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NIE CZEKAJ! PRAWIE 500 KART JUŻ TRAFIŁO DO MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA
Już blisko pół tysiąca mieszkańców wyrobiło
i otrzymało do domu nową, spersonalizowaną kartę
mieszkańca z funkcjonalnością Warszawskiej Karty
Miejskiej bez potrzeby wizyty w urzędzie czy na
poczcie.
Złożenie wniosku przez internet to najszybsza, najbardziej
ekologiczna i najbezpieczniejsza forma otrzymania karty. Jeśli
mieszkaniec rozliczył PIT za 2019 rok i wskazał jako miejsce
zamieszkania nasze miasto, to może:
- wejść na stronę www.jestemzzabek.pl,
- założyć i potwierdzić konto,
- poprawnie wypełnić wnioski,
- dodać wymagane załączniki,
- czekać na kartę,
- sprawdzać skrzynkę na listy.
Karta jest ważna przez 12 miesięcy od daty akceptacji wniosku,
a w przypadku osób, które oprócz rozliczenia PITu są

zameldowane w Ząbkach na pobyt stały – karta jest ważna
nawet przez 24 miesiące. Po tym okresie trzeba będzie
potwierdzić fakt rozliczenia podatku dochodowego na rzecz
miasta Ząbki i przedłużyć swój udział w „Programie Karty
Mieszkańca Jestem z Ząbek”.
Warto pamiętać, że stare, zielone karty stracą ważność 30
września. Nie warto zwlekać do ostatniej chwili i złożyć
wniosek o nową kartę teraz, bo później czas oczekiwania może
się wydłużyć.
Karta mieszkańca otrzymana przesyłką listową do skrzynki,
podobnie jak przesyłane w ten sposób karty bankowe,
wymaga aktywacji albo przez konto na stronie
jestemzzabek.pl, albo telefonicznie. Szczegółowe informacje
zawarte są na dołączonym do karty liście.

MOŻNA ZDOBYĆ PIENIĄDZE NA PRZYDOMOWE
INSTALACJE
Trwa nabór wniosków o do nansowanie w ramach
programu „Moja Woda” . Można otrzymać do 5 tysięcy złotych dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.
Program skierowany jest do osób zycznych będących
właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której
znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielono już do nansowania z Programu Priorytetowego „MojaWoda”.
Do nansowany będzie mógł być zakup, montaż, budowa
i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane
z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego,
podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego
lub in ltracyjnego,

kanalizacyjnego PWIK w Ząbkach. Od kilku miesięcy trwa
badanie (za pomocą zadymiania i monitoringu wizyjnego)
sieci kanalizacyjnych. Wyniki pokazują, że zdarzają się też
właściciele i współwłaściciele posesji nielegalnie wpięci do
instalacji kanalizacyjnej. Takie działanie jest niezgodne
z prawem.
Instalacje przydomowej retencji odciążą kanalizację
i zmniejszą ryzyko podtopień, a tym samym będą chroniły
Państwa mienie i dorobek życia. W tym roku doświadczamy
różnych anomalii pogodowych (ob tych deszczy, nawałnic,
gwałtownych burz) i z tym związanych ludzkich tragedii,
którym możemy przeciwdziałać, budując przydomowe
instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.
Teraz pojawia się możliwość, by właściciele posesji mogli
zbudować własne zbiorniki retencyjne i jeszcze otrzymać na to
do nansowanie.
Ze swojej strony PWiK w Ząbkach oferuje pomoc w doborze
rozwiązań technicznych, a także wykonawstwo.

