy. Teraz, łącznie ze mną, jest
dziesięciu strażników, a to pozwala na zorganizowanie po
jednym patrolu na dwie zmiany w godzinach 7:00 – 15:00 oraz
14:00 – 22:00. Nieustannie dążę do tego, żeby zatrudnić nowe
osoby.

Tak, w niektórych częściach naszego miasta to niestety widać.
Szczególnie dużo takich sytuacji jest na ulicach: Powstańców,
Szwoleżerów, Andersena. W Ząbkach i w bliskim sąsiedztwie
powstają nowe osiedla co generuje zwiększony ruch na
ulicach.
Warto uczyć prawidłowych zachowań od najmłodszych lat.
Strażnicy miejscy są znani z dobrej współpracy ze
szkołami.
Cały czas prowadzimy zajęcia pro laktyczne w szkołach. Na
początku października, na zaproszenie pani dyrektor, dwa razy
odwiedziłem Szkołę Podstawową nr 4 przy ulicy Harcerskiej.
Takie zajęcia prowadziłem także zanim jeszcze zostałem
komendantem. Z uczniami najmłodszych klas przeprowadzałem pogadanki o bezpieczeństwie. Dzięki temu dzieci
uczą się prawidłowego zachowania na drogach, jak i kiedy
mają dzwonić pod numer alarmowy. Te zajęcia nie są długie,
ogranicza je„cierpliwość” dzieci.
Zbliża się zima. Będzie więcej pracy?

Ilu funkcjonariuszy powinno być do Pana dyspozycji?
Myślę, że jeśli byłoby nas między piętnastu a dwudziestu, to już
byłoby dobrze. W takim składzie moglibyśmy delegować na
ząbkowskie ulice większą ilość patroli. Ząbki cały czas się
rozrastają, przybywa osiedli, mieszkańców... Już w tej chwili
mamy około 36 tysięcy zameldowanych ząbkowian. Przy tak
dużej liczbie mieszkańców rośnie liczba incydentów, takich jak
choćby nieprawidłowe parkowanie, zakłócanie spokoju czy
podrzucanie śmieci, a my musimy dotrzeć do każdej części
naszego miasta.

Zacznie się palenie w piecach i na pewno będziemy dostawali
zgłoszenia dotyczące spalania materiałów zabronionych.
Działamy na zasadzie priorytetów: w pierwszej kolejności
reagujemy na zagrożenie życia i zdrowia, a dopiero potem
zajmujemy się kontrolami pieców. Kiedy wykonamy te zadania,
to możemy zająć się nieprawidłowym parkowaniem. Mam do
mieszkańców apel: parkujemy samochody w miejscach
i w sposób dozwolony. Jeśli wyeliminujemy te uchybienia, to
będziemy mogli podejmować więcej interwencji w innych
sprawach.

Wystarczy, że patrol gdzieś się pojawi i to już pomaga
uspokoić sytuację?

Rozmawiał Łukasz Majchrzyk

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg
Samorządowych) zajmuje się realizacją zadań na drogach
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego
celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej
i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej
i bezpieczniej.
Środki Funduszu są przekazywane na do nansowanie:
• budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg
gminnych;
• do nansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach
dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
• nansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu
obronnym, a od 2021 roku również na do nansowanie:
- zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych
w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym;
- budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg
wojewódzkich;
- budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg
powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez
prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą
wojewody lub sejmiku województwa.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki
przekazywane są na zasadach konkursowych. Wsparcie jest
przyznawane na podstawie wniosków o do nansowanie,
składanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego
województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą
ocenę wniosków o do nansowanie odpowiadają
wojewodowie.
Warunkiem uzyskania do nansowania jest złożenie przez
właściwego zarządcę drogi wniosku o do nansowanie
u wojewody i spełnienie kryteriów kwali kacyjnych, które
określone są w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod
uwagę przez komisję.
Wpływ na ocenę wniosku mają takie kwestie jak: zwiększenie
dostępności transportowej jednostek administracyjnych,
zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie
standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych,
poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy
poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Natomiast
wojewodowie ustalą szczegółowe kryteria uwzględniające
specy kę i potrzeby regionu.
Wysokość do nansowania ze środków RFRD na zadania
powiatowe i gminne jest uzależniona od dochodów danej
jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód
podatkowy jednostek samorządu terytorialnego, tym większa
wartość do nansowania, przy czym maksymalne
do nansowanie będzie mogło wynieść aż do 80 proc. kosztów
realizacji zadania.

POBIEGNIJMY DLA NIEPODLEGŁEJ
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach dla
uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości
zaprasza do udziału w XIII Biegu Niepodległości.
To już tradycja, że z okazji tego ważnego święta MOSIR
zaprasza wszystkich chętnych do startu. Bieg odbędzie się
w dniu 11.11.2021 r.
Najlepiej zapisać się przez internet: na stronie
www.zapisyonline.pl - do godz. 15.00 we wtorek 09.11.2021 r.
Można to zrobić również w dniu biegu, między 10.00 a 12.00,
ale wtedy trzeba liczyć na to, że dostepne będą jeszcze miejsca
na liście startowej (limit uczestników Biegu wynosi 300 osób).
Uczestnicy biegu będą rywalizować w różnych kategoriach
wiekowych:
1) Mali Patrioci, roczniki 2018 – 2015, bieg na 350 m, godz.
13.00 (dziewczęta i chłopcy)
2) Orły, roczniki 2014 – 2012, bieg na 500 m, godz. 13.15
(dziewczęta i chłopcy);
3) Biało – Czerwoni, roczniki 2011 – 2009, bieg na 1 km,
godz. 13.30 (dziewczęta i chłopcy);
4) Rodacy, roczniki 2008 – 2006, bieg na 2,5 km, godz. 13.45
(kobiety i mężczyźni);
5) Krajanie, kat. OPEN roczniki 2005 i starsi, bieg na 5 km,
godz. 14.00 (kobiety i mężczyźni);
6) Niepodlegli, kat. 40+ roczniki 1981 i starsi, bieg na 5 km,
godz. 14.00 (kobiety i mężczyźni);
7) Husarze, kat. 50+ roczniki 1971 i starsi, bieg na 5 km,
godz. 14.00 (kobiety i mężczyźni).
Trasa biegu na dystansie 5 km składa się z dwóch pętli
o długości 2,5 km każda.

