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CZY AKTYWOWAŁEŚ SWOJĄ NOWĄ KARTĘ MIESZKAŃCA?
To pytanie powinni zadać sobie wszyscy mieszkańcy, 
którzy otrzymali swoją kartę �zyczną drogą 
pocztową, ponieważ karty odebrane w Urzędzie 
Miasta są od razu aktywne. Informacja o konieczności 
aktywowania karty była zawarta w liście do którego 
nośnik był przyklejony. Niestety, co piąta wysłana 
karta nie została aktywowana.

Nowe Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” działają już od 
jakiegoś czasu, ale wciąż nie wszystkie nośniki, wysłane do 
mieszkańców, zostały aktywowane. Warto sprawdzić, czy 
nasza karta już jest widoczna w systemie, bo tylko taka zapewni 
korzystanie ze wszystkich zniżek.

Po co aktywacja?
W związku z sytuacją epidemiologiczną Urząd Miasta 
zdecydował, że karty, o które mieszkańcy wnioskowali przez 
Internet będą wysyłane w sposób maksymalnie wygodny 
i bezpieczny (bezkontaktowo). Przesyłka była dostarczana do 
skrzynki na listy bez jej awizowania i potrzeby późniejszego 
odbioru w urzędzie - gdy adresat nie był obecny w czasie 
wizyty gońca. Taką formę dostarczenia karty mogły również 
wybrać osoby składające wnioski papierowe w Punkcie 
Obsługi Karty.

Ze względów bezpieczeństwa wysyłane karty są nieaktywne, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku kart płatniczych 
wysyłanych przez banki. W razie próby wery�kacji takiej karty 
system jej nie rozpozna i nie potwierdzi uprawnień jej 
użytkownika. To czyni taką przesyłkę bezwartościową dla 
osoby postronnej, ale niestety karta nie aktywowana może też 
nas narazić na kłopot, np. może nie zostać nam udzielona 
zniżka.

Bez aktywowania karty nie będzie można potwierdzić prawa 
do bezpłatnego przejazdu autobusem Ząbki-1,2 lub 3, a wtedy 
zostanie nam wystawione wezwanie do zapłaty opłaty 
dodatkowej za brak ważnego biletu (po odwołaniu 
i wyjaśnieniu, że pasażer posiadał stosowne uprawnienie, 
wezwanie będzie mogło być anulowane, ale po co narażać się 
na kłopot).

Nowe karty �zyczne nie mają wydrukowanej daty ważności. 
Ważność uprawnienia użytkownika karty jest zapisana 
w systemie informatycznym. Dlatego będzie można ją 

przedłużać bez konieczności wymiany samej karty. Pierwsza 
data ważności uprawnienia uż ytkownika kar ty jest 
wydrukowana na liście dołączonym do karty (pod kartą). 
Osoby, które rozliczyły PIT na rzecz Ząbek, ale nie są 
zameldowane, otrzymują ważność swojego udziału 
w Programie na 12 miesięcy. Osoby, które rozliczyły PIT na rzecz 
Ząbek i dodatkowo są zameldowane w naszym mieście na 
stałe, będą musiały przedłużyć ważność uprawnienia do 
Programu Karty Mieszkańca dopiero za dwa lata (przedłużenie 
wymaga ponownego wykazania się PIT-em i meldunkiem).

Ważność uprawnienia użytkownika karty będzie sprawdzana 
w systemie informatycznym. Z takiego rozwiązania korzystają 
niektóre placówki szkolne, wery�kujące prawo dopłat do 
posiłków dla dzieci z rodzin wielodzietnych.  Taką możliwość 
będą również posiadać kontrolerzy w ząbkobusach, którzy do 
wery�kacji uprawnień pasażerów będą używać specjalnej 
aplikacji mobilnej.

Jak samemu sprawdzić czy karta �zyczna jest aktywna ?
Taką informację znajdziemy na swoim koncie na stronie 
www.jestemzzabek.pl”. Po zalogowaniu w menu „Moje Konto” 
w zakładce „Moje Karty” widoczna jest karta wirtualna 
uż ytkownik a oraz informacja o k ar tach �z ycznych 



(posiadanych aktualnie i ew. wcześniejszych). 
W przypadku karty nieaktywnej ma ona status „Do 
aktywowania” brak jest kodu karty i mamy możliwość 
samodzielnej jej aktywacji.

Jak samemu aktywować kartę?
Po kliknięciu w link „Aktywuj kartę” jesteśmy proszeni 
o wpisanie siedmiocyfrowego numeru karty, który znajduje się 
na karcie �zycznej pod kodem kreskowym. Po kliknięciu 
przycisku „Aktywuj” – karta będzie już aktywna. Karty 
nieletnich dzieci aktywuje się analogicznie – znajdują się one 
w menu „Moja rodzina”, w zakładce „Karty".
W przypadku karty aktywnej będzie widoczny kod karty 
(numer, który jest pod kodem kreskowym), karta będzie miała 
status „Aktywna” i będzie można ją samodzielnie zablokować 
np. w przypadku jej zgubienia lub kradzieży. 

UWAGA: karta �zyczna i karta wirtualna tego samego 
uczestnika Programu mają różne numery (kody)!

Jak zalogować się na swoje konto ?
W przypadku osób, które składały wnioski przez Internet 
odpowiedź jest prosta, ale w przypadku osób, które składały 
wnioski papierowe w urzędzie i, którym konto w systemie 
utworzył urzędnik, nie jest to takie oczywiste. Loginem do 
konta jest adres e-mail lub numer telefonu komórkowego jaki 
został wpisany na wniosku o dołączenie do „Programu Karta 
Mieszkańca Jestem z Ząbek”. Urzędnik, wprowadzając daną 
osobę do systemu założył jej również konto, dla którego 
wygenerował hasło losowe, którego nikt nie zna. Jednak 
osoba, która ma dostęp do skrzynki email lub telefonu 
komórkowego których dane były na wniosku może sobie te 
h a s ł o  z m i e n i ć  n a  w ł a s n e.  W  t y m  c e l u  n a  s t r o n i e 
www.jestemzzabek.pl wybieramy opcję logowanie i później 
„przypomnij hasło” (https://jestemzzabek.pl/przypomnij-
haslo).
W formularzu wpisujemy albo adres e-mail albo numer 
telefonu, który wpisaliśmy na wniosku papierowym, 
potwierdzamy, że nie jesteśmy automatycznym internetowym 
skryptem – zaznaczając Captcha i wysyłamy formularz. Nie 
należy wpisywać jednocześnie adresu e-mail i numeru 
telefonu!

W zależności od tego, co zostało wpisane, otrzymamy:
- na naszą skrzynkę poczty elektronicznej e-mail z linkiem, po 
kliknięciu w niego otworzy się formularz, w którym będziemy 
mogli ustawić hasło; hasło powinno składać się z co najmniej 
8 znaków, w tym: z co najmniej jednej małej i jednej dużej litery 
oraz jednego znaku specjalnego lub cyfry; 
- sms z kodem, który jest jednorazowym hasłem do 
zalogowania się. Po przejściu do zakładki logowanie i wpisaniu 

numeru telefonu oraz jako hasła kodu z SMSa, również 
przejdziemy do formularza ustawiania nowego hasła.
Login i hasło logowania na stronę jestemzzabek.pl są 
jednocześnie danymi logowania do aplikacji mobilnej z kartą 
wirtualną.
Jeśli chcemy umożliwić dzieciom korzystanie z karty wirtualnej 
na telefonie dane logowania wprowadza rodzic ze swojego 
konta w menu „Moja rodzina” w zakładce „Członkowie rodziny” 
po wybraniu opcji "Edycja konta".

