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OBCHODY 11 LISTOPADA W ZĄBKACH KSIĄDZ SKORUPKA ZNOWU GOŚCIŁ W ZĄBKACH
Władze naszego miasta oraz mieszkańcy uczcili
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Święto odzyskania niepodległości jest okazją do oddania
hołdu wielkim postaciom naszej historii. Miejskie uroczystości
zaczęły się od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny,
odprawionej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego.
Po nabożeństwie Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk,
Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Stachera, poseł Piotr
Uściński oraz mieszkańcy naszego miasta złożyli kwiaty pod
pomnikami Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Bohaterów
Narodowych w Parku Miejskim im. Szuberta i na cmentarzu
para alnym pod pomnikiem Bohaterów Bitwy Warszawskiej
1920 roku.
Ze względu na trudną sytuację epidemiczną w Polsce
uroczystości odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
ŁM

Tr wają jeszcze obchody 100 rocznic y Bitw y
Warszawskiej 1920. W para i pw. Miłosierdzia
Bożego w Ząbkach mogliśmy obejrzeć widowisko,
które przypomniało postać bohaterskiego kapłana.
Nasze miasto sto lat temu było niemal na pierwszej linii frontu.
Kiedy Armia Czerwona szła na Warszawę, to przez Ząbki
przechodziły kolejne oddziały idące na front. Byli wśród nich
młodzi ochotnicy z 236. pułku Armii Ochotniczej. Wyruszyli
z Liceum im. Władysława IV na Pradze, a zanim dotarli na pole
bitwy pod Ossowem, odpoczywali właśnie w Ząbkach.
Był z nimi ks. Ignacy Skorupka, który w kościele pw. św. Trójcy
złożył obietnicę, że pójdzie z żołnierzami w pierwszej linii,
a idącym do ataku będzie udzielał rozgrzeszenia. Jego
bohaterska śmierć na polu bitwy uczyniła z niego symbol
męstwa, poświęcenia i wierności powołaniu.
W 2018 roku, na 100-lecie Odzyskania Niepodległości,
realizowałam cykl koncertów patriotycznych. Zaczęłam wtedy
intensywnie myśleć o tym, że koniecznie trzeba pokazać obecność
Ząbek w czasie tych dramatycznych wydarzeń.

Dok. str. 8.

WYTNIJ I SKOMPLETUJ KSIĄŻKĘ
O WYDARZENIACH Z 1920 ROKU
Od tego numeru zaczynamy publikację stron książki
„Księdza Ignacego Skorupki oraz wsi Ząbki w roku
1920 historia prawdziwa”. Zachęcamy do wycinania
i zbierania.
Ząbki odegrały ważną rolę w czasie Bitwy Warszawskiej 1920
roku. To w naszym mieście zagrzewał żołnierzy do walki
ks. Ignacy Skorupka, stacjonował tutaj pociąg amunicyjny
nr 316, czy przyjechali kawalerzyści z 1 Pułku Strzelców
Konnych. Tę historię przypomina książka „Księdza Ignacego
Skorupki...”, spisana przez Mirosława Sobieckiego, zilustrowana
przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach i wydana
przez Urząd Miasta Ząbki.
Można ją dostać bezpłatnie m.in. w Bibliotece Miejskiej czy w
para i pw. Świętej Trójcy. Otrzymały ją także ząbkowskie szkoły
i przedszkola. Kto jednak nie zdobył dla siebie tej książki, ma
teraz szansę ją... zebrać. Od tego numeru zaczynamy
publikację kolejnych części książki. Zachęcamy do wycinania
i zbierania.
Dok. str. 9-10.

ROLNIK Z MIASTA TEŻ SIĘ MUSI SPISAĆ!
Rolnicy mieszkający w miastach Mazowsza to wbrew
pozorom spora społeczność liczona w tysiącach.
Wielu z nich może nawet nie wiedzieć, że powinni
wziąć udział w trwającym do końca listopada
Powszechnym Spisie Rolnym.
Aktywnych rolników można spotkać w mazowieckich
miastach, w tych małych i nawet w tych największych.
W Warszawie mieszk a prawie 9 tys. uż ytkowników
gospodarstw rolnych, w Radomiu blisko 3 tys., w Siedlcach
2 tys., zaś w Płocku 1,5 tys. Część z nich posiada jedynie grunty
rolne, ale ich nie użytkuje, albo prowadzi działalność rolniczą
w bardzo ograniczonym zakresie i traktuje to hobbistycznie.
Dlatego mogą myśleć, że obowiązek udziału w spisie rolnym
ich nie dotyczy, a przysłany list Prezesa GUS z informacją
o spisie to pomyłka. Powinni to jednak sprawdzić - najlepiej
telefonicznie, korzystając z infolinii spisowej.
Zadzwoń, jeśli masz wątpliwości czy podlegasz spisowi lub
nie otrzymałeś listu Prezesa GUS
Podstawowym źródłem informacji o obowiązku spisowym jest
list Prezesa GUS. Osoba, która otrzymała takie pismo, powinna
spisać swoje gospodarstwo rolne. Jeśli z jakichś względów
uważa, że jej to nie dotyczy, bo np. zlikwidowała działalność
rolniczą albo wydzierżawiła gospodarstwo, powinna
skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99
99 i wyjaśnić sprawę.