KONKURS „CZUJKA NA STRAŻY INNOWACJE PEDAGOGICZNE
TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA” W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
NR 3 „SKRZAT”
w Wołominie zaprasza uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz pensjonariuszy Domów
Po m o c y S p o ł e c z n e j z t e re n u wo j ewó d z t wa
mazowieckiego do udziału w Konkursie „CZUJKA na
straży Twojego bezpieczeństwa”.

W konkursie można zgłaszać prace w dwóch kategoriach: lm
oraz praca plastyczna. Konkurs jest podzielony na dwa etapy.
Pier wsza część r ywalizacji odbywa się na szczeblu
powiatowym. Do komendy Powiatowej będą przesyłane prace
konkursowe, a następnie komisja wyłoni nalistów w obu
kategoriach (odpowiednio po jednym zwycięzcy: Szkoła
Podstawowa, Szkoła Ponadpodstawowa, Dom Pomocy
Społecznej).
Potem prace nałowe zostaną przesłane do Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, gdzie
komisja konkursowa wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach
odpowiednio po jednym zwycięzcy: Szkoła Podstawowa,
Szkoła Ponadpodstawowa, Dom Pomocy Społecznej).
Prace, wraz z załącznikami, należy przesyłać do 15 listopada
2021 r. na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Wołominie 05-200 Wołomin ul. Sasina 15.
Konkurs ma na celu pogłębianie wiedz y na temat
bezpieczeństwa pożarowego i zagrożeń związanych
z zatruciem tlenkiem węgla, pożarów w mieszkaniach.
Organizatorzy chcą też zachęcić do samodzielnego
poszukiwania informacji, utrwalania wiedzy dotyczącej
bezpiecznych zachowań.
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni wycieczką do
Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej lub
d owo l n e j j e d n o s t k i P S P n a t e re n i e wo j e wó d z t w a
mazowieckiego.
Więcej informacji na temat Konkursu oraz jego regulamin
można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/kppspwolomin.

Naturalną potrzebą dziecka jest odkrywanie,
poznawanie i doświadczanie nowych rzeczy, które
spotyka w codziennym życiu. W naszym przedszkolu
wychodzimy naprzeciw wszelkim potrzebom,
dlatego opracowujemy i wprowadzamy innowacje
pedagogiczne, które umożliwiają przedszkolakom
odkrywać świat poprzez zabawę, poznawać to co
jeszcze do niedawna było ukryte, aktywizować
umysł, wychowywać i motywować do działania.
W roku szkolnym 2021/2022 do nasz ych działań
wprowadzamy trzy nowe innowacje pedagogiczne, takie jak:
„Rysunkowy zawrót głowy”, „MigaMy” oraz „Poznaj Europę
przez zabawę”. Każda z tych innowacji powstała na podstawie
prowadzonych obserwacji dzieci oraz uwzględnia wymogi
edukacyjne zawarte w aktualnej podstawie programowej
wychowania przedszkolnego. Innowacje są dostosowane do
możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.
„Rysunkowy zawrót głowy ”- innowacja wspierająca
umiejętności i możliwości dzieci w nauce tworzenia rysunku.
Działania polegają na rysowaniu podczas czytania zabawnego
wierszyka. Rysowane wierszyki mają na celu aktywizowanie,
zainteresowanie i zachęcanie dziecka do podejmowania
samodzielnych prób r ysowania. Rec ytacja wiersz y
w powiązaniu z pracą ręki angażuje wzrok, a jednocześnie
inspiruje rozwój pamięci i wyobraźni, pobudza rozwój
myślenia, prz ywołuje w pamięci dotychczasowe
doświadczenia dziecka.
Wprowadzenie innowacji pedagogicznej z językiem migowym
„MigaMy” zostało poprzedzone obserwacją, z której wynika, że
dzieci zdrowe, obcując z dziećmi niepełnosprawnymi
niesłyszącymi lub niedosłyszącymi, chcą poznać ich język.
Język migowy to system znaków umownych, wykonywanych
przy użyciu gestów i mimiki, służących osobom niesłyszącym
do porozumiewania się między sobą. Nauka prostych zwrotów
w języku migowym będzie okazją do rozwijania postaw
akceptacji, zrozumienia, szacunku czy tolerancji wobec osób
niesłyszących, dla których język migowy jest ich macierzystym
językiem. Dla osób słyszących język migowy będzie językiem
obcym. Dzieci poprzez zabawę poznają elementy polskiego
języka migowego natomiast dzieci niedosłyszące będą
pogłębiać znajomość języka migowego.
Innowacja pedagogiczna „Poznaj Europę przez zabawę” jest
odpowiedzią na naturalną ciekawość dzieci, obserwujących
świat w czasie podróży, odbywanych razem ze swoimi
rodzicami po różnych krajach.

Innowacja ma przede wszystkim charakter wychowawczy
i służy zainteresowaniu dzieci innymi kulturami, tradycjami,
ciekawymi miejscami, strojami i kuchnią. Ma na celu poznanie
Europy jako kontynentu oraz domu wielu państw. Poprzez
zabawę wprowadzamy dzieci w świat innych obyczajów
pokazując, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami, różnimy się, ale
nie znaczy to, że nie możemy wspólnie żyć.

szkolnego, poprzez naukę i zabawę. W każdej sali znajduje się
tablica interaktywna, dzięki której nauka jest ciekawa i bardzo
przyjemna. Dziecko ma możliwość poznania i doświadczania
nowych rzeczy - przedszkole oferuje bogaty wybór zajęć
dodatkowych (taniec, balet, piłka nożna, judo, język angielski),
ciekawe warsztaty, kółka zainteresowań (muzyczne,
plastyczne, teatralne), pełne przygód wycieczki.