Czy można kartę aktywować w inny sposób ?
Tak, kartę można aktywować telefonicznie lub podczas 
osobistej wizyty w UM Ząbki (co odradzamy w związku 
z trwającą pandemią). Podczas połączenia telefonicznego 
zostaniemy zapytani o numer karty oraz o jakąś daną, którą 
wpisaliśmy we wniosku, a której nie ma w przesyłce z kartą. 
Najlepiej dzwonić z numeru, który podaliśmy przy rejestracji 
lub we wniosku papierowym.
Punkt Obsługi Karty jest czynny w godzinach:
poniedziałek 11-18;
wtorek, środa, czwartek 8-15;
piątek 7-14.
Numery telefonów: tel. 695-330-707 tel. (22) 510-97-31
email: kontakt@jestemzzabek.pl

UWAGA: W związku z dużym zainteresowaniem wyrobieniem 
nowej karty pracownik punktu w pierwszej kolejności 
obsługuje osoby, które przyszły do punktu osobiście – w celu 
jak najszybszego rozładowania kolejki. Obsługa telefoniczna 
jest prowadzona w czasie, gdy w Punkcie nie ma interesantów. 
Warto o tym pamiętać, bo dodzwonienie się do punktu może 
wymagać kilku prób. Również z tego powodu najlepiej jest 
samodzielnie aktywować kartę przez stronę www.

Czy problem aktywacji dotyczy także kart wirtualnych ?
NIE, aktywacji wymagają tylko karty w formie plastikowych 
kart zbliżeniowych(�zyczne), które otrzymaliśmy przesyłką.
Jednak możemy zobaczyć na karcie wirtualnej komunikat 
„NIEAKTYWNA” to oznacza, że osoba nie jest uczestnikiem 
„Programu karta mieszkańca Jestem z Ząbek” lub nie 
dziedziczy uprawnienia do tego programu od rodzica. Może to 
mieć miejsce w następujących sytuacjach:
- jako osoba pełnoletnia nie złożyliśmy wniosku o dołączenie 
d o  p ro gra m u  l u b  w n i o s e k  n i e  zo s t a ł  p oz y t y w n i e 
zaakceptowany (np. zwrócono nam go do poprawy lub 
uzupełnienia);
- upłynęła ważność przyznanego uprawnienia;
- nieletnie dziecko nie ma powiązanego konta z kontem 
rodzica lub rodzic utracił uprawnienie do uczestniczenia 
w Programie;
- osoba pełnoletnia nieosiągająca dochodów i kontynuująca 
naukę nie ma powiązania z kontem rodzica – uczestnika 
programu lub nie udokumentowano faktu kontynuacji nauki 
po ostatnich urodzinach.

Czy na kartę �zyczną nieaktywną można kupić i wgrać bilet 
ZTM ?
TAK, tylko karty zablokowane w systemie (np. skradzione czy 
zgubione) są blokowane również w systemie ZTM. 
Z pozostałych kart, nawet tych nieaktywowanych, można 
korzystać jak z Warszawskiej Karty Miejskiej przy zakupie 



KONKURS 
SAMORZĄD PRO FAMILIA 2021
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza 
konkurs Samorząd Pro Familia 2021. Służy on 
docenianiu prorodzinnych działań prowadzonych 
p r z e z  w ł a d z e  l o k a l n e  i  m a  i n s p i r o w a ć  d o 
podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny.

Polska znajduje się w gronie europejskich liderów skutecznej 
polityki rodzinnej. Udało się nam to osiągnąć nie tylko dzięki 
niebagatelnym nakładom �nansowym, wynoszącym ponad 4 
p ro c.  P K B,  a l e  w  d u że j  m i e r ze  d z i ę k i  ws p ó ł p ra c y 
z samorządami. To w samorządach zapadają decyzje 
o budowie żłobków, które wspieramy programem Maluch+, 
tam powstają Domy i Kluby Seniora. Dzięki konkursowi „Po 
Pierwsze Rodzina!” – �nansującym inicjatywy oddolne 
organizacji pozarządowych – docieramy z pomocą do małych 
społeczności oraz grup o indywidualnych potrzebach.

biletów ze standardowej oferty.
Inna sytuacja ma miejsce w przypadku zakupu biletów z oferty 
biletu metropolitalnego. Aby zakup był możliwy osoba musi 
być uczestnikiem „Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” 
lub dziedziczyć uprawnienia do tego Programu od rodzica – 
w przypadku osób powyżej 18 lat dziedziczenie jest 
uzależnione dodatkowo od kontynuacji nauki w kolejnym roku 
życia.  W przypadku, gdy te warunki nie są spełnione karta jest 
blokowana dla oferty Ząbkowskiego Biletu Metropolitalnego 
Warszawa Plus.

Mając świadomość znaczenia działań samorządów, pragnę 
docenić, nagradzać i promować te z nich, które tworzą 
optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. Temu służy 
konkurs Samorząd Pro Familia – podkreśla Marlena Maląg 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Zgłoszenia do konkursu Samorząd Pro Familia można nadsyłać 
do 31 marca 2021 roku. Lista samorządów nominowanych do 
otrzymania nagrody zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 7 maja 
2021 r.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie/przekazanie nagród 
laureatom nastąpi około 15 maja 2021 r., który jest 
Międzynarodowym Dniem Rodziny, nie później jednak niż do 
końca maja 2021. O dokładnej dacie laureaci konkursu zostaną 
odpowiednio wcześniej poinformowani.

Konkurs podzielony jest na kilka etapów. W pierwszym etapie 
oceniane są nadesłane ankiety. Do drugiego etapu zostanie 
zakwali�kowanych po 10 samorządów z najwyższą liczbą 
punktów w każdej z pięciu kategorii (gmina wiejska, gmina 
miejsko-wiejska, gmina miejska do 20 tys. mieszkańców, 
gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, gmina 
miejska powyżej 100 tys. mieszkańców).

W drugim etapie będzie analizowany opis długofalowej 
strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach 
polityki prorodzinnej, mogą być również wzięte pod uwagę 
wskaźniki demogra�czne samorządu. Na podstawie sumy 
punktów z pierwszego i drugiego etapu Kapituła Konkursu 
rekomenduje po 3 samorządy w każdej kategorii oraz 3 
samorządy do wyróżnienia.

Lista samorządów rekomendowanych do �nałowego etapu 
zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej 7 maja 2021 r.

W trzecim etapie Minister Rodziny i Polityki Społecznej - 
w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Polityki 
Demogra�cznej - wybierze po jednym samorządzie w każdej 
kategorii, które otrzymają tytuł SAMORZĄD PRO FAMILIA 2021.
W ramach Konkursu mogą również zostać przyznane przez 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej maksymalnie 3 
wyróżnienia za szczególnie kreatywny, nieszablonowy 
element polityki prorodzinnej realizowany przez samorząd.



KALENDARZ UCZNIÓW KLASY 5C Z SP4 W ZĄBKACH PAMIĘCI PAPCIA CHMIELA
Młodzi mieszkańcy naszego miasta przygotowali 
specjalny kalendarz, w którym uczcili zmarłego 
niedawno wielkiego artystę Henryka Jerzego 
C h m i e l e w s k i e g o .  I c h  p o m y s ł  w s p a r ł o 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji 
w Ząbkach.