Infolinia spisowa pomoże też w sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy
listu Prezesa GUS, a wydaje nam się, że podlegamy
obowiązkowi spisowemu. Należy to jak najszybciej zgłosić,
a konsultant telefoniczny udzieli nam wszelkich niezbędnych
informacji i przekaże dane potrzebne do logowania w aplikacji
spisowej. Jeśli chcemy spisać gospodarstwo przez telefon,
wystarczy zakomunikować to konsultantowi i on przekieruje
nas do rachmistrza telefonicznego. Ten z kolei sprawnie
przeprowadzi nas przez formularz spisowy wyjaśniając przy
okazji wątpliwości, dokona przeliczeń podawanych przez nas
wielkości na jednostki miary stosowane w formularzu.
Decyduje adres zamieszkania
Powszechny Spis Rolny jest realizowany według siedziby
użytkownika gospodarstwa indywidualnego – czyli adresu
jego zamieszkania. Siedziba użytkownika nie zawsze jest taka
sama, jak lokalizacja gruntu czy budynków inwentarskich. Dla
przykładu, osoba mieszkająca w stolicy posiadająca grunty na
Mazurach, jest zaliczana do użytkowników gospodarstw
rolnych w Warszawie i województwie mazowieckim, a nie
w warmińsko-mazurskim.
Spisem rolnym objęci są użytkownicy, a nie właściciele
g o s p o d a r s t w r o l ny c h ( c hy b a , ż e s ą j e d n o c z e ś n i e
użytkownikami). Jeżeli właściciel wydzierżawił swoje grunty
osobie, która je użytkuje, to ta osoba (użytkownik) podlega
spisowi, a nie właściciel. Jeśli jednak ta informacja nie znajduje
się w żadnym z rejestrów administracyjnych, w oparciu o które
tworzony był wykaz gospodarstw, list Prezesa GUS dostał
właściciel i to on powinien zgłosić zmianę za pośrednictwem
wspomnianej Infolinii. Dzięki temu wszystkie grunty rolne,
uprawy i zwierzęta gospodarskie zostaną zliczone, a wyniki ze
spisu będą rzetelne i pozwolą na podejmowanie decyzji
odpowiadających realiom. Należy też pamiętać, że dane
dotyczące pojedynczych gospodarstw zbierane w spisach
powszechnych nie są nikomu udostępniane ani nie są
przekazywane żadnym instytucjom kontrolnym.
Pamiętaj o pszczołach
W spisie rolnym uwzględniane są „zwierzęta gospodarskie”,
nie tylko bydło czy trzoda chlewna, ale również owce, kozy czy
króliki. Nie zalicza się do nich zwierząt utrzymywanych
wyłącznie dla celów rekreacyjnych lub terapeutycznych
(wyjątek stanowią konie). Spisem objęte są również
gospodarstwa posiadające zwierzęta dzikie, które są
utrzymywane w chowie fermowym (np. sarny czy dziki).
Nie możemy zapomnieć o pszczołach, np. właściciele uli
(minimum 20 pni), którzy mieszkają w Warszawie, a ich ule
pszczele stoją na należącej do krewnych lub znajomych
działce, gdzieś pod miastem. Taka osoba – nawet jeśli nie
posiada żadnego gruntu rolnego – musi spisać swój „pszczeli
inwentarz”.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020:
https://spisrolny.gov.pl/

ZAWIEŚ BILET ZTM, GDY NIE JEŹDZISZ
Pasażerowie, którzy kupili bilet długookresowy
Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
i w nadchodzących dniach lub tygodniach nie będą
jeździć Warszawskim Transportem Publicznym,
mogą go zawiesić.

Obsługi Pasażera ZTM. Nie trzeba jednak przychodzić do POP
od razu – można to zrobić w wybranym przez siebie momencie.
Przez cały czas pasażer może zwrócić kupiony bilet i otrzymać
zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności według
zasad określonych w Tary e Przewozowej.