b) instalacja rozsączająca,
c) zbiornik retencyjny szczelny lub in ltracyjny:
- zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3
pojemności,
- zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3
pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności
mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach
do nansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
- zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3
pojemności,
d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania
zatrzymanej wody.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej:
http://wfosigw.pl/otwarcie-naboru-wnioskow-w-ramachprogramu-priorytetowego-moja-woda/
Program„Moja Woda”wpisuje się w działania Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach, polegające na walce
z nielegalnymi podłączeniami wód deszczowych do systemu
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UWAGA KONKURS: „WYCIECZKA EKOLOGICZNA PO ZIELONEJ METROPOLII WARSZAWSKIEJ”
Jeśli ktoś lubi śpiew ptaków i szum lasu, często spędza wolny czas nad wodą i sprawia mu przyjemność wypad
za miasto z dala od aut i zgiełku, to jest idealnym kandydatem na organizatora wycieczki. Jeśli jeszcze do tego
rysowanie sprawia mu przyjemność, to powinien wziąć udział w konkursie.
Okolice stolicy są piękne i kryją w sobie wiele miejsc, wartych odwiedzenia. Być może nie wszystkie z nich są dobrze znane, ale na
pewno wiedzą o nich mieszkańcy podwarszawskich gmin. Warto się takimi informacjami podzielić, promować zielone albo
ciekawe historycznie miejsca. Dlatego Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro
Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (40 gmin) do udziału w konkursie plastyczno-przyrodniczym
„Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej”.
Na czym będzie polegało zadanie? Uczestnicy konkursu będą musieli wykonać pracę na wzór kartki z przewodnika (w formacie
A4), zawierającą np. ilustrację, zdjęcia i opis wspaniałego miejsca, godnego polecenia na wycieczkę w granicach Regionu
Warszawskiego Stołecznego (RWS). Rejon ten obejmuje obszarem dziewięć powiatów z okolic Warszawy – grodziski,
legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński oraz m.st. Warszawa
mające status miasta na prawach powiatu.
Konkurs ma promować naturalne środowisko i zdrowy tryb życia, dlatego narysowana wycieczka ma mieć charakter ekologiczny
lub sportowy i oferować czas spędzony„bez prądu”, np.: na rowerze, kajaku czy podczas spaceru. Praca powinna zawierać: nazwę
miejsca, rysunki lub samodzielnie wykonane fotogra e ilustrujące dane miejsce, opis wycieczki i miejsc wartych odwiedzenia,
ewentualnie mapę. Pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie .pdf lub .jpg). Wiele atrakcyjnych
miejsc zostało objętych wsparciem Unii Europejskiej, więc podkreślenie tego aspektu będzie dodatkowym atutem pracy.
Czemu właśnie teraz warto szczególnie mocno mówić o turystycznych zaletach Mazowsza? Takie propozycje są ważne w czasie
pandemii koronawirusa, kiedy wiele osób mieszkających w Warszawie i okolicach szuka inspiracji do krótkich, jednodniowych
wycieczek w pobliżu miejsca zamieszkania.
Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
•I kategoria wiekowa: uczniowie klas 0 – 3
•II kategoria wiekowa: uczniowie klas 4 – 8
•III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych
Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody: aparaty fotogra czne, czytniki do e-booków oraz słuchawki
bezprzewodowe. Prace w formacie .pdf lub .jpg. oraz formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: europedirectwarszawa@um.warszawa.pl z tytułem wiadomości:„Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej” w terminie do
28 września 2020 roku.
Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie organizatora
konkursu, pod adresem:
http://europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/
Wycieczka-ekologiczna-po-zielonej-metropolii-warszawskiej
Pytania dotyczące konkursu można zadawać telefonicznie
pod nr: (22) 443 02 26; (22) 443 07 80 lub pocztą elektroniczną,
na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl.
ŁM

Zaproszenie na 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Ząbkach
Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk zaprasza na uroczyste obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
1920 r.
Program jest bardzo bogaty. W dniu 9 sierpnia odbył się IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej w Ząbkach, z którego relacja
znajduje się na stronie 14 gazety.
Kolejne wydarzenie zaplanowane jest na 13 sierpnia. Będą to uroczyste obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej z udziałem
Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, a także Chóru Miejsko-Para alnego Cantores Misericordiae, Orkiestry Dętej Miasta Ząbki
i pocztów sztandarowych.
Uroczystości zaczną się 13 sierpnia o godz. 18.00 w kościele pw. Trójcy Św. w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 46. Po mszy św.
Uczestnicy przejdą na cmentarz para alny. Pod pomnikiem Poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r. zostanie odczytany
Apel Poległych i złożone kwiaty. Żołnierze oddadzą salwę honorową ku czci poległych.
Po obchodach pozostanie w Ząbkach ślad na następne lata.Tego dnia na ścianie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 35
zostanie o cjalnie odsłonięty pamiątkowy mural, poświęcony ks. Ignacemu Skorupce.
Obchody zamknie piknik historyczny, w którym wezmą udział grupy rekonstrukcyjne. Będzie można podziwiać sprzęt wojskowy
i spróbować żołnierskiej kuchni. Uczestnicy będą mogli obejrzeć lm dokumentalny o BitwieWarszawskiej 1920r.
Wszyscy mieszkańcy są zaproszeni 30
sierpnia do Parku Miejskiego im. M.
Szuberta w Ząbkach. Impreza potrwa od
godz. 12.00 do 22.00. Na pikniku będzie
można zobaczyć holoboksy z nagraniem lokalnych bohaterów 1920 r. oraz
iluminacje świetlne w barwach narodowych.
Wydarzenia z cyklu 100-lecie Bitwy
Warszawskiej w Ząbkach zostały objęte
Narodowym Patronatem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Głównym sponsorem koncertu i pikniku
historycznego jest Grupa Lotos S.A.
Piknik do nansowano ze środków
ProgramuWieloletniego Niepodległa na
lata 2017-2022 w ramach programu
dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej".
Patroni medialni:
- Moja Gazeta Regionalna,
- Życie Powiatu na Mazowszu,
- Kurier-W,
- gazeta samorządowa„Co słychać?”.
Koncert objęli swoim patronatem:
Tygodnik Siedlecki
i Katolickie Radio Zamość.
Piknik historyczny wsparli także
TVPinfo i Radio Eska.