Po śmierci Papcia Chmiela, na początku lutego uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 4 zwrócili się do PWiK z prośbą 
o wsparcie ich projektu - postanowili oddać hołd słynnemu 
twórcy komiksów. Zaprojektowali kalendarz, wypełniony 
rysunkami, które treścią są dopasowane do danego miesiąca 
i nawiązują do konkretnych książeczek oraz albumów. Dlatego 
w maju Tytus jest harcerzem, bo w tym miesiącu powstało 
harcerstwo, a z kolei w lutym Tytus „bawi się planetami” – skoro 
w lutym urodził się Kopernik (którego Tytus oczywiście spotkał 
w jednej z książeczek).

Praca uczniów i nauczycieli jest tym bardziej warta 
podkreślenia, że cały projekt udało się przeprowadzić szybko 
w warunkach „domowej izolacji” – wszak starsze klasy szkół 
podstawowych ciągle odbywają lekcje zdalnie.

Przedstawicielom PWiK spodobał się ten pomysł, szczególnie 
że ci uczniowie pamiętali o Papciu Chmielu już wcześniej. 
Robili dla Niego kartki pocztowe w akcji BohaterON oraz na 
święta – do dziś w ich klasie wisi rysunek z podziękowaniami od 
Mistrza.

W czwartek 25 lutego kalendarze przyjechały z drukarni. 
Uczniowie zaplanowali, że dwa egzemplarze tra�ą za ocean do 
dzieci Papcia Chmiela (Artura Bartłomieja Chmielewskiego 
oraz Monique Chmielewskiej-Lehman), a jeden do osobistej 
s e k r e t a r k i  P a p c i a  o d p o w i e d z i a l n e j  z a  s t r o n ę 
www.tytusromekiatomek.pl. Kalendarze otrzymali również: 
Pani Burmistrz, Prezes PWiK, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.

Na bazie tego kalendarza w każdym miesiącu wychowawczyni 
klasy 5c będzie pracować z dziećmi, odnosząc się do wydarzeń 
i książeczek zaprezentowanych na rysunkach – czyli zamysł 
Papcia „bawiąc uczy, ucząc bawi” będzie trwał!

Możliwy jest dodruk kalendarza. Zamówienia i wpłaty 
w kwocie 26 zł zbiera sekretariat Szkoły Podstawowej nr 4 
w Ząbkach.



NAPRAWIANIE ZĄBKOWSKICH ULIC PO ZIMIE
Kiedy topnieją śniegi i nadchodzi wiosna, można na 
dobre zająć się naprawianiem zniszczonych 
nawierzchni dróg.

Wysokie, jak na luty, temperatury umożliwiły rozpoczęcie prac 
przy usuwaniu ubytków na drogach gminnych. Drogowcy 
robią to za pomocą rozgrzanej emulsji asfaltowej i grysu 
bazaltowego. 

Te g o  t y p u  t e c h n o l o g i a  j e s t  o  w i e l e  t r w a l s z a  n i ż 
wykorzystywana zazwyczaj w okresie zimy doraźna metoda 
naprawy ubytków za pomocą tzw. „asfaltu na zimno”. 

Stosowane obecnie rozwiązanie umożliwia także szybszą 
naprawę ubytków, co przy utrzymaniu się w dalszym ciągu 
sprzyjających warunkach pogodowych powinno przełożyć się 
w niedługim czasie na znaczną poprawę warunków na silnie 
wyeksploatowanych ulicach naszego miasta.

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE – WIĘKSZY
KOMFORT DLA PASAŻERÓW 

Nowe wiaty pojawiły się 2 marca na ul. Powstańców, 
na przystankach Maczka 01, Powstańców Las 01 i 02. 

W ramach tego samego zamówienia ma również zostać 
ustawiona wiata na przystanku Gajowa (termin jest 
uzależniony od warunków pogodowych). Dzięki temu 
pasażerowie zyskają osłonę przed deszczem, wiatrem czy 
śniegiem.

Na obszarze Ząbek funkcjonuje 75 przystanków autobu-
sowych z czego już 39 jest wyposażonych w wiaty. Urząd 
Miasta stara się co roku dostawiać kolejne, ale ich montaż 
zależy nie tylko od możliwości budżetu, lecz przede wszystkim 
od dostępności miejsca na danym przystanku i uwarunkowań 
związanych z uzbrojeniem podziemnym.

Przystanek Powstańców Las 01 zostanie uruchomiony w związ-
k u  z  w p row a d ze n i e m  o b j a zd u  p r ze b u d ow y w a n e j 
ul. Szwoleżerów, a później będzie funkcjonował już na stałe i ul. 
Powstańców będzie miała dwukierunkową komunikację 
autobusową na całej swojej długości.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY: KONCERT
NA DZIEŃ KOBIET

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach zaprasza na 
występ duetu NINE BERRIES, czyli Niny Malinowskiej i 
Dariusza Dziewięckiego. Koncert został zarejestro-
wany z okazji Dnia Kobiet.

Dwie części koncertu można zobaczyć na pro�lu MOK na 
Facebooku. Muzyka duetu NINE BERRIES, jak można przeczytać 
powstaje z potrzeby serca, z miłości do muzyki i siebie nawza-
jem. 
Kobieca del ik atność,  l i r yzm 
tekstów i melodyjność Niny oraz 
rockowa dusza niegrzecznego 
chłopca z gitarą – z takiego 
połączenia musiała powstać 
mieszanka wybuchowa oraz 
l i r y c z n a  o p o w i e ś ć .  B ę d z i e 
subtelnie, miejscami głośno, 
nastrojowo i magicznie. Występ 
został zarejestrowany 4 marca w 
s iedzibie  MOK ,  bez udziału 
publiczności. Fot. Magdalena Bielak
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AKC JA KRWIODAWST WA POD MIE JSKIM
CENTRUM SPORTU – UPOMINKI I POCZĘSTUNEK
Stowarzyszenie Heimur zaprasza na kolejną 
ząbkowską akcję poboru krwi, która odbędzie się 
w niedzielę 14 marca 2021 r., w godzinach 9:00-14:00 
na parkingu przed pływalnią MCS w Ząbkach, przy ul. 
Słowackiego 21.
Dzięki uprzejmości Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach 
wszyscy, którzy w trakcie akcji oddadzą krew otrzymają 
upominki: voucher na basen oraz poczęstunek w postaci porcji 
przepysznej bezy od restauracji Kręgielnia Ząbki & Fantazja 
Smaku.

MASZ WPŁYW. ZGŁOŚ POMYSŁ 
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Chciałbyś coś zmienić w naszym mieście? Masz 
ciekawy pomysł, jak sprawić, by w  okolicy mieszkało 
się jeszcze lepiej? Do 31 marca można zgłaszać 
propozycje projektów do wykonania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki, które 
zostaną zrealizowane w 2022 roku.

Budżet obywatelski to doskonała okazja do wykazania się 
przez wszystkich, którzy interesują się tym, jak wygląda ich 
miasto. Może gdzieś przydałaby się ławka albo strefa street 
workout? Pomysłów na pewno nie zabraknie. Każdy 
mieszkaniec Ząbek może zgłosić dowolną liczbę propozycji, 
ale jeden projekt mogą wnieść maksymalnie trzy osoby. Jeśli 
pomysł zgłasza niepełnoletni mieszkaniec, to musi on być 
poparty zgodą rodzica/opiekuna.

Zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego zadanie musi zostać 
podpisane przez co najmniej 20 mieszkańców Ząbek, nie licząc 
autorów projektu.

Jak należy zgłosić projekt?
Propozycję można zgłosić elektronicznie, czyli logując się na 
specjalnie do tego celu przygotowanej platformę (POBO) 
https://zabki.budzet-obywatelski.org/ lub papierorwo, czyli 
przynosząc projekt albo przysyłając projekt do Urzędu Miasta 
Ząbki do 31 marca 2021 r.O zachowaniu terminu decyduje data 
wpływu zgłoszenia projektu do urzędu.

Jakie projekty można zgłosić?
Pomysły mogą dotyczyć budowy, modernizacji lub remontu 
infrastruktury miejskiej (projekty z puli infrastrukturalnej) lub 
obejmować działania o charakterze prospołecznym, 



PŁYNNIEJSZY DOJAZD Z ZĄBEK DO WARSZAWY
Drogowcy wdrożyli priorytet dla autobusów na ulicy 
Radzymińskiej.  Mieszkańcy naszego miasta, 
korzystający z takich połączeń, będą mogli łatwiej 
dojechać do stolicy.

Od 26 lutego autobusy płynniej i szybciej przejeżdżają odcinek 
ulicy Radzymińskiej o długości 1,5 kilometra. Taki efekt ma 
przynieść zielona fala, która objęła pięć skrzyżowań na tej ulicy.
Zielona fala objęła skrzyżowania Radzymińskiej z ulicami: 
Gorzykowską, Trocką, Rozwadowskiego, Jórskiego (wraz 
z przejściem dla pieszych przy markecie budowlanym) i Tarno-
górską. Znajdujące się tam sygnalizacje zostaną tak 
przeprogramowane, aby uwzględniały przejazdy autobusów.
Tak jak na dwóch pierwszych odcinkach ulic z autobusowym 

POZBYWAJMY SIĘ AZBESTU
Mieszkańcy mogą w dalszym ciągu możliwość zgłaszania 
zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz 
zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje 
o możliwości zgłaszania przez osoby �zyczne zamiaru 
usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Miasta Ząbki 
do 20 kwietnia 2021 roku. Druki wniosków są dostępne 
w Urzędzie Miasta Ząbki (I piętro, pok. 14 i 15) oraz na stronie 
internetowej www.zabki.pl w zakładce Gospodarka 
odpadami/Azbest. Finansowanie utylizacji wyrobów 
zawierających azbest realizowane będzie do wyczerpania 
środków przeznaczonych na bieżący rok. O udzielaniu 
wsparcia decyduje stopień pilności wynikający z informacji 
o posiadanych wyrobach zawierających azbest, a następnie 
kolejność złożonych wniosków (decyduje data wpływu do 
Urzędu Miasta Ząbki).

Demontaż azbestowego pokrycia dachowego lub jego odbiór 
oraz utylizacja zostanie wykonana przez uprawnionego 
przedsiębiorcę, z którym miasto Ząbki zawrze stosowną 
umowę. Przedsięwzięcie nie będzie obciążało dodatkowymi 
kosztami właścicieli nieruchomości, którzy później będą 
odpowiedzialni za ewentualne prace związane z zakupem 
i montażem nowego pokrycia dachowego.

DYM W ZĄBKACH – KONTROLE
ODPROWADZANIA WÓD DESZCZOWYCH
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach 
informuje, że trwają kontrole nielegalnego odprowa-
dzania wód deszczowych do kanalizacji ściekowej.

Do tego celu wykorzystywana jest specjalna technologia. 
Pracownicy PWiK w Ząbkach używają wytwornicy nieszkod-
liwego dla ludzi i środowiska dymu. Nielegalne odprowa-
dzanie wód opadowych do kanalizacji skutkuje karami 
�nansowymi. Więcej informacji można uzyskać w Biurze 
Obsługi Klienta PWiK, pod numerem tel. (22) 781 68 16 wewn. 
256 / mail:  bok@pwikzabki.pl

W ZĄBKACH BUDUJE SIĘ GAZOCIĄG
Nadleśnictwo Drewnica poinformowało o pracach 
trwających w Ząbkach przy ulicach Powstańców 
i Andersena.

Prace są częścią inwestycji pn. „Budowa gazociągu wraz 
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego 
jednostkę wytwórczą w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z 
siecią przesyłową gazową tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia 
realizacji Rembelszczyzna – Wronów”, której inwestorem jest 
PGNiG Termika S.A.

priorytetem, także tu algorytm uwzględnia nie tylko ruch 
autobusów ulicą Radzymińską, ale także ulicami poprze-
cznymi. Na każdym z tych skrzyżowań autobusy WTP skręcają 
lub wjeżdżają na ulicę Radzymińską. Dużo zyskają więc 
również pasażerowie autobusów, jadący ulicą Trocką od stacji 
metra czy mieszkańcy Zacisza. Ponadto cykle pozostałych 
sygnalizacji na ulicy Radzymińskiej zostały dostosowane do 
odcinka, na którym działa priorytet.

Cykl pracy „świateł” opiera się na danych dostarczanych przez 
Zarząd Transportu Miejskiego. Każdy autobus wyposażony jest 
w komputer pokładowy, który rejestruje szereg informacji, 
m.in. aktualną lokalizację pojazdu, a następnie poprzez system 
GPS przesyła je ZTM-owi.  Zarząd na ich podstawie 
komputerowo prognozuje, w jakim czasie autobus dojedzie do 
danego skrzyżowania i o której godzinie – z dokładnością co do 
sekundy – na nim będzie.

Dzięki uruchomieniu „zielonej fali” na pięciu skrzyżowaniach 
ul. Radzymińskiej autobusy powinny zyskiwać nawet do 
20 proc. czasu w porównaniu z dotychczasowymi przejazdami.

kulturalnym, oświatowym lub sportowym (z puli społecznej).
Należy pamiętać, że na realizację projektów z budżetu 
obywatelskiego przeznaczona będzie ściśle określona część 
budżetu miasta. Będzie to 0,8 proc. dochodów uzyskanych 
z tytułu podatku dochodowego od osób �zycznych (co będzie 
wynikało z ostatniego przedłożonego sprawozdania 
z wykonania budżetu), jednak nie mniej niż 500 tys. złotych. 
Z tych pieniędzy na pulę infrastrukturalną zostanie 
przeznaczone 70 proc. środków a na pulę społeczną - pozostałe 
30 proc.

Propozycje projektów należy zgłaszać w terminie od 1 do 
31 marca 2021 r., koniecznie z listą poparcia, podpisaną co 
najmniej przez 20 mieszkańców Ząbek.

Pytania można przesyłać na adres:
budżetobywatelski@zabki.pl



FOTOGRAFICZNE WSPOMNIENIA NASZEGO MIASTA
Kiedyś to było... Wspomnień czar... a może też ważny dokument? Zapraszamy do obejrzenia kilku fotogra�i 
z „dawnych Ząbek” autorstwa Bogdana Śladowskiego.

Ząbki zmieniają się dynamicznie i warto to dokumentować. Zajmuje się tym Bogdan Śladowski, który w jednym z poprzednich 
numerów opowiadał o swojej pasji. Dzisiaj przedstawiamy kilka jego zdjęć, na których widać, jak niektóre rejony naszego miasta 
wyglądały jeszcze kilka lat temu. 
Może ktoś zobaczy swoje miejsce spacerów, zabaw, pracy? Może te fotogra�e przywołają jakieś pozytywne wspomnienia lub 
będą dobrym punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi? Więcej zdjęć autorstwa Bogdana Śladowskiego można obejrzeć na 
pro�lu Miasta Ząbki na Facebooku.