Poznawanie odmienności kształtuje naszą tolerancję
i otwartość w stosunku do innych, pomaga poznawać to co dla
nas jest nowe, nieodkryte do tej pory, czasami zadziwiające ale
też ekscytujące. Chcemy, aby nasi wychowankowie wiedzieli,
co kryje się pod pojęciami „Unia Europejska”, tolerancja
i poszanowanie odmienności kulturowej i rasowej.

Podczas pobytu w przedszkolu dziecko oraz rodzice otrzymują
wsparcie specjalistów. Nad rozwojem dzieci czuwają
nauczyciele, logopeda, neurologopeda, zjoterapeuta,
terapeuci integracji sensorycznej, pedagodzy specjalni,
psycholog. W przedszkolu realizowane są orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, działa zespół wczesnego
wspomagania rozwoju. Zajęcia terapeutyczne odbywają się
w kompleksowo wyposażonych gabinetach oraz w sali
doświadczania świata.

Tatiana Paciorek

DOBRE PRZEDSZKOLE
– LEPSZY START W SZKOLE
Czas edukacji przedszkolnej jest kluczowy w rozwoju
dzieci. Warto zaufać kadrze Publicznego Przedszkola
Nr 3 „SKRZAT”, która robi wszystko aby nasi mali
ludzie wyrośli na mądrych, otwartych, świadomych
i odważnych uczniów. Czy warto wysłać dziecko do
przedszkola? Oto najważniejsze płynące z tego
korzyści.

Nad funkcjonowaniem przedszkola piecze sprawuje
empatyczna i otwarta na potrzeby dzieci Dyrekcja.
Psycholog Aneta Kuligowska

Pobyt w przedszkolu to przede wszystkim świetna zabawa
w przestronnych, klimatyzowanych i świetnie wyposażonych
salach oraz na obszernym placu zabaw! Dzieci mają możliwość
korzystania z licznych zabawek, pomocy edukacyjnych oraz
sprzętów rekreacyjnych.
Uczęszczając do przedszkola dziecko uczy się samodzielności od czynności samoobsługowych (np. nauka samodzielnego
spoż ywania pysznych zbilansowanych posiłków
przygotowywanych w kuchni na miejscu) po radzenie sobie
z emocjami, umiejętność podejmowania decyzji. Wszystko
pod czujnym okiem wykwali kowanych i doświadczonych
nauczycieli. Będąc samodzielnym dziecko ma poczucie
autonomii i samostanowienia co pozytywnie wpływa na jego
poczucie własnej wartości i samoocenę.
Dziecko w przedszkolu rozwija również sferę interpersonalną –
uczy się funkcjonowania w grupie społecznej, współpracy
z rówieśnikami, dzielenia się, uważności na drugą osobę,
kompromisów. Roz wija umiejętności nawiąz ywania
i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych. Ma możliwość
nauki poprzez obserwowanie i naśladowanie rówieśników.
Całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu zapewnia również
lepsze przygotowanie do szkoły - zajęcia prowadzone są
zgodnie z podstawą programową wychowania przed-
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POŻEGNALIŚMY TERESĘ PUTOWSKĄ
We wtorek 28 września podczas uroczystości
pogrzebow ych w Para i p.w. Świętej Trójc y
w Ząbkach, pożegnaliśmy z honorami rodowitą
ząbkowiankę, artystkę i opozycjonistkę
antykomunistyczną.
W wieku 85 lat odeszła od nas, urodzona w Ząbkach, córka
Jadwigi i Tadeusza Putowskich - ząbkowiaków z ul. Wojska
Polskiego 24 w Ząbkach. Całe swoje życie poświęciła sztuce.
Ukończyła dwa kierunki studiów plastycznych w Gdańsku.
Specjalizowała się w tkactwie, malarstwie, scenogra i
i architekturze wnętrz. Jej gobeliny znajdują się m.in.
w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Podczas uroczystości pogrzebowych celebrujący Eucharystię
ksiądz Andrzej Ziarek podkreślał Jej zaangażowanie społeczne
oraz działalność w antykomunistycznych środowiskach
artystycznych. Właśnie z powodu Jej antykomunistycznej
przeszłości wszystkie szkoły, placówki miejskie, Urząd Miasta,
Rada Miejska oraz Kadeci i Strzelcy z JS1533 wystawili
delegacje i poczty sztandarowe, oddając cześć kobiecie, która
na deskach teatralnych miała odwagę słowem i czynem
walczyć z czerwoną zarazą.
Zgromadzeni na uroczystości usłyszeli także od Jej przyjaciółki,
krytyk sztuki, Pani Magdaleny Hniedziewicz, o kunszcie,
wrażliwości i wyjątkowych zdolnościach artystycznych Teresy
Putowskiej, której akwarele, malowane na mokrym papierze
mieszkańcy Ząbek mogli podziwiać podczas dwóch wystaw
zorganizowanych w latach 2015 i 2016.
Doczesne prochy Pani Teresy zostały złożone w rodzinnym
grobowcu na cmentarzu para alnym w Ząbkach przy
ul. Piłsudskiego - alejka 46, 14-ty grób po prawej stronie idąc od
ul. Piłsudskiego. W grobowcu tym pochowany jest również Jej
Ojciec – Tadeusz Putowski, o cer zawodowy WP, żołnierz Armii
Krajowej Oddziału Ząbki z okresu okupacji niemieckiej,
wieloletni pracownik Szpitala Drewnica.
Syn zmarłej oraz Strzelcy z Ząbek dziękują wszystkim za
zaangażowanie w godne pożegnanie Pani Teresy.
W najbliższym czasie planowany jest cykl artykułów i wystaw
przybliżających twórczość artystyczną naszej ząbkowianki –
zmarłej Teresy Putowskiej.