W ZĄBKACH ROZMAWIA SIĘ O EDUKACJI
Odbyły się już trzy spotkania z cyklu Laboratorium
Społecznego w Ząbkach. Kolejne zaplanowane jest
19 sierpnia.
Laboratorium Społeczne to cykl spotkań, które w przyjaznej
i luźnej atmosferze mają pomóc znaleźć najlepsze rozwiązania,
rozwijające edukację w Ząbkach. Jakie są wyzwania w naszym
mieście, związane z równym dostępem dla wszystkich
i uczestnictwem w edukacji? Jakie rozwiązania można w tym
zakresie zaproponować? Jak zaplanować i wprowadzić
najlepsze pomysły w życie?
Do projektu zostali zaproszeni ci, którzy najlepiej znają
problemy edukacji, czyli przedstawiciele szkół, organizacji
pozarządowych, grup młodzieżowych, rodziców. Są też
przedstawiciele Urzędu Miasta.
Do tej pory odbyły się już trzy spotkania. Uczestnicy
Laboratorium zbiorą się jeszcze dwa razy: 19 sierpnia i 2
września. Spotkania odbywają się zgodnie z reżimem
sanitarnym, z zachowaniem dystansu społecznego
i aktualnych zaleceń.

POLICJANCI KONTROLUJĄ MASECZKI
W TRANSPORCIE PUBLICZNYM
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie razem ze strażnikami miejskimi
sprawdzają, czy pasażerowie komunikacji miejskiej
zakrywają nos i usta.
Maseczki ochronne mają na celu zapobiegać przenoszeniu się
koronawirusa na zdrowe osoby. Jak zauważają policjanci
„pomimo aktywnych działań edukacyjnych i informacyjnych
odnotowujemy coraz częstsze przypadki niestosowania się
pasażerów do obowiązujących w tym zakresie obostrzeń”.
Wiele osób całkowicie przestało nosić maseczki. Dlatego
sprawy w swoje ręce wzięli policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego wołomińskiej komendy i wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej nasilili kontrole w transporcie
publicznym.
Jakie są zasady? W komunikacie na stronie KPP w Wołominie
policjanci przypominają, że od 30 maja obowiązek zasłaniania
nosa i ust nie obowiązuje na świeżym powietrzu, ale maseczki
ochronne powinny nosić wszystkie osoby, które przebywają
w środkach komunikacji publicznej, w sklepie, kościele, czy
kinie. Wyjątek został wprowadzony dla dzieci oraz osób
chorych, mających problemy z oddychaniem.
Policjanci chcą przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom
i sprawdzają przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa
oraz zachowywanie dystansu społecznego. Pasażerów
korzystających z pojazdów Transportu Publicznego na terenie
powiatu wołomińskiego będą kontrolować Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
wWołominie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.
W przypadku nieprzestrzegania nakazu zasłaniania nosa i ust

policja może nałożyć mandat w wysokości 500 złotych. Może
również zostać skierowany wniosek do sanepidu o nałożenie
grzywny.Wówczas kara może wynosić nawet 30 tys. złotych.
Jak przypominają policjanci, do początku sierpnia koronawirus
spowodował w Polsce 48 149 przypadków zakażeń i 1 738
zgonów.

Więcej informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
Nauczycielka informatyki, pani Małgorzata Goździak
dostała grant z projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Środki, zgodnie z celami projektu,
zostaną przeznaczone na podniesienie jej własnych
kompetencji cyfrowych oraz aktywizację młodzieży
uzdolnionej informatycznie w ramach kół informatycznych.
Dzięki przyznanemu grantowi w roku szkolnym 2020/2021
będzie można zorganizować:
• bezpłatne zajęcia dla utalentowanych uczniów klas 6-8
z nauki programowania, tworzenia algorytmów, przygotowania do różnych konkursów informatycznych; w ramach
kółka informatycznego CMI uczniowie będą się spotykać
w czwartki, w godz. 14.30 - 16.00 w sali nr 20 (grant
algorytmiczny),

Grantobiorcy, którzy będą realizowali grant po raz pierwszy
wezmą udział w 288 godzinach szkoleń na jednej z uczelni
partnerskich: Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej,
Politechnice Gdańskiej, Politechnice Wrocławskiej i Akademii
Górniczo Hutniczej. Szkolenia będą trwały od września do
maja.
Każdy grantobiorca dostanie zestawy edukacyjne do
kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów
robotycznych. Zestawy te są dostosowane do wieku uczniów
z jakimi pracuje nauczyciel. Dzięki udziałowi w projekcie
„Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach, w zajęciach będą mogli startować
w zawodach algorytmicznych i projektowych dla odpowiednich kategorii wiekowych.