DRON KONTRA SMOG
Sezon grzewczy trwa. Podczas zimy kilkukrotnie 
można było zauważyć drona latającego wzdłuż 
ząbkowskich ulic. Zadaniem tego urządzenia, 
wyposażonego w czujniki stężenia pyłów PM10 i PM 
2,5 oraz szkodliwych związków organicznych, 
formaldehydów, chlorowodoru i cyjanowodoru, jest 
namierzenie źródeł zanieczyszczeń. 

W przypadku stwierdzenia znacznego przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń pod wskazane 
adresy jechali upoważnieni funkcjonariusze Straży Miejskiej, 
aby sprawdzić jakiego rodzaju paliwo spalane jest w piecach 
do ogrzewania budynków.

Aktualnie obowiązujące przepisy zakazują spalania mułów 
i �otokoncentratu, węgla brunatnego, węgla kamiennego 
o uziarnieniu 0-3 mm oraz drewna o wilgotności powyżej 20 
proc. Zakaz dotyczy także przetworzonych materiałów, w tym 
zawierających tworzywa sztuczne oraz malowanego, 
lakierowanego lub impregnowanego drewna, a także płyt 
wiórowych i paździerzowych bądź paneli podłogowych. 
Bardzo szkodliwe jest spalanie podkładów kolejowych 
i drewnianych słupów, które są zabezpieczone rakotwórczymi 
impregnatami. 

Do opalania można w dalszym ciągu używać m.in. grubego 
węgla kamiennego dobrej jakości i nieimpregnowanego 
drewna lub lekkiego oleju opałowego, a przede wszystkim, 
gazu ziemnego.

Wszyscy mieszkańcy Ząbek pod adresem:
https://www.zabki.pl/powietrze mogą sprawdzać bieżący stan 
powietrza na podstawie odczytów z czujników w kilku 
punktach na terenie Ząbek.
Jeśli poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie naszego 
miasta znów przekroczy dopuszczalne normy, to kontrole 
wskazanych obszarów przy użyciu specjalistycznego drona 
będą kontynuowane.  W dalszej  kolejności  zostaną 
skontrolowane poszczególne posesje, wokół których 
zanieczyszczenie będzie największe.

Warto pamiętać, że nawet jeżeli używa się dozwolonego 
paliwa stałego, również przyczyniamy się do pogorszenia 
stanu powietrza, którym oddychamy. Dlatego zachęcamy do 
wymiany starych, dymiących pieców na mniej szkodliwe 
źródła ciepła.

ANONIMOWA PLATFORMA WSPARCIA
DOSTĘPNA JUŻ  W TELEFONACH

KOMÓRKOWYCH
GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy 
portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego 
zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz 
z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem 
i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku 
z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również 
za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach 
Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy 
w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób.

WHO Ostrzega: Odczuwasz smutek? Porozmawiaj z kimś!
Każdy w swoim życiu doświadcza lepszych lub gorszych 
momentów, a czas pandemii i ograniczonego kontaktu 
społecznego może powodować dodatkowe trudności 
w radzeniu sobie z problemami. W przypadku trudniejszych 
chwil niezwykle ważna jest obecność i wsparcie drugiej osoby. 
Jej brak powoduje zakłócenie poczucia bezpieczeństwa, 
wzmaga poziom stresu, jest źródłem doświadczenia 
samotności i zaniżonej samooceny. Brak wsparcia może stać się 
potencjalnym zalążkiem depresji. 
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi ona 
główną przyczynę chorób i niepełnosprawności na całym 
świecie. W latach 2005-2015 odnotowano wzrost liczby jej 
przypadków aż o 18 procent! Najcięższą konsekwencją 
depresji jest oczywiście samobójstwo, które każdego roku 
popełnia  ok. 800 000 osób.
Światowa Organizacja Zdrowia ma jedno proste zalecenie dla 
każdej osoby, która odczuwa smutek: porozmawiaj z kimś. 
Każdy problem niestety rodzi kolejny, dlatego istotne jest 
zapewnienie łatwego i darmowego dostępu do holistycznego 
wsparcia, jakie może zaoferować portal GrupaWsparcia.pl

GrupaWsparcia.pl to portal i aplikacja dla każdego
GrupaWsparcia.pl oferuje rozmaite pokoje służące wymianie 
myśli i doświadczeń, wspierające samorozwój oraz poprawę 
kondycji psychicznej. Aktywne uczestnictwo w grupie to nie 
tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, to 
także praca na sobą i rozwój osobisty. To może być pierwszy 
krok na drodze do Twojego nowego życia.



WIOSNA ZA PASEM – ROZPOCZYNA
SIĘ SPRZĄTANIE ULIC

Dzięki sprzyjającej pogodzie na początku marca na 
ząbkowskie ulice wyjechała miejska zamiatarka. 
Pogoda jest jeszcze bardzo zmienna, dlatego 
regularne sprzątanie zacznie się na początku 
kwietnia.

Termin uprzątnięcia dróg gminnych uzależniony jest od 
warunków pogodowych. Biorąc pod uwagę mogące 
występować w porach nocnych minusowe temperatury, 
sprzątanie odbywać się musi w ciągu dnia. Pomimo iż będzie 
dokonywane z pominięciem szczytów komunikacyjnych 
z pewnością będzie miało wpływ na płynność ruchu.

Wszelkie uwagi i wyjaśnienia będzie można zgłaszać lub 
uzyskać pod nr tel. (22) 510 97 67 w dni i godziny pracy Urzędu 
Miasta Ząbki.

Nie tylko służby miejskie
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek 
u p r z ą t n i ę c i a  c h o d n i k a  p o ł o ż o n e g o  p r z y  g r a n i c y 
nieruchomości, której jest właścicielem (użytkownikiem, 
dzierżawcą itp.). 

MŁODZI ZĄBKOWIANIE
– KONKURS NA WYPRACOWANIE
Rozpoczęła się druga edycja konkursu Mistrz 
Wypracowań. Rywalizacja polega na pisaniu tekstów 
na konkretne tematy, które można wybrać z listy 
przygotowanej przez organizatora. Każda nadesłana 
praca jest wery�kowana, a uczestnik otrzymuje za 
nią punkty. Ich liczba uzależniona jest od długości 
wypracowania, stopnia wyczerpania tematu oraz od 
występowania błędów w tekście.

Jakie tematy są dostępne? 
Wybór zagadnień jest na tyle szeroki, że każdy znajdzie coś, co 
go zainteresuje. Organizator przygotował do tej edycji również 
nowe tematy. Uczestnicy konkursu w wypracowaniach 
wyjaśniają zasady pisowni lub znaczenie trudnych słów, 
recenzują lektury, tworzą charakterystykę ich bohaterów, 
przedstawiają gatunki czy motywy literackie, opisują życiorysy 
i dzieła pisarzy oraz wiele, wiele więcej! Konkurs Mistrz 
wypracowań stanowi dodatkową motywację do powtórki 
omawianego we wcześniejszych latach materiału. Bez 
wątpienia zaprocentuje to nie tylko na egzaminach.