Mirosław Sobiecki
fot. z pogrzebu - Urszula Szaliłow
fot. Pani Teresy - Bogdan Śladowski

KONKURS INSTALOGIK III EDYCJA 2021/22
InstaLogik to popularyzatorski konkurs
matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8
SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy
uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje
zadania z dowolnego komputera (również w domu).
Konkurs organizowany jest przez Placówkę Edukacji
Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę
doskonalenia nauczycieli.
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych,
którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić
w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

poziomami klas z różnymi progami punktowymi dla
poszczególnych poziomów. Na każdym etapie znajdują się
zadania z gwiazdką opracowane z myślą o uczniach klas
starszych (7-8), choć mogą się z nimi mierzyć również młodsi
uczniowie (przy czym punkty za te zadania nie będą się liczyć
do wyniku uczniów klas 4-6). Dodatkowo, w przypadku szkół,
z których startować będzie minimum 5 uczniów, najlepszy
spośród nich będzie miał zagwarantowane przejście do
2 etapu.
Więcej informacji na stronie https://instalogik.pl/.

SP2 ZĄBKI SZKOŁĄ PARTNERSKĄ
PROGRAMU TEACH FOR POLAND

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się
z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programist ycznymi, które wprowadzają uczniów w świat
programowania. W ogólności jego celem jest rozwijanie
zainteresowań matematycznych i programistycznych
młodzieży oraz propagowanie myślenia komputacyjnego.
W drugiej edycji Konkursu InstaLogik w roku szkolnym
2020/2021 wzięło udział 3429 uczniów z 545 szkół rozsianych
po całej Polsce, z czego jedna trzecia uczy się w małych
szkołach w gminach wiejskich. Dla większości z nich był
jednym z pierwszych doświadczeń z programowaniem,
zadaniami typu "olimpijskiego" i pojęciem poprawności
programu. Do nału dotarło 722 uczniów. Konkurs jest
pomostem pomiędzy matematyką a Olimpiadą Informatyczną
J u n i o r ó w. J e s t e ś m y p r z e k o n a n i , ż e s p o r a c z ę ś ć
z InstaLogikowych uczniów weźmie w przyszłości udział
w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów.
Organizacja konkursu
Konkurs został podzielony na trzy etapy:
• Etap I, termin 1 października - 28 października 2021, godz.
20.00
• Etap II, termin 11 grudnia 2021, godz. 10.00 – 11.30
• Etap III, termin 26 marca 2022, godz. 10.00 – 12.00
Rejestracja na konkurs trwa do końca pierwszego etapu, czyli
do 28 października godz. 20.00.
Uczniów rejestrują na konkurs rodzice lub nauczyciele przez
stronę www.instalogik.pl.
N a u c z yc i e l z a k ł a d a b e z p ł a t n e k o n to n a u c z yc i e l a .
Nauczycielom, którzy chcieliby wesprzeć uczniów, oferujemy
dostęp do materiałów dydaktycznych.
Uczeń otrzymuje bezpłatne konto ucznia, a rodzic zakłada
bezpłatne konto rodzica.
Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny.
Klasy kacja prowadzona będzie województwami oraz

Teach for Poland jest częścią globalnej sieci Teach for All,
zrzeszającej uczestniczki i uczestników z ponad 60 krajów.
Celem fundacji, poprzez wsparcie młodych nauczycieli, jest
stopniowa zmiana funkcjonowania polskiej edukacji tak, aby
wszystkie dzieci miały równe szanse, żeby odkryć i wykorzystać
swój potencjał.
Paulina Gałat (nauczycielka historii) w lipcu 2021 roku
dołączyła do pierwszej edycji programu, który łącznie będzie
trwał dwa lata. W trakcie sześciotygodniowego Instytutu
Wakacyjnego wszyscy uczestnicy (EduLiderzy) wzięli udział
w licznych warsztatach, seminariach i sesjach szkoleniowych
tak, aby jak najlepiej przygotować się do pracy w nadchodzącym roku szkolnym. Swoją wiedzę dydaktyczną pogłębiali
na spotkaniach ze specjalistami takimi jak: Marcin Korczyc,
Przemysław Staroń, dr hab. Krystyna Rymarczyk i Zyta
Czechowska. Do najważniejszych szkoleń można natomiast
zaliczyć:
1. eduScrum – nowoczesny sposób na lekcję
2. NVC – porozumienie bez przemocy
3. Neuronauki
4. Debaty jako narzędzie w edukacji
5. Drama w edukacji
6. Edukacja STEAM
7. Pozytywna dyscyplina
8. Gry komputerowe w edukacji
9. Edukacja zdalna i przydatne narzędzia
10. Uczniowie z doświadczeniem migracji i język edukacji
szkolnej
11. Liczne szkolenia międzynarodowe (Teaching during

a pandemic, Trauma-informed practices through a DEI
lens, Pursuing gender equity alongside our students,
Supporting students with learning diﬀerences and
disabilities, Education in Emergency Contexts).

BĘDZIE PRZYJEMNIEJ PRZY ULICY
POWSTAŃCÓW

Dzięki udziałowi w programie nasza szkoła zyskała zarówno
przygotowaną merytorycznie i edukacyjnie kadrę, jak również
stała się częścią globalnej sieci szkół partnerskich Teach for All.
Link do strony internetowej: https://teachforpoland.org/
Link do fanpejdża: https://www.facebook.com/teachforpl/

Paulina Gałat nauczycielka SP2 Ząbki

Pojawiły się pierwsze nasadzenia drzew w tym
sezonie. Trwają też prace nad utworzeniem terenów
rekreacyjnych.
Pierwsze drzewa w sezonie jesiennym 2021 zostały nasadzone
Przy skrzyżowaniu ulic Powstańców i Różanej. Od niedawna
rosną tam cztery dęby kolumnowe, dwa kasztanowce
czerwone i dwa mydleńce wiechowate. Powstały też rabaty
kolorowych krzewów i bylin. Do końca listopada 2021 r.
zasadzonych zostanie jeszcze 200 roślin.
Tr w a j ą r ó w n i e ż p r a c e n a d u t w o r z e n i e m t e r e n ó w
rekreacyjnych przy końcu ul. Powstańców (od strony
ul. Żołnierskiej). Teren będzie oświetlony i monitorowany. Będą
tam zamontowane: kosze, ławki, ławka z przewijakiem, leżaki,
stojaki rowerowe i tablica informacyjna. Zostaną też zasadzone
rośliny. Roboty zakończą się na przełomie października
i listopada.