• dla uczniów klas 4 - 6, chcących rozwijać swoje zainteresowania informatyczne - bezpłatne zajęcia związane z programowaniem robotów, robotyką, w ramach kółka CMI zajęcia będą
odbywały się w środy - godz. 13.45 - 15.15 w sali nr 20 (grant
projektowy).
Zajęcia potrwają od października 2020 do maja 2021 roku,
zapisy będą prowadzone już we wrześniu.
Jak czytamy na stronie projektu: "Centrum Mistrzostwa
Informatycznego umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój
talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów". Dzieje
się tak m.in. "poprzez start w zawodach algorytmicznych
i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów
i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów".

Dary dla dzieci przekazane
Jeszcze przed rozpoczęciem pandemii w Szkole
Podstawowej nr 1 w Ząbkach odbyła się zbiórka
darów dla dzieci z Interwencyjnego Ośrodka
Preadopcyjnego.
Zbierane były akcesoria kosmetyczne, potrzebne do
codziennej pielęgnacji, m.in. mokre chusteczki, kremy
pielęgnacyjne, kremy na odparzenia, oliwki itp.
Uczniom i nauczycielom udało się zebrać sporą ilość darów.
Wszystkie produkty zostały przekazane dla podopiecznych
Interwencyjnego Ośrodku Preadopcyjnego w Otwocku.
Organizatorzy zbiórki z serca dziękują za każdą paczkę
chusteczek, czy też inne upominki. Na zdjęciu widać tylko
małą cząstkę, przekazanych rzeczy.
K.D.

ZĄBKI PAMIĘTAŁY O BOHATERACH

Zawyły syreny, w niebo pofrunęły biało-czerwone
race, a zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Tak mieszkańcy i władze naszego miasta uczciły 76.
rocznicę wybuchu PowstaniaWarszawskiego.
Każdego roku 1 sierpnia o godzinie 17 Polska na moment się
zatrzymuje: przechodnie stają na chodnikach, a kierowcy
wyłączają auta. Milknie muzyka w radio. Nikt nie pędzi za
swoimi sprawami, bo godzina „W” to moment ważny nie
tylko dla mieszkańców Warszawy. Tak też było i jest
w Ząbkach.
Pod Pomnik Bohaterów Obrońców Ząbek i Drewnicy
w Parku im. Szuberta przyszli kombatanci (Stefan Załęski
z małżonką i por. w st. spocz. Edward Piórkowski), harcerze,
grupa Ząbkowscy Legioniści ZL'11, strażacy z OSP Ząbki,
przedstawiciele powiatowego i miejskiego samorządu oraz
mieszkańcy Ząbek. Wszyscy chcieli uczcić poległych
żołnierzy i o ary cywilne Powstania Warszawskiego, które
było największą akcją podziemia w okupowanej przez
Niemców podczas II wojny światowej Europie. W ciągu 63
dni walk zginęło około 18 tys. powstańców oraz około 180
tys. cywilnych mieszkańców stolicy.
Kilka minut przed 17.00 weszły poczty sztandarowe,
a gdy wybiła godzina „W” zawyły syreny i w niebo poleciały
race. Potem zgromadzeni zaśpiewali hymn, a pod
pomnikiem Bohaterów Obrońców Ząbek i Drewnicy
złożono kwiaty i zapalono znicze. Przemówienia wygłosiły
Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki i Edyta Kalata,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Zabrzmiała też jedna
z powstańczych pieśni „Pałacyk Michla”, która była hymnem
harcerskiego batalionu „Parasol” – jej słowa ułożył Józef
„Ziutek”Szczepański.
Obchody zakończyły się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem
uczestników uroczystości, zorganizowanej przez Burmistrz
Miasta Ząbki, Urząd Miasta, Ząbkowskich Legionistów ZL'11
oraz Dumę Warszawskiego Przedmieścia.