Nie tylko satysfakcja – także nagrody
Już na poprzednią edycję Mistrza wypracowań organizator 
przygotował bardzo cenne nagrody, a teraz będzie ich 
znacznie więcej. Nowością są również nagrody gwarantowane, 
przydzielane po zdobyciu określonego poziomu punktów. 

Ponadto zwycięzcy będą mogli wybrać, co chcą otrzymać 
(w ramach określonej kwoty). Marzy Ci się nowy telefon, rower, 
smartwatch, hulajnoga, a może zdalnie sterowany samochód 
czy planszówki? Już dziś dołącz do konkursu, przesyłaj 
wypracowania i zdobywaj punkty, a być może jedna 
z wymarzonych nagród powędruje właśnie do Ciebie!

Konkurs Mistrz wypracowań na platformie Dyktanda.pl trwa 
do 18.04.2021 r.  Aby dołącz yć do r ywalizacj i  oraz 
zarezerwować temat wypracowania, wystarczy wejść na 
stronę: 
https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/mistrz-
wypracowan-greater-ii-edycja

SOCI@LL WEEK W SZKOLE 
P O D S TAW O W E J  N R  3
W najbliższym czasie w naszej szkole odbędzie się 
Soci@ll Week promujący różne działania angażujące 
uczniów w projekcie Erasmus K+ Soci@ll Inclusion. Ze 
względu na pandemię zajęcia w ramach projektu 
odbywać się będą w różnym czasie i na platformie 
Teams.

W ramach Soci@ll Week uczniowie będą mogli:
• wziąć udział w warsztatach online Muzeum Polin ,,Jak pięknie 
się różnić”, 
• zaprezentować ciekawostki z kraju, z którego pochodzą 
w formie prezentacji multimedialnej lub video,
• wziąć udział w warsztatach dotyczących takich zjawisk jak 
cyberprzemoc, bullying,
• dowiedzieć się czym jest wolontariat, poznać jego istotę i sens 
poprzez cz ynny udział  w akcjach wolontar iack ich 
organizowanych przez szkołę.

Projekt Soci@ll Week koordynują nauczyciele SP3 im. Małego 
Powstańca: Katarzyna Podgajna, Edyta Dominik-Cielicka, 
Edyta Żegnałek, Justyna Suchocka, Artur Maciejewski.

Takie chodniki stanowią zdecydowaną większość na terenie 
miasta Ząbki. Obowiązek sprzątania należy wykonywać 
w sposób jak najmniej utrudniający innym użytkownikom 
dróg korzystanie z nich. Nieczystości zebrane z chodnika 
należy spryzmować w miejscu jak najmniej oddziałującym na 
ruch pieszy czy też kołowy. W większości przypadków jest to 
część chodnika i jezdni przylegająca bezpośrednio do 
krawężnika. 
O zgromadzonych nieczystościach należy poinformować ref. 
Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego pod nr tel. 
(22) 510 97 67. 
Pracownicy referatu, w miarę możliwości i posiadanych 
środków, będą zabierać nieczystości. Taki sposób działania 
pozwoli na uniknięcie rozjeżdżenia czy też rozmycia zebranych 
nieczystości, a wykonane prace osiągną oczekiwany efekt.



Spisz się, bo liczysz się dla Polski!
1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze 
badanie polskiej statystyki publicznej, czyli 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy 
jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane 
spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości 
naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak 
ważne jest, żeby spisał się każdy z nas. 

Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich 
rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze 
państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp do informacji 
i danych niezbędnych do podejmowania działań na rzecz 
społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce 
tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!

Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!

Pier wsz ym badaniem na z iemiach polsk ich,  które 
przypominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja 
dymów i podanie ludności” przeprowadzona w 1789 r. na 
podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak można domyślić 
się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli domy 
wyposażone w komin. 

Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny 
ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniu niepodległości. 
Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu 
było jednym z priorytetów, ale ze względu na niezwykle trudną 
sytuację młodego państwa udało się go zorganizować dopiero 
w 1921 roku. 

„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że odrodzoną 
Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. Etniczni Polacy 
stanowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą mniejszością 
narodową byli Ukraińcy (15%). 

Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
odbędzie się zatem równo w stulecie pierwszego spisu 
powszechnego odrodzonej Polski.

Spisać musi się KAŻDY!

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu 
podlegają: 
- Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania 

(rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub 
czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub 
czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego 
zakwaterowania,

- cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywa-
jący w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zamel-
dowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomiesz-
czeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbioro-
wego zakwaterowania,

- Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu 

na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z 
pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za 
granicę,

- osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy 
i cudzoziemcy, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu 
dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. 

Dlaczego spis jest tak ważny?

Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak 
i w momencie odradzania niepodległej Polski, wynikały 
z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze 
i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla sprawnego zarządzania 
państwem. Dziś jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek 
skutecznych działań w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy 
i danych statystycznych.

Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na tyle 
często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie 
możliwie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać 
konieczność angażowania czasu i uwagi mieszkańców . 

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania 
i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych dla 
kraju sferach: w polityce rodzinnej,  mieszkaniowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej. 

Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni 
o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. 
Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do 
pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To 
z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby 
transportowe mieszkańców i organizować połączenia 
w regionie. 

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy 
dokładnie przede wszystkim sytuację demogra�czną 
polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy się 
najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem: 
z jednej strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz 
intensywniejszemu starzeniu się naszego społeczeństwa. Spis 
to również jedyne badanie dające pełny obraz poziomu 
wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności, 
wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie 
pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym 
PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis 
internetowy. W ten sposób statystyka publiczna wychodzi 
naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwości 
elektronicznego załatwiania spraw urzędowych. 

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie 



i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. 
Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: 
https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu.  

Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny 
zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej gminie w Polsce 
będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, 
będzie też można liczyć na wsparcie wyznaczonego 
pracownika Urzędu. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, 
warto wcześniej zadzwonić do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać 
o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście lub telefonicznie

Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się 
rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa 
mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. 
Osoby będące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie 
zakończone egzaminem. Musiały też złożyć przysięgę 
zachowania tajemnicy statystycznej – nie wolno im pod 
żadnym pozorem ujawniać i przekazywać informacji 
uzyskanych podczas wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa 
sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma 
prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji 
epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów. 

W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto 
skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 
99 (dostępna od 15 marca). 

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz 
spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już 
poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez 
Internet. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji 
spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla 
siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory

W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE 
informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych 
kosztowności. Również w części formularza dotyczącej 
zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość 
nieruchomości. 

Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte w 
formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa sprawdzać, czy 
mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy 
opłacamy za niego abonament. 

Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć 
samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w formularzu 
spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej 
ją wypełnić. 
Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do 
śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego w 
Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl. 

PRZYJDŹ, SPRAWDŹ SIĘ I ZOSTAŃ KSIĘCIEM
Drużyna futbolu amerykańskiego Dukes Ząbki 
zaprasza na kolejną rekrutację, tym razem we wtorek 
16 marca o 20:30 na Dozbud Arenie.

Dukes wciąż szukają nowych zawodników i czekają na 
wszystkich chętnych. Nie ma ograniczeń wiekowych, nie 
trzeba umieć grać w futbol amerykański, bo trenerzy 
ząbkowskiej drużyny obiecują wszystkiego nauczyć. 
Nie trzeba być też wspaniałym atletą. Niezależnie od 
warunków �zycznych - na boisku dla każdego znajdzie się 
miejsce. Pod opieką amerykańskich trenerów z wieloletnim 
doświadczeniem będzie można zdobyć pierwsze szlify lub 
doskonalić swoje umiejętności w sporcie.