MINISTER EDUKACJI I NAUKI
PRZEMYSŁAW CZARNEK
ODWIEDZIŁ SZKOŁĘ
PODSTAWOWĄ NR 3
W ZĄBKACH
W piątek, 8 października 2021r.,
Minister Edukacji i Nauki
Przemysław Czarnek wraz
z pełnomocnik prezesa Rady
Ministrów ds. GovTech Justyną
O r łowsk ą, o głosili w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Małego
Powstańca w Ząbkach otwarcie
naboru wniosków do rządowego
programu Laboratoria
Przyszłości.
Laboratoria Przyszłości to rządowa
inicjatywa nansowana z Funduszu
przeciwdziałania COVID-19. W jej
ramach szkoły podstawowe w całej
Polsce otrzymają środki na zakup
wyposażenia służącego uczniom do
rozwijania kompetencji takich jak
współpraca, kreatywność, zdolność
rozwiązywania problemów czy obycie
z nowymi technologiami.
- Chcemy w każdej szkole podstawowej
stworzyć Laboratoria Przyszłości, czyli
nowoczesne pracownie robotyczne,
techniczne tak , by dzieci mogły
odkrywać w sobie talenty i rozwijać je
w ten sposób – powiedział szef MEiN.
Wskazał, że wiele dzieci chciałoby
rozwijać swoje talenty w dziedzinach
związanych nowoczesnymi technologiami, w dziedzinach cyfrowych
i związanych z robotyką. Przypomniał,
że dwa tygodnie temu uruchomiony
został program Laboratoria Przyszłości,
w którego ramach około 1 mld zł tra do
szkół podstawowych w całym kraju na
zakup nowoczesnego sprzętu. Chodzi
m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery,
sprzęt do nagrań czy o stacje
lutownicze. Na liście jest 175 pozycji.
Duże pieniądze dla szkół
W ramach programu Laboratoria
Przyszłości organy prowadzące szkoły
mogą otrzymać do: 30 tys. zł
– w przypadku szkół do 100 uczniów,
60 tys. zł – w przypadku szkół liczących

od 101 do 200 uczniów, 70 tys. zł
– w przypadku szkół liczących od 201 do
234 uczniów. Szkoły liczące 235 uczniów
i więcej mogą otrzymać 300 zł na
każdego ucznia.
Wsparcie będzie udzielane w całości
z góry i bez konieczności wniesienia
wkładu własnego.
Według MEiN łącznie z inicjatywy
skorzysta ponad 3 mln uczniów z 15 tys.
szkół.
Aby otrzymać pieniądze, szkoła musi
wypełnić wniosek i przesłać go do
organu prowadzącego, który następnie
zawnioskuje o przyznanie wsparcia do
premiera za pośrednictwem
właściwego wojewody. Wnioski można
składać elektronicznie za pośrednictwem strony gov.pl/laboratoria. Na
tej samej stronie dostępny jest też
katalog sprzętu, instrukcje (w formie
pisemnej i wideo), jak składać wnioski
i inne pomocne materiały.
Jak informuje MEiN, odpowiedzi na
ws z ys t k i e py t a n i a i w ą t p l i wo ś c i
dotyczące programu Laboratoria
Przyszłości będą udzielane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie
g o v. p l / l a b o r a t o r i a l u b i n f o l i n i ę
dostępną pod numerem +48-22-500144, która działa w godzinach 6.00-20.00
od poniedziałku do piątku i 8.00-18.00
w soboty i w niedziele.
Szkoły, któr ych organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego muszą wydać co najmniej
60 proc. otrzymanych pieniędzy do

końca 2021 r., przy czym sam sprzęt
m o ż e b yć d o s t a rc z o ny d o s z k ó ł
najpóźniej 1 września 2022 r.
Szkoły niepubliczne i publiczne
prowadzone przez ministrów, osoby
zyczne lub osoby prawne inne niż
ministrowie, które jeszcze nie mogą
składać wniosków, mogą wypełnić
deklarację zainteresowania, aby dostać
automatyczne powiadomienie o otwarciu okienka składania wniosków.
Prawie dwieście rodzajów sprzętu dla
szkół
Przez kilka tygodni trwały konsultacje
katalogu wyposażenia, które tra do
szkół w ramach programu Laboratoria
Przyszłości. Ministerstwo otrzymało
3856 propozycji od 583 podmiotów –
dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników instytucji oświatowych, uczniów,
rodziców, przedstawicieli uczelni,
przedsiębiorców, izb branżowych,
samorządów, fundacji i stowarzyszeń.
Cyklicznie odbywają się także specjalne
webinary dotyczące projektu
Laboratoria Przyszłości – do udziału
w nich zgłosiło się 3612 organów
prowadzących i 10786 przedstawicieli
szkół. Efektem tych konsultacji jest
liczący 175 pozycji katalog wyposażenia, które szkoły mogą kupować za
otrzymane w ramach programu środki.
Konstrukcja katalogu sprawia, że każda
szkoła znajdzie w nim odpowiedni dla
siebie sprzęt – od narzędzi do prac
ręcznych, przez drukarki 3D i roboty
edukacyjne, po sprzęt do realizacji
nagrań audio-video.