BUDUJ FORMĘ Z MCS ZĄBKI
Wszyscy, którzy w czasie wakacji chcą zadbać
o zdrowie i dobrą zabawę powinni się wybrać na
zajęcia do Miejskiego Centrum Sportu.
Jeśli ktoś nie wyjechał z naszego miasta, to też może spędzić
czas aktywnie. Dla dzieci, które mają w sobie dużo energii
idealnym roz wiązaniem będzie nauk a pływania. Ta
umiejętność przyda się zawsze, więc warto się zapisać. Zajęcia
są prowadzone w dwóch grupach wiekowych: 5-6 oraz 7-9 lat.
Cykl sześciu zajęć zaczyna się w poniedziałek 10 sierpnia, trwa
dwa tygodnie i kosztuje 150 złotych.
Jest też oferta dla dorosłych klientów. W środy i piątki, w godzinach przedpołudniowych można przyjść na rehabilitację. Przy
okazji należy pamiętać, że limit osób korzystających z basenu
został zniesiony, a dla obserwatorów otwarte są również
trybuny.
Zapisy i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Obsługi
Klienta, pod numerem tel. 504 090 014.
ŁM

BĄDŹMY BEZPIECZNI W WAKACJE: MAPA WYPADKÓW DROGOWYCH ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM
Mapa Wypadków Drogowych

podawane przez policjantów, przera-

Ruchu Drogowego Komendy Głównej

p u b l i ko w a n a w p o p r z e d n i e

żają. Od początku wakacji zdarzyło się

Policji.

wakacje spotkała się z pozytyw-

już 248 wypadków.

ny m o d b i o re m s p o ł e c z ny m .

W tym roku, nową funkcjonalnością

i niezwykle ważnych zasadach bezpie-

Dlatego też Policja zdecydowała

mapy jest możliwość uzyskania dodat-

czeństwa w ruchu drogowym. Każdy

się na jej kontynuację w tym roku.

kowych informacji o zdarzeniu tj. rodza-

kierowca powinien

Można ją także znaleźć na stronie
Komendy Powiatowej Policji
wWołominie.
Każdego dnia, przez całe wakacje,
policjanci uaktualniają mapę, na której
można się przekonać na własne oczy, ile
wypadków drogowych ze skutkiem
śmiertelnym zdarzyło się w ciągu

ju zdarzenia oraz liczbie zabitych z podziałem na użytkowników dróg.

Policjanci przypominają też o prostych

• sprawdzić przed wyjazdem stan
techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza

Jak przypominają policjanci "za każdym

ogumienie, oświetlenie, poziom

punktem zaznaczonym na tej mapie,

płynów eksploatacyjnych (np. Ww

kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet
z pozoru błahe zignorowanie przepisów,

spryskiwaczach),
• respektować przepisy ruchu dro-

w tym nadmierna prędkość, brawura,

gowego (w szczególności limity pręd-

zlekceważenie senności czy zmęczenia

kości, stan trzeźwości, korzystania

mogą być przyczyną tragedii na drodze".

z pasów bezpieczeństwa i właściwego

ostatniej doby oraz od początku wakacji.

przewożenia dzieci w pojazdach,

Policjantom chodzi o zwrócenie uwagi

M a p a W y p a d k ó w D ro g o w yc h z e

na skalę tragedii do jakich dochodzi na

skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2020

• dostosować prędkość do warunków

polskich drogach, skłonienie do re eksji

jest codziennie wyświetlana na

atmosferycznych, drogowych, swoich

użytkowników dróg oraz zachęcenie

ekranach rmy Screen Network, znajdu-

umiejętności,

mediów do dyskusji na temat bezpie-

jących się na terenie całej Polski - aktual-

• zawsze zwalniać przed przejściami dla

czeństwa w ruchu drogowym. Liczby,

ne dane pochodzą bezpośrednio z Biura

pieszych, przystankami komunikacji
publicznej oraz przed skrzyżowaniami,
• nie wyprzedzać, ani nie omijać
pojazdów w rejonie przejść dla
pieszych, przystanków oraz na samych
przejściach,
• sygnalizować swoje manewry na
drodze z takim wyprzedzeniem i w taki
sposób, by były widoczne dla innych
uczestników ruchu,
• ograniczać do minimum rozmowy
telefoniczne, a w razie konieczności
korzystać z zestawu głośnomówiącego - rozmowa telefoniczna nawet
przez urządzenia dozwolone dekoncentruje kierującego pojazdem,
• obowiązkowo robić przerwy w trakcie
wielogodzinnych podróży.
BRD KGP, ŁM

W związku z występującym w okresie letnim niższym poziomem zapasów krwi, przyłączamy się do apelu Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wWarszawie:
„Niezależnie od tego jaką masz grupę krwi, podziel się nią z potrzebującymi. Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia.
Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo
zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami,
w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. To czas mądrych
wyborów i decyzji. Dlatego oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi. Niech
łączy nas krew, która ratuje życie”.
Zapraszamy na kolejną ząbkowską zbiórkę krwi z cyklu PRZYJDŹ, ODDAJ KREW i PODARUJ ŻYCIE, która odbędzie się w dniu 23
sierpnia 2020 r. w godzinach 9:00-14:00 na parkingu przed pływalnią miejską w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 21.
Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg - można ją również oddawać ze
wskazaniem na konkretną osobę.
Stowarzyszenie HEIMUR, MCS Ząbki, MOSiR Ząbki