Jedyne, co trzeba ze sobą mieć podczas rekrutacji to wygodny 
strój sportowy i buty do gry na sztucznej  nawierzchni.



KONKURS „WPŁYW ZMIAN KLIMATU 
NA METROPOLIĘ WARSZAWSKĄ”
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz 
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej 
Urzędu miasta stołecznego Warszawy zapraszają do 
wzięcia udziału w konkursie fotogra�cznym, który 
ma pokazać zmiany klimatyczne, zachodzące na 
terenie metropolii warszawskiej.

Jak piszą organizatorzy konkursu: „Nasz klimat się zmienia... 
Wzrasta średnia temperatura na Ziemi. Zimą nie ma śniegu, 
a lata bywają szczególnie gorące. Coraz częściej możemy 
zaobserwować ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak: 

tornada, tsunami, pożary lasów czy powodzie. Pogoda staje się 
nieprzewidywalna. Każdy z nas widzi skutki tych zmian 
i odczuwa to jak wpływają one na nasze życie i otaczający nas 
świat. Naukowcy biją na alarm, młodzież organizuje strajki 
klimatyczne zaś dla Unii Europejskiej priorytetem staje się 
Europejski Zielony Ład. Dziś los naszej planety zależy od 
działań każdego z nas! Zacznijmy od naprawienia tego, co 
znajduje się najbliżej nas!”.
Zadaniem uczestników konkursu jest pokazanie, jak zmiany 
klimatu wpływają na metropolię warszawską. Trzeba zrobić 
zdjęcia i krótko opisać przykłady zmian jakie zaszły w okolicy 
na skutek zmian klimatu. „Nie bądźcie obojętni na to, jak 
zmienia się otaczający Was świat!”.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotogra�i (od 
jednego do maksymalnie trzech zdjęć) i krótkiego opisu 
(maksymalnie jedna strona A4) przedstawiającego zmiany – 
negatywne lub pozytywne – mające wpływ na środowisko 
naturalne, które zaszły w Warszawie lub podwarszawskich 
gminach w ostatnich kilku/kilkunastu latach. 

W przypadku ukazania negatywnych zmian klimatu opis może 
zawierać np.: informację, co w danym miejscu znajdowało się 
wcześniej, co znajduje się obecnie, dowody na wcześniejszy 
stan i charakter miejsca lub informację, gdzie można takie 
dowody znaleźć, wyjaśnienie, w jaki sposób miejsce to 
zmieniło się pod wpływem zmian klimatu. Dodatkowym 
atutem, jak zaznaczają organizatorzy, będzie wskazanie, jakie 
działania należałoby w tym miejscu podjąć, aby zniwelować 
skutki zmian klimatu.

W pracy konkursowej możliwe jest też ukazanie pozytywnego 
wpływu człowieka na lokalne środowisko przyrodnicze, 
poprzez wskazanie przykładów zastosowania rozwiązań 
mitygacyjnych i adaptacyjnych do zmian klimatu, zgodne 
z wytycznymi „Europejskiego Zielonego Ładu”. W tym 
przypadku opis może zawierać m.in. informację, co w danym 
miejscu znajdowało się wcześniej a co znajduje się obecnie, 
dowody na wcześniejszy stan i charakter miejsca lub 
informację, gdzie można takie dowody znaleźć, wyjaśnienie, 
w jaki sposób działania podjęte w tym miejscu przyczyniły się 
do przeciwdziałania zmianom klimatu (mitygacja) lub do 
zmniejszenia ich negatywnych skutków (adaptacja).

Regulamin i formularze dostępne na stronie: 
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/

Na autorów najlepszych prac czekają: cyfrowe aparaty 
fotogra�czne (Instax), czytniki do e-booków (Kindle 
Paperwhite 4), mikroskopy cyfrowe, nośniki pamięci.
Nagrody dla szkół, z których otrzymamy najwięcej prac : wycie-
czka edukacyjna po Miejskim Ogrodzie Zoologicznym 
w Warszawie, spacer z leśnikiem w kompleksach leśnych 
Warszawy, spacer odkrywców w okolicach pawilonu 
edukacyjnego Kamień.

Na prace organizatorzy czekają do 15 kwietnia 2021 roku. 
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 22 kwietnia 2021 roku 
w związku z obchodami Dnia Ziemi.
Pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr: (22) 443 02 26; 
(22) 443 03 69 lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-
warszawa@um.warszawa.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie od 28 lutego 
prowadzi nabór wniosków o udzielenie ze środków 
Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o  udzie lenie  dotacj i  w yłącznie  w formie 
elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl można składać 
do 31 maja 2021 roku.

Przedsiębiorca może dostać dotację maksymalnie w wysokości 
5 tysięcy złotych. Pomoc jest bezzwrotna pod warunkiem, że 
bene�cjent będzie wykonywał działalność gospodarczą przez 
trzy miesiące od dnia udzielenia dotacji (czyli od dnia wypłaty 
ś ro d k ó w  p r z e z  Po w i a t o w y  U r z ą d  Pr a c y  n a  k o n t o 
przedsiębiorcy).

Pomoc ma charakter wsparcia dla przedstawicieli wybranych 
branż, szczególnie poszkodowanych kryzysem wywołanym 
epidemią COVID-19, m.in. dla przedsiębiorców prowadzących: 
restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, hotele, 
sprzedaż detaliczną odzieży, obuwia w wyspecjalizowanych 
sklepach, żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na 
targowiskach, działalność fotogra�czną, �zjoterapeutyczną, 
paramedyczną, związaną ze sportem.
Rozporządzenie precyzuje, że pomoc mogą otrzymać 
przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 30 
listopada 2020 roku i których przychód z działalności 
w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co 
najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego 
w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku 
poprzedniego. Dotacja, pod pewnymi warunkami, może być 
przyznana przedsiębiorcy więcej niż jeden raz i można ją łączyć 
z innymi formami wsparcia ze środków publicznych.

Starosta może przeprowadzić kontrolę mikro lub małego 
przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji w okresie 3 lat 
liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie wydatkowania 
dotacji  zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwego 
dokumentowania dotacji.

D O T A C J A  D L A  M I K R O 
I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 
– TRWA NABÓR WNIOSKÓW
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Strona po stronie, czyli polecajki książkowe z Księgarni 
Orla 

Ukraińska rzeczywistość 30 lat po wybuchu elektrowni 
w Czarnobylu to tło fabularne dla kryminału "Jaskółki 
z Czarnobyla" Morgan Audic. W Prypeci zostaje odnalezione 
okaleczone ciało mężczyzny- syna wysoko postawionego 
urzędnika obecnie rosyjskiego, a wcześniej w ZSRR. 
Rozpoczynają się dwa niezależne śledztwa: jedno prowadzone 
przez lokalnego policjanta, a drugie przez detektywa 
wynajętego przez ojca o�ary. W ramach dochodzenia okazuje 
się, że morderstwo jest połączone z zabójstwem dwóch kobiet, 
które miało miejsce w noc wybuchu elektrowni w Czarnobylu. 