RADY DIETETYKA…
Pandemia covid-19 i długotrwały
lockdown przyczyniły się do
podjadania w domowym zaciszu
i z m n i e j s ze n i a i l o ś c i ru c h u.
Niestety, jak wskazują statystyki,
prawie połowa Polaków przytyła
w czasie pandemii średnio 6 kg,
a Polskie dzieci tyją najszybciej
w Europie. Czas na zmiany!
Problem dużej wagi
Przyczyn nadwagi i otyłości może być
wiele, a wśród nich wyróżniamy :
nadmierne spożycie żywności, czynniki
genetyczne, niektóre choroby
i stosowane leki. Nie ulega jednak
wątpliwości, że główną i najważniejszą
przyczyną nadmiaru kilogramów są
niewłaściwe nawyki żywieniowe oraz
zbyt mała aktywność zyczna – mówi
Iwona Michalak dietetyk Naturhuse
Ząbki. Otyłość to nie tylko zbyt duże
nagromadzenie tkanki tłuszczowej
w nasz ym organizmie. To przede
w s z y s t k i m s c h o r z e n i a , k t ó re j e j
współtowarzyszą, takie jak: zespół
metaboliczny, nadciśnienie, miażdżyca,
niewydolność krążenia, cukrzyca typu II,
choroby stawów, osteoporoza, a nawet
niektóre nowotwory. Prowadzą one do
znacznego pogorszenia komfortu życia
i mogą przyczynić się do przedwczesnej
śmierci – dodaje ekspert Naturhouse.
Problemu nadmiernej wagi nie można
więc bagatelizować, szczególnie
u najmłodszych, gdzie do negatywnych
sk utków dojść mogą zabur zenia
samooceny i brak akceptacji wśród
rówieśników.

Jak walczyć o siebie i zdrowie swojej
rodziny?
W większości przypadków sami swoim
trybem życia sprawiamy, że mamy
nadwagę lub jesteśmy otyli –
wybieramy niezdrową przetworzoną
żywność, nie ruszamy się. Walczmy
z tym! Podstawą do rozpoczęcia zmian
jest wprowadzenie zdrowych nawyków
żywieniowych i zmiana diety. Przyjrzyj
się swojej dotychczasowe odżywianiu
i wyeliminuj to co oddala cię od
wymarzonej wagi. Oto kilka najczęstszych błędów dietetycznych… unikaj
ich jak ognia!

• Sięganie po niezdrowe przekąski
Kiedy nasze przerwy między posiłkami
są zbyt długie, nasz poziom cukru we
krwi spada, przez co mamy ochotę zjeść
coś “tu i teraz”. Zwykle w takiej sytuacji
sięgamy po chipsy, or zeszk i lub
słodycze, co jest zgubne dla naszej
gury!

• Nieregularne spożywanie posiłków
Przerwy między posiłkami powinny
wynosić około trzech godzin - dzięki
temu nasz organizm ma energię do
d z i a ł a n i a p r ze z c a ł y d z i e ń ! B ra k
regularności fatalnie wpływa na naszą
przemianę materii.

• Produkty wysoko przetworzone
Wydaje się, że obecnością fast foodów
Polacy nacieszyli się już w latach
dziewięćdziesiątych, ale… nasi rodacy
nadal zbyt chętnie sięgają po wysoko
przetworzone, gotowe dania. Niestety,
zawierają one bardzo dużo chemii,
a zatem nie powinny być jadane zbyt
często!

Wsparcie dietetyka
Warto skorzystać z pomocy specjalisty,
gdyż jak mówią statystyki - 90% diet
rozpoczętych na własną rękę kończy się
niepowodzeniem. Dzieje się tak ,
ponieważ wybierane przez nas kuracje
nie są dopasowane do naszego trybu
życia, często powodują uczucie głodu
lub zmuszają nas do spoż ywania
pokarmów, których nie lubimy. Dietetyk
dopasuje dietę tak, aby była sycąca,
smaczna i nieuciążliwa – uszyta na miarę
naszych potrzeb. Będzie on nas wspierał
i walczył razem z nami o nasze zdrowie.

• Stosowanie głodówek
Głodówka nigdy nie powinna być
stosowana jako dieta odchudzająca niestety, wielu z nas, kiedy zauważy, że
wskazówka wagi pokazuje “niepożądaną” wartość, narzuca sobie katorżniczą dietę, która ma pomóc w szybkim
schudnięciu. Dieta skrajnie niskokaloryczna może jednak doprowadzić
do spowolnienia przemiany materii,
a więc… paradoksalnie, utrudnić nam
odchudzanie.
• Brak odpowiedniego nawodnienia
Teoretycznie większość z nas wie, że
powinniśmy wypijać co najmniej
półtora litra wody dziennie. Trzeba
jednak pamiętać, że pewne napoje takie jak kawa czy alkohol - odwadniają
nasze ciało. Należy więc częściej sięgać
po soki, zieloną herbatę lub zdrowe
koktajle.

Wyjątkowa oferta
W ramach akcji #ODWAŻ SIĘ skorzystaj
z 3 próbnych dni diety. Jadłospis
otrzymasz BEZPŁATNIE w Centrum
Dietetycznym Naturhouse w Ząbkach.
Nie musisz od razu decydować się na
długotrwałą kurację. Przyjdź, wypróbuj
i zdecyduj czy taki tryb Ci odpowiada!
Centrum Dietetyczne Naturhouse
Ząbki, ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty
Polskiej)
tel. 604-110-153
Godziny otwarcia:
Pon- Śr: 12:00-20:00,
Cz- Pt: 8:00-16:00

„POMÓŻ DZIKOM WRÓCIĆ DO LASU”