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!
Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden
bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis
Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać
na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub
umówić się na spis telefoniczny.
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie
wszystkie gospodarstwa rolne w kraju.
To najważniejsze badanie polskiego
rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła
się 10 lat temu. Przygotowania do spisu
trwają w całym kraju, również w naszej
gminie.
Organizacja spisu w naszej gminie
Spis rolny rozpocznie się we wrześniu,
ale intensywne prace przygotowawcze
trwają już od dłuższego czasu. Oprócz
GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację spisu
na Mazowszu, do pracy włączył się
samorząd lokalny, w tym również nasza
gmina. Utworzone zostało Gminne
Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za
przeprowadzenie naboru kandydatów
na rachmistrzów, organizację gminnego
punktu spisowego oraz popularyzację
spisu w naszej gminie.
Jednym z najważniejsz ych zadań
Gminnego Biura Spisowego jest przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów
spisowych. Kandydaci do pracy w naszej
gminie mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin
z najlepszymi wynikami w gminie,
w październiku rozpoczną pracę w
terenie.
DlaczegoTRZEBA iWARTO się spisać?
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego
obowiązku zgodnie z ustawą o staty-

styce publicznej mogą podlegać
odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie
mają zresztą powodów do unikania
spisu: pytania dotyczą wyłącznie
danego gospodarstwa i prowadzonej
produkcji. Nie ma też pytań o wysokość
dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.
Z punktu widzenia każdego rolnika
war to sobie uświadomić, że Po wszechny Spis Rolny - jako badanie
obejmujące wszystkie gospodarstwa
rolne w kraju - jest jedynym źródłem
informacji pozwalającym na ocenę
stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu
możemy zdiagnozować bieżącą
sytuację, ale też zaobserwować zmiany,
jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10
lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.
Zebrane podczas spisów rolnych dane
są wykorzystywane przez instytucje
rządowe i samorządowe – w tym
również przez naszą gminę. Dzięki tym
danym możemy podejmować działania
wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez
udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują
realny wpływ na zmiany zachodzące
w najbliższym otoczeniu.
Nie można też zapominać o korzyściach
płynących ze spisu w kontekście unijnej
polityki rolnej. Jak każde państwo UE,
Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa
członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane
dane były porównywalne dla całej Unii.

Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników.
Jakie będą pytania?
W spisie rolnym będą zbierane dane
dotyczące m.in.: położenia i powierzchni
gospodarstwa, produkcji ekologicznej,
rodzaju użytkowanych gruntów, upraw,
zużycia nawozów, pogłowia zwierząt
gospodarskich, rodzaju budynków
gospodarskich, a także wkładu pracy
w gospodarstwo rolne użytkownika
i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie
podczas wypełniania formularza.
Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od
działalności gospodarstwa. Jeśli dany
rolnik ogranicza się do produkcji na
własne potrzeby i ma niewiele upraw
czy inwentarza żywego, to będzie
musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż
użytkownik dużego gospodarstwa
o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.
W razie wątpliwości co do treści czy
zakresu pytań należy się skontaktować
z infolinią spisową: 22 279 99 99
Zachowaj list od Prezesa GUS!
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list
podpisany przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list
zawiera ważne informacje potrzebne do
logowania się w aplikacji spisowej.
Dlatego pismo Prezesa GUS należy
zachować - przynajmniej do momentu
pomyślnego zakończenia samospisu
internetowego.
Najlepiej przez Internet – w domu lub
w naszym Urzędzie
Samospis internetowy to kluczowa
metoda spisowa i o niej w pierwszej
kolejności powinni pomyśleć rolnicy.
Jest to metoda wygodna, ponieważ
spisać się można samodzielnie w domu
przez komputer lub telefon z dostępem
do Internetu, w dogodnym dla siebie
momencie. W obecnej sytuacji samospis
internetowy ma tę wielką przewagą nad
bezpośrednią rozmową z rachmistrzem,
że nie wymaga kontaktu z osobami
z zewnątrz.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu
z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na
czas spisu Gminnego Punktu Spisowego, w którym będzie
można się spisać samodzielnie.
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce
spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię
spisową i spisać się przez telefon.
Rachmistrze w terenie
Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji
(Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza
terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku
nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć
spisu na inny termin.
Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identy kator
wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie. W razie
wątpliwości można zwery kować tożsamość rachmistrza
dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.
Dane będą bezpieczne
Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą
statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek
organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych danych
podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki
publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na
wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej.
Spis rolny ważny dla nas wszystkich
Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla
osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego.
Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak ważne jest
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież
w głównej mierze rola rolnictwa. Warto więc wspierać spis
rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału
w spisie. Można to zrobić chociażby poprzez udostępnianie
informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim
pro lu w mediach społecznościowych.
Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy
zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej
społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach
i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej
aktywności i bogatej siatce kontaktów mogą docierać
z najważniejszymi informacjami o spisie do naszych rolników i
ich rodzin.
PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE
ROLNYM 2020
Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane
wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Metody spisowe:
1) samospis internetowy- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego
sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego
Punktu Spisowego w naszym Urzędzie,
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym
(rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020:
https://spisrolny.gov.pl/
Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