Akcja książki w dużej części rozgrywa się w stre�e zamkniętej 
po wybuchu. Powieść pełna jest bardzo realnych opisów zony, 
tego jak wygląda obecnie, jak niszczeje, a także tego jak na jej 
terenie kwitnie biznes turystyczny i nie tylko. W książce pojawia 
się także sporo historycznych nawiązań do sytuacji po 
wybuchu elektrowni, np. opisana jest praca czyścicieli 
zwierząt. Wątek kryminalny jest dobrze skonstruowany, 
zaskakujący, a opisy są niezwykle realistyczne, czasem wręcz 
drastyczne. Wszystko to sprawia, że książka jest warta 
przeczytania. Polecamy! 

Kreatywnie na Orlej, czyli pomysł na wielkanocne 
dekoracje. 

W dzisiejszej kreatywnej propozycji zachęcamy do wykonania 
niezwykle prostych, dekoracyjnych, wielkanocnych jaj. 

Potrzebujemy: 
• Styropianowe jajo;
• Sznurek jutowy;
• Klej;
• Sztuczne kwiaty

Styropianowe jajo obklej dookoła sznurkiem jutowym (zdj.1) 
Następnie ułóż i przyklej kompozycję ze sztucznych kwiatów. 
Gotowe! Prawda, że proste? 

Wszystkie przedstawione produkty można kupić w naszym 
sklepie stacjonarnym, przy ul. Orlej 6/70. Zapraszamy także na 
stronę ksiegarniaorla.pl oraz do obserwowania naszych 
pro�lów w mediach społecznościowych. 

W imieniu Księgarni Orla, 
Sylwia Kubicka i Ewa Krzyżewska 

NA ORLEJ

START 1
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„KOBIETY MIAST I WSI! ŻONY I MATKI! 
NIECH DZIEŃ 8 MARCA BĘDZIE ŚWIĘTEM KAŻDEJ Z WAS”

Tego rodzaju hasła pojawiały się w czasach PRL-u 
w mediach z okazji hucznych obchodów Dnia Kobiet. 
Były życzenia, akademie, kwiaty i… rajstopy. 
Komunistyczny sposób świętowania tego dnia 
wywołuje sentymentalne, a także okraszone 
ironicznym przekąsem  wspomnienia. Początków 
tego wydarzenia należy szukać zdecydowanie 
wcześniej i znacznie dalej. 

W 1901 rok u w Stanach Zjednoczonych powstała 
Socjalistyczna Partia Ameryki, która dzięki populistycznym 
hasłom i otwartości na wiele grup społecznych zyskała spore 
poparcie wśród obywateli. Kilka lat później - 8 marca 1908 roku 
- ulicami Nowego Jorku przeszedł marsz blisko 15 tys. 
pracownic zakładów odzieżowych domagających się swoich 
politycznych i ekonomicznych praw. Rok później SPA 
z o r g a n i z o w a ł a  p i e r w s z y  D z i e ń  K o b i e t  -   p o c h ó d 
upamiętniający strajk odbył się 28 lutego. 
Pomysł wyznaczenia dnia, który będzie służył szerzeniu idei 
praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla 
powszechnych praw wyborczych, spodobał się innym 
ugrupowaniom. Efektem tego było ustanowienie w 1910r. 
przez Międzynarodówkę Socjalistyczną w Kopenhadze 
światowych obchodów Dnia Kobiet. 
Demonstracje stały się bardzo popularne. 8 marca 1917 r. w 
Rosji został zorganizowany wspólny strajk feministek 
i komunistów pod hasłem „chleb i pokój”. Cztery dni później 
abdykował car Mikołaj II, a jedną z pierwszych decyzji Rządu 
Tymczasowego było przyznanie kobietom praw wyborczych.

Propaganda PRL
Jak powszechnie wiadomo kobieta jako domowa siła robocza 
działa względnie bezproblemowo, dlaczego więc nie 
wykorzystać jej potencjału w dziedzinie gospodarki dla dobra 
ogółu? Takim oto mottem kierowała się władza wysyłając m.in. 
„Kobiety na traktory”. Dla uczczenia ich nieocenionego wpływu 

w gospodarkę, 8 marca Panie mogły liczyć na kwiaty, 
dodatkowy przydział rajstop, ręczników, kawy lub innych 
de�cytowych towarów. Od rana Panowie wystawali 
w kolejkach w kwiaciarniach. „Masa cięta towarowa” była 
obowiązkowa! Dyrekcje zakładów wręczały kwiaty koniecznie 
za pokwitowaniem – pieniądze pochodziły z zakładowego 
funduszu pracy i musiały być szczegółowo rozliczone. Dzień 
Kobiet w PRL był jednym z najważniejszych i najhuczniej 
obchodzonych świąt. Po wręczeniu kwiatów i prezentów 
odbywały się odczyty, apele i akademie w celu propagowania 
zalet socjalistycznej gospodarki. Panie świętowały do 
południa, następnie przychodził rewanż, czyli �aszka dla 
kolegów, którzy uroczyste obchody kończyli piosenką 
Edwarda Hulewicza „za zdrowie pań, za zdrowie, szampana 
pijmy aż do dna panowie”.

Obchody współcześnie
Co kraj to obyczaj. W Rosji od 1965r.  Dzień Kobiet ustanowiono 
dniem wolnym od pracy. Paniom wręczana jest czekolada, 
a także gałązki akacji srebrzystej – ten zwyczaj panuje również 
we Włoszech. Na Białorusi kobiety z okazji swojego święta 
otrzymują premię. Wietnamczycy w ciągu roku świętują aż 
dwukrotnie: 8 marca i 20 października. W Chinach kobiety 
pracują tylko połowę dnia, a Wielka Brytania stawia na 
edukacyjny wydźwięk tego święta organizując spotkania 
i wykłady poświęcone prawom płci pięknej. 
W Polsce po 1989 r. Dzień Kobiet stracił swój komunistyczny 
wydźwięk, a od 1993 r. przestał być o�cjalnie świętem 
państwowym. Decyzję tę powziął rząd Hanny Suchockiej – 
pierwszej kobiety pełniącej u nas funkcję premiera. 
Pozostały manify, czyli coroczne demonstracje na rzecz 
równego traktowania kobiet i mężczyzn. Przetrwał również 
zwyczaj obdarowywania kobiet prezentami – najczęściej są to 
słodycze oraz kwiaty. 

Równouprawnieni mężczyźni
Dzień Mężczyzny nie jest jeszcze tak znany, ale z roku na rok 
zyskuje na popularności. Problematyczną kwestią jest jednak 
jego data. O�cjalnie w Polsce celebrowany jest dwa dni po 
Dniu Kobiet, czyli 10 marca. Wiąże się to z obchodzonym 
w Kościele katolickim nieo�cjalnym wspomnieniem 40 
Świętych Męczenników z Sebasty. Skąd więc wątpliwości? Inną 
proponowaną datą tego święta jest 4 kwietnia, nie jest ona 
jednak tak rozpowszechniona, a kojarzy się jedynie ze 
specjalnymi uroczystościami organizowanymi w szkołach 
w latach PRL-u. 30 września polskie nastolatki obchodzą  Dzień 
Chłopaka. Od 1999 r., 19 listopada świętujemy również 
Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Tradycja ta została 
zapoczątkowana przy wsparciu m.in. Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a Ingeborg Breines przemawiając w imieniu 
UNESCO stwierdziła, że to świetny pomysł, który będzie 
symbolem równowagi płci. 

Wszystkim Paniom oraz Panom życzymy dużo spokoju, 
pomyślności i uśmiechu zarówno w dniu ich święta jak i przez 
resztę roku!

AM