Powiat Wołomiński zaprasza wszystkich nauczycieli,
uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli
z terenu powiatu do udziału w akcji.
Dzięki tej akcji uczniowie poznają informacje na temat
zagrożeń związanych z wolnożyjącymi dzikami. Będą też
zbierać żołędzie, które zostaną następnie przekazane Kołom
Łowieckim (najlepiej zacząć zbieranie jak najwcześniej).
Żołędzie zostaną rozsypane w lesie - naturalnym środowisku
bytowania dzików, co spowoduje zmniejszenie bazy
pokarmowej w miastach i ograniczy migrację tych zwierząt
w tereny, na których mieszkają ludzie.
Zbierajmy żołędzie
Przemieszczanie się dzików do miast spowodowane jest m.in.
dużą ilością pokarmu, w tym dojrzewającymi obecnie
żołędziami spadającymi z rosnących w mieście dębów, które są
chętnie zjadane przez zwierzęta. W naszych miastach
występuje obecnie nadmiar tego pokarmu i zwabia on coraz
w i ę k s z ą l i c z b ę z w i e r z ą t , k t ó r yc h o b e c n o ś ć b u d z i
zaniepokojenie mieszkańców oraz powoduje niszczenie
trawników itp.
W związku z tym, działanie te zmniejszą liczbę dzików
w terenach zurbanizowanych i poprawią nasze
bezpieczeństwo.
Jednocześnie akcja edukacyjna przyczyni się do poprawy
znajomości sposobu bytowania i zachowania dzikich zwierząt
oraz sposobu postępowania w przypadku spotkania.
Warunkiem udziału w akcji jest zgłoszenie przez nauczycieli,
uczących w danej placówce, poprzez przysłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego do 22 października 2021 r, do
godz. 15.00.
Nauczyciele, biorący udział w akcji dot. zagrożeń związanych
z wolnożyjącymi dzikami przeprowadzą w swoich placówkach
zajęcia edukacyjne oraz ogłoszą zbiórkę żołędzi do
udostępnionych przez Starostwo worków jutowych. Żołędzie
powinny być suche i zdrowe, nadające się na karmę dla
zwierząt.
Materiały dla nauczycieli, upominki dla uczniów
Nauczyciele, którzy zgłoszą chęć udziału w akcji, otrzymają
materiały pomocnicze w postaci prezentacji na temat
występowania dzików w miejscach zurbanizowanych. Istnieje
też możliwość zorganizowania prelekcji dla uczniów przez
pracownika Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Żołędzie należy zebrać do 15.11.2021 r. Po tym terminie należy
zgłosić do Starostwa Powiatowego w Wołominie chęć
przekazania żołędzi Kołom Łowieckim, wraz z podaniem liczby

zapełnionych worków. Dzięki temu będzie można ustalić datę
odebrania żołędzi z placówki oświatowej.
Każda placówka oświatowa, z której przynajmniej jeden
nauczyciel weźmie udział w akcji, otrzyma roczną prenumeratę
magazynu edukacyjnego o tematyce przyrodniczej.
Dla trzech uczniów z każdej placówki oświatowej, którzy zbiorą
najwięcej żołędzi, przewidziane są upominki.
Rozdanie upominków dla dzieci oraz prenumeraty dla
placówek oświatowych planujemy do 30.11.2021 r.
Dodatkowych informacji udziela:
Dorota Górska, tel. 22 346 11 wew. 158, zee@powiatwolominski.pl

„WYSZYŃSKI – ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE”
W MULTIKINIE TARGÓWEK
Położona przy granicy Ząbek Para a Zmartwychwstania Pańskiego 28 października o godzinie
19.00 organizuje specjalny pokaz lmu w Multikinie
w Centrum Handlowym Targówek.
Po bilety na pokaz najlepiej wybrać się do zakrystii kościoła, ale
dla mieszkańców naszego miasta nie jest to odległa wyprawa,
bo para a jest położona blisko granicy Ząbek, przy ul. Księcia
Ziemowita 39.
Dlaczego warto się na tę produkcję wybrać? Chyba wszyscy
Polacy słyszeli o uwięzieniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
przez komunistów i jego słynnych słowach: "Non possumus".
Tymczasem lm opowiada o mniej znanym fragmencie życia
jednego z największych Polaków XX wieku, który niedawno
został ogłoszony błogosławionym.
„Wysz yńsk i – zemsta cz y przebaczenie” to historia
opowiadająca o człowieku, który w obliczu wojny musi
dokonywać trudnych wyborów. Normalnym odruchem
w sytuacji doświadczania przemocy są nienawiść i chęć
odwetu. Bohater lmu musi odpowiedzieć sobie na pytanie
„Jak miłować nieprzyjaciół, kiedy przyszło nam do nich
strzelać?”
W lmie wystąpiło wielu znanych, polskich aktorów: Ksawery
Szlenkier jako Stefan Wyszyński, Małgorzata Kożuchowska
jako Matka Elżbieta Róża Czacka czy Adam Fidusiewicz w roli
Kaprala podchorążego„Brzozy”.
Łukasz Majchrzyk

NA ORLEJ
Strona po stronie, czyli polecajki książkowe
“Potęga geogra i, czyli jak będzie wyglądał w przyszłości nasz
świat” to najnowsza książka Tima Marshalla, nawiązująca do
bestsellerowej pozycji “Więźniowie geogra i”. Tym razem autor
przedstawia nam swoje rozważania na temat nadchodzącej
globalnej polityki i przedstawia nam 10 obszarów, które wg
niego będą tę politykę kształtować. I tak, wybieramy się na
wycieczkę po Australii, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej
Brytanii, Grecji, Turcji, Saheli, Etiopii, Hiszpanii oraz ….po
kosmosie! Czy czeka nas kolejna fala uchodźców i jak zmieni się
Europa pod ich wpływem? Dlaczego kraje Bliskiego Wschodu
nie powinny opierać swojej gospodarki na ropie naftowej? Czy
kraje trzeciego świata z yskają znaczenie na arenie
międzynarodowej? Czy zostanie wykorzystany potencjał
niezamieszkanych, pustynnych terenów ziemi? Tim Marshall
stawia śmiałe tez y i podpiera je uwarunkowaniami
geogra cznymi. Autor w niezwykle interesujący sposób pisze
o trudnych politycznych sprawach, często nawiązując do
historii poszczególnych regionów. Zdecydowanie jest to
wyjątkowa pozycja, dla wszystkich osób ciekawych świata!
Grapla, czyli granie zawsze w planie!
Który z chłopców nie marzył w dzieciństwie, aby być
walecznym rycerzem i ratować z opresji piękne księżniczki?
Dzięki grze “Obłędny rycerz” te marzenia mogą się spełnić. Jest
to fantastyczna gra zręcznościowa, która niesamowicie
wspiera motorykę małą oraz pracę zespołową - wszyscy gracze
wspólnie muszą pokonać 20 poziomów, aby wygrać. Każdy
poziom to inna trasa - labirynt, który musi przejść rycerz. Na
każdej mapie mamy także różne przeszkody: dziury, łuki,
płotki, przeciwników itp. Rycerza przesuwamy i sterujemy
dzięki specjalnym dźwigniom. Ale całą trasę uda się
bezbłędnie pokonać tylko przy pełnej współpracy wszystkich
graczy. Co nie jest takie łatwe, bo czasem można pomylić
kierunek prawy z lewym. “Obłędny rycerz” to wyjątkowa,
kooperacyjna gra, która spodoba się i dzieciom i dorosłym!
Polecamy!
Serdecznie Państwa zapraszamy do naszego sklepu
stacjonarnego przy ul. Orlej 6/70, na stronę ksiegarniaorla.pl
oraz do obserwowania naszych pro lów w mediach
społecznościowych.
Księgarnia Orla