PWIK W ZĄBKACH DAJE ENERGIĘ
Jeśli ktoś posiada auto elektryczne, to może
skorzystać ze stacji ładowania, która znajduje się
w naszym mieście.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oferuje od
niedawna nową usługę. Dwustanowiskowy punkt ładowania
znajduje się przy siedzibie PWiK w Ząbkach. Zanim jednak ktoś
się tam wybierze warto sprawdzić, czy stanowiska są wolne, a
jeśli aktualnie ktoś z nich korzysta, to od której godziny punkt
ładowania znów będzie dostępny.
Wystarczy wejść na stronę www.pwikzabki.pl, kliknąć w menu
AKTUALNOŚCI i wybrać zakładkę „STACJA ŁADOWANIA”.
Punkt jest dostępny w następujących godzinach:
• poniedziałek 7:00 – 18:00,
• wtorek - czwartek 7:00 – 16:00,
• piątek 7:00 – 15:00.
ŁM

Poznaliśmy laureatów IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej
Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej to
wydarzenie które na stałe zaznaczyło swój ślad na
mapie wydarzeń kulturalnych Powiatu Wołomińskiego. Finał czwartej już edycji odbył się 9 sierpnia w
Ząbkach. Grand Prix festiwalu – nagrodę wartości
5000 złotych zdobyła mieszkanka Przeworska,
AleksandraWajda.
Koncert nałowy i przesłuchanie konkursowe poprzedziły
przesłuchania powiatowe m.in. w Jakubowie, Wieliszewie,
Nowym Dworze Mazowieckim i Kobyłce. Wzięło w nich udział
około 200 młodych wykonawców.
Podczas przesłuchań konkursowych, które odbyły się 9
sierpnia w Ząbkach, przed Jury w składzie przewodniczący – dr
hab. Jarosław Wróblewski, Dorota Curyłło, wokalistyka
jazzowa, dr hab. Rafał Grząka i Wojciech Bardowski wystąpiło
28 nalistów, spośród których Jury wybrało laureatów
tegorocznej edycji festiwalu.
Uczestnicy zaprezentowali najpiękniejsze pieśni ułańskie
i legionowe, zabierając publiczność w muzyczną podróż
śladami polskiej historii. Nie zabrakło takich utworów jak
„Ułani, ułani, malowane dzieci”, „Orlątko”, „Siwy mundur” czy
„Białe róże”. Artystom akompaniował zespół muzyczny pod
kierunkiem Krzysztofa Jaszczaka, któremu towarzyszyli Rafał
Grząka i Adam Bardowski. Dobrany repertuar pełen pięknych,
re eksyjnych aranżacji oraz zaangażowanie i iście
mistrzowskie wykonania sprawiły, że publiczność każdy
występ nagradzała głośnymi brawami.

Dwa równorzędne wyróżnienia tra ły do Joanny Polkowskiej,
mieszkanki Kobyłki i Patrycji Niedziółki, a wręczył je Prezydent
Pruszkowa Paweł Makuch. Wyróżnienie i nagrodę specjalną
ufundowaną przez Posłankę Bożenę Żelazowską otrzymała
Eliza Graska, a nagrodę specjalną gospodarza festiwalu
odebrała Dominika Kur.
– Z całego serca dziękuję, za to, że ten festiwal mógł odbyć się
w Ząbkach, w tak niezwykłą rocznicę, 100. rocznicę Bitwy
Warszawskiej. (…) Bardzo gorąco dziękuję za ten przepiękny
festiwal wykonawcom oraz wszystkim organizatorom,
współorganizatorom i osobom, które wspierają to wydarzenie od
samego początku. Myślę, że tak szczytny cel, jakim jest
kontynuowanie tradycji pieśni legionowej, tak wspaniała lekcja
historii jest potrzebna nam wszystkim. Jeszcze raz z całego serca
wszystkim państwu dziękuję. – powiedziała Małgorzata Zyśk,
Burmistrz Miasta Ząbki
Pomysłodawcą wydarzenia jest Wojciech Bardowski, wokalista
i działacz społeczny, prezes zarządu Fundacji Kultura z Pasją,
a współorganizatorami Burmistrz Miasta Ząbki Pani
Małgorzata Zyśk, oraz Zo a Paczóska ze Stowarzyszenia
Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej. Ogólnopolski Festiwal
Pieśni Legionowej wspierają samorządy, instytucje kultury,
a także podmioty gospodarcze. Głównym sponsorem
koncertu jest Grupa Lotos S.A.
Aleksandra Olczyk Życie Powiatu na Mazowszu