SYN WITOLDA PILECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
To było wyjątkowe spotkanie i prawdziwa, żywa
lekcja historii. Syn jednego z bohaterów
narodowych, pan Andrzej Pilecki, spotkał się
z uczniami wszystkich ząbkowskich szkół
i odpowiadał na pytania. W uroczystości wzięli
również udział przedstawiciele władz miasta:
Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk oraz
Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Stachera.
Takie okazje zdarzają się rzadko i trzeba z nich koniecznie
korzystać. Witold Pilecki jest jednym z największych Polaków
XX wiek u. N ie t ylko bohatersko walcz ył w wojnie
z bolszewikami 1920 r. i odznaczył się męstwem we wrześniu
1939 r., ale również działał w konspiracji niepodległościowej
i dokonał rzeczy niezwykłej. Dał się złapać w łapance i wysłać
do obozu koncentracyjnego Auschwitz, żeby zebrać
informacje o tym, co się tak naprawdę tam dzieje, bo
informacje, które otrzymywało Polskie Podziemie były
niepokojące i wtedy wydawały się wręcz niewiarygodne.
Kiedy Witold Pilecki przekazał odpowiednie raporty, a nawet
założył w obozie tajną organizację, zdecydował się na ucieczkę.
Po zakończeniu wojny dalej działał w konspiracji, do momentu
aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa. Po pokazowym
procesie został skazany na śmierć. Wyrok został wykonany
25 maja 1948 roku w więzieniu na Mokotowie. Katem był Piotr
Śmietański.
O tym wszystkim opowiadał uczniom syn Rotmistrza Andrzej
Pilecki. To było spotkanie z prawdziwą historią i możliwość
poznania opowieści, których próżno szukać w podręcznikach.
Okazją do spotkania była wystawa plenerowa na terenie Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II poświęconej pamięci
Rotmistrza. Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Dom
Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej i dzięki determinacji
nieocenionego Mirosława Sobieckiego z ząbkowskiej
Jednostki Strzeleckiej.
Pan Andrzej ze swadą opowiadał uczniom o świecie, którego
już nie ma. Wspominał rodzinne Sukurcze, położone
w okolicach Lidy i liczący sobie 400 lat dwór, który został
zburzony przez władze radzieckie po wojnie. Okazało się, że
Witold Pilecki był nie tylko odważnym żołnierzem, ale też
dobrym gospodarzem i biznesmenem. Chociaż sąsiedzi się
dziwili, odważnie postawił na hodowlę koniczyny, którą
następnie odsprzedawał wojsku.
Był też dobrym sąsiadem, organizatorem życia lokalnej
społeczności i chętnie dzielił się wiedzą. Kiedy Pan Andrzej po
raz pierwszy po wojnie, w 1992 roku, pojechał w rodzinne
strony, dostał od mieszkanki książkę o przechowywaniu mleka,
którą pożyczył jej Rotmistrz Pilecki. Był też kochającym mężem
i ojcem. Ponieważ zajmował się gospodarstwem, to pod
nieobecność żony, pracującej zawodowo, opiekował się
dziećmi. Często przebierał wtedy syna i córkę, i razem
przygotowywali małe scenki teatralne, żeby rozweselić Panią
Marię.

Szczęście rodzinne przerwała wojna i późniejsza konspiracja.
Po 1945 roku, ukrywający się Witold Pilecki, nie mógł być
o cjalnie ojcem dla swoich dzieci, ale przedstawiał się jako ich
kuzyn. Podobno koledzy Pana Andrzeja uwielbiali Rotmistrza
i często dopytywali, kiedy znów przyjedzie do Ostrowi
Mazowieckiej.
Nawet po śmierci Rotmistrza komuniści uprzykrzali życie jego
rodzinie. Pan Andrzej trzy razy zdawał na studia i był odrzucany,
chociaż na egzaminach szło mu dobrze. Na szczęście
wystarczyło mu determinacji, by spełniać swoje marzenia
i dostał się do zespołu, który opracował polski komputer XYZ.
Dzięki temu mógł skończyć studia wieczorowe. Pan Andrzej
Pilecki ciągle też liczy na to, że kiedyś uda się odnaleźć szczątki
Jego Ojca.
Takich i podobnych historii można było wysłuchać bardzo
wiele. Uczniowie przygotowali mnóstwo pytań i nie starczyło
czasu, żeby je wszystkie zadać. Ci, których ta wspaniała historia
zainteresowała, będą mogli pogłębić swoją wiedzę w Muzeum
Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej lub poczytać
książki. Na szczęście pamięć o Rotmistrzu zaczyna być znów
obecna w świadomości Polaków, a profesjonalnie
zorganizowane przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów
ząbkowskiej „czwórki” spotkanie potwierdza, jak wielkim
i ważnym Bohaterem był i pozostaje Rotmistrz Pilecki.
Łukasz Majchrzyk