Grand Prix festiwalu oraz statuetkę w postaci wzlatującego ku
wolności orła-autorstwa znanego rzeźbiarza Stanisława
Motyki-Jury przyznało Aleksandrze Wajdzie z Przeworska.
Nagrody wręczyli organizatorzy IV edycji Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni Legionowej – Małgorzata Zyśk, Zo a Paczóska
i Wojciech Bardowski. Drugie miejsce przypadło Izabeli
Karczewskiej z Hajnówki, która odebrała nagrodę z rąk Edyty
Zbieć, Burmistrz Miasta Kobyłka. Nagrodę za zajęcie trzeciego
miejsca Zo Sydor z Krakowa wręczyła wójt gminy Jakubów
HannaWocial.

fot. Bogdan Śladowski

Praca w Urzędzie Miasta
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko
inspektor lub podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym.
Wymagania niezbędne:
1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2019 r., poz.1282 t.j.),
2. wykształcenie średnie, preferowane wyższe o kierunku nanse, rachunkowość,
3.umiejętność obsługi komputera, korzystania z zasobów internetu, obsługa programu Microsoft Oﬃce, programów
księgowych,
4. znajomość ustaw: o rachunkowości, o nansach publicznych,
5. staż pracy min. 2 lata w księgowości, w tym 1 rok w księgowości budżetowej.
Wymagania dodatkowe: praktyki w księgowości w jednostce samorządu terytorialnego w innych jednostkach, współpraca
w zespole, bezkon iktowość, samodzielność, odporność na stres, dokładność, solidność, odpowiedzialność, komunikatywność,
więcej na BIP miasta Ząbki.

ZOSTAŃ PARTNEREM PROGRAMU JESTEM Z ZĄBEK
Przedsiębiorcy z naszego miasta
mogą promować swoje produkty
i usługi dzięki udziałowi w programie karty mieszkańca Jestem
z Ząbek.
Do programu przedsiębiorcy mogą
dołączyć w każdej chwili. Wystarczy, że
zarejestrują się w serwisie oraz złożą
wniosek o zostanie partnerem.
Następnie powinni się pojawić
w Urzędzie Miasta, żeby podpisać
umowę o współpracy. Po dołączeniu do
programu będzie można umieszczać
swoje zniżki i oferty rabatowe, tworzyć
wydarzenia i zarządzać programem
lojalnościowym.

Partner programu dostanie też nieodpłatnie dostęp do aplikacji, służącej do
odczytywania ważności Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” (uprawniającej
do zniżek oferowanych przez przedsiębiorców). Informacje o par tnerze
programu, ulgach, zniżkach i preferencjach programu będą też umieszczane w gazecie „Co Słychać?” oraz
środkach komunikacji elektronicznej.
Przedsiębiorca dostanie dostęp do
portalu jestemzzabek.pl, gdzie będzie
mógł umieszczać wizytówkę swojej
rmy, oferty, ulgi, zniżki i preferencje
oraz wydarzenia przeznaczone dla
posiadaczy Karty Mieszkańca „Jestem
z Ząbek”.

Zakończenie rozgrywek
Grand Prix 2019/2020
w tenisie stołowym
Najlepsi tenisiści stołowi w Ząbkach odebrali puchary i upominki
za rozgrywki cyklu Grand Prix
2019/2020 w tenisie stołowym.
Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali
w kilku kategoriach wiekowych: 20092007, 2006-2004 oraz kategorii open
dla kobiet i mężczyzn.
Finalistami rozgrywek zostali:
Kategoria 2009-2007 chłopcy:
1. Maksymilian Rodek,
2. Kamil Szewcow,
3. Mateusz Sasin
Kategoria 2009-2007 dziewczęta:
1. Zuzanna Sikorska,
2. Gabriela Lelonek
Kategoria 2006-2004 chłopcy:
1. Jan Zgórka,
2. Dominik Sikorski,
3. Marcin Szewcow
Kategoria 2006-2004 dziewczęta:
1. Katarzyna Purgał,
2. Oliwia Abramczyk
Kategoria OPEN mężczyzn:
1. Marcin Kabański,
2. Rafał Baranowski,
3. Piotr Seremak
Kategoria OPEN kobiet:
1. Julia Balcerzak,
2. Hanna Gójska
Najlepszym Ząbkowianinem został
Kamil Dąbrowski
GRATULUJEMY !!!