Wzrastająca liczba zakażeń koronawirusem powoduje, że
część osób w najbliższym czasie przestanie korzystać
z transportu publicznego - mogą przejść na pracę zdalną
w swoich rmach lub np. zostać objęci kwarantanną.
Co w takim razie zrobić z kupionym niedawno biletem? Zarząd
Transportu Miejskiego w Warszawie w czasie zagrożenia
epidemicznego daje możliwość zawieszenia biletu
długookresowego (30- lub 90 dniowego), ważnego
w dowolnej stre e biletowej. Z tego udogodnienia można też
skorzystać, jeśli ma się bilet metropolitalny lub Bilet Seniora.
Zawieszenie biletu odbywa się przez stronę
https://zawieswkm.wtp.waw.pl. Wystarczy do tego podanie
11-cyfrowego numeru posiadanej karty. Wydane pieniądze nie
„przepadną” – niewykorzystany czas ważności biletu można
przekodować na inny termin.
Można zawiesić trzy razy
Niedawno wydane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy
wprowadza ważną zmianę. Do tej pory pasażerowie mogli taką
operację wykonać tylko raz. Teraz można zawiesić ważność
biletu trzy razy w ciągu roku kalendarzowego, ale pod
pewnymi warunkami. Jeśli ktoś skorzystał już wcześniej z tej
możliwości, np. w kwietniu, to przed 31 grudnia 2020 roku
może to zrobić jeszcze dwukrotnie. Od nowego roku liczba
możliwych do wykorzystania zawieszeń będzie naliczana od
nowa. Ponadto, biletu nie można zawiesić na mniej niż pięć
kolejnych dni, więc termin zakończenia ważności biletu musi
być dłuższy niż pięć dni. Termin zawieszenia biegnie od dnia
zgłoszenia tego przez pasażera do dnia poprzedzającego
dzień odwieszenia.
Odwieszanie też jest proste
Bilet można odwiesić na dwa sposoby:
k upując i akt y wując kolejny bilet albo zgłaszając
odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem strony
https://zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies
lub osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.
Należy jednak pamiętać, że odwieszenie ważności biletu za
pośrednictwem platformy internetowej nie powoduje
automatycznego przekodowania zawieszonej liczby dni na
inny termin na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie
Miejskiej (lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM).
Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie

MOBILNY PUNKT POBRAŃ
NA PARKINGU W ZĄBKACH
Od piątku, 30 października br. w Ząbkach będzie
można skorzystać z usług Punktu Pobrań Drive-Thru.
Zostanie on uruchomiony na parkingu Stadionu
Miejskiego, wjazd od ul. Gdyńskiej. Będzie można
w nim wykonać test zarówno z NFZ (po otrzymaniu
odpowiedniego skierowania) jak i prywatnie (koszt
450 zł).
Punkt powstał w porozumieniu z Centrum Medycznym
Fundamenti. Badania przeprowadzane są bez konieczności
wychodzenia z samochodu. Odbywają się z zachowaniem
wszelkich procedur epidemiologicznych przez 7 dni w
tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do
17:00, w sobotę i niedzielę od 9:00 do 13:00.
O czym trzeba pamiętać, chcąc skorzystać z punktu DriveThru? Pacjent powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości
oraz skierowanie od lekarza medycyny rodzinnej.
Testy na obecność koronawirusa wykonywane są bezpłatnie
na podstawie skierowania. Osoby zainteresowane mogą
zadzwonić pod numer 735 753 107 i sprawdzić czas
oczekiwania na badanie.
Po wykonaniu badania wyniki dostępne będą najszybciej po
48 godzinach, standardowo po 72 godzinach na stronie
pacjent.gov.pl.

CAŁA POLSKA W CZERWONEJ STREFIE: JAKIE OGRANICZENIA, JAK WSPIERAĆ SENIORÓW?
Od 24 października cała Polska jest objęta czerwoną strefą. To
oznacza zdalne zajęcia również w klasach 4-8 szkół
podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej
16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także
ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych czy
sanatoriów. Dla osób starszych ruszył Solidarnościowy Korpus
Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji
pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym,
jak i samorządowym.
Cała Polska strefą czerwoną
Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej
obowiązują w całej Polsce. Przypominamy, na czym one
polegają:

dzięki któremu sprawniej będzie można pomagać osobom
starszym – łatwiej uda się połączyć wysiłki rządu, samorządów,
ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy. Koordynatorem
programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
W ramach Korpusu działa specjalna infolinia przeznaczona dla
seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze
mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają
wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. Dane
kontaktowe zgłaszającego się seniora są przekazywane do
właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, który
będzie się kontaktować z osobą zainteresowaną w celu
ustalenia zakresu pomocy. We wsparcie seniorów są
zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe,
a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej
i harcerze.

• objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych;
Każdy może się zgłosić
• od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 dzieci do
16. roku życia mogą się przemieszczać pod opieką rodzica lub
opiekuna, wyjątek stanowi podróż dziecka do szkoły i powrót
z niej do domu, a także weekendy;

Jeśli ktoś chce pomagać potrzebującym osobom starszym, to
wystarczy, że:
• zadzwoni na infolinię;

• nie działają sanatoria;
• lokale gastronomiczne i restauracje mogą serwować dania na
wynos oraz z dowozem do domu;
• podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej
może się spotykać maksymalnie 5 osób spoza gospodarstwa
domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to
także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach
publicznych.
W całej Polsce obowiązują także już wcześniej ustalone limity
i ograniczenia, przewidziane dla strefy czerwonej, w tym m.in.
w zakresie wydarzeń religijnych odbywających się w kościele
(obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób
sprawujących kult, w uroczystościach religijnych limit 1 osoba
na 7 m2).
Ponieważ najbardziej narażeni na powikłania po zakażeniu są
seniorzy, dlatego rząd zaleca ograniczenie przemieszczania się
osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania
czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb
związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też
udziału we mszy świętej lub obrzędach religijnych. Takie
zalecenia dotyczą wszystkich, bo skala rozprzestrzeniania się
koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest
przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych.

• wypełni ankietę dostępną na stronie:
www.wspierajseniora.pl;
• przyjdzie do ośrodka pomocy społecznej w gminie
– ich lista znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat
Pomoc, kierowana do osób powyżej 70. roku życia jest
bezpłatna: nic nie kosztuje np. zrobienie i dostarczenie
zakupów do domu. Senior korzystający ze wsparcia w ramach
Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.
W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi
seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie
prz ysługuje jednak osobie, która korz ysta z usług
opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Po stronie gmin jest prowadzenie rejestru seniorów, którzy
zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia
wolontariuszy. Mogą też skorzystać z do nansowania ze
środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację
usługi wsparcia. Środki te mogą zostać przeznaczone m.in. na
zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania,
prz yznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi
organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych
podmiotów.
DDMA+W

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Działa program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów,
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• Dystans
• Dezynfekcja

W ZĄBKACH ODDAWALI KREW
DLA POTRZEBUJĄCYCH

• Maseczka
• Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
• Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie
rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe
czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia
koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia,
w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy
placówkach oświatowych.

Rząd przypomina też o dobrowolnej aplikcacji STOP COVID –
ProteGO Safe i zapewnia, że jest ona w pełni bezpieczna,
a dodatkowo bezpłatna. Im więcej osób będzie z niej korzystać,
tym szybciej i skuteczniej można ograniczyć tempo i zasięg
rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W ciągu dwóch dni akcji udało się zebrać ponad 30
litrów krwi, która posłuży do ratowania zdrowia
i życia ciężko chorych pacjentów.
Najpierw, 22 października kolejny raz wspólną akcję
zorganizowały klub Honorowych Dawców Krwi PCK „S.R.O. 54”,
stowarzyszenie HEIMUR oraz Mazowiecki Szpital Wojewódzki
Drewnica w Ząbkach. Zbiórka krwi prowadzona była dla
szesnastoletniej, chorej na białaczkę Aleksandry. Dzięki
o arności wszystkich wolontariuszy pozyskano na ten cel
14,85 litra krwi.

To nie był koniec październikowych akcji krwiodawstwa
w naszym mieście. W niedzielę, 25 października odbyła się
kolejna zbiórka krwi, do której włączyły się stowarzyszenie
HEIMUR, Miejskie Centrum Sportu oraz Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Punkt pobrań czekał na wolontariuszy w godzinach
9:00 - 14:00 na parkingu przed pływalnią miejską w Ząbkach,
przy ul. Słowackiego 21. Na apel organizatorów odpowiedziało
46 osób. Dzięki Nim udało się pozyskać 16,2 litra krwi.
Organizatorzy jeszcze raz dziękują wszystkim, którzy
zdecydowali się pomóc!

OPIEKA DENTYSTYCZNA DLA UCZNIÓW
– RUSZYŁO POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
Do 25 listopada można składać oferty w przetargu na
opiekę dentystyczną dla uczniów szkół
podstawowych w Ząbkach.
Opieką ma zostać objętych około 4300 uczniów ząbkowskich
podstawówek:
• SP nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga,
• SP nr 2 im. Jana Kochanowskiego,
•SP nr 3 im. Małego Powstańca,
• SP nr 4 im. św. Jana Pawła II,
• SP nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W ramach tej opieki dzieci będą mogły skorzystać m.in. ze
świadczeń ogólnostomatologicznych i przeglądu zębów.
Dodatkowo, dzieci poznają zasady pielęgnacji zębów i jamy
ustnej oraz pro laktyki próchnicy (zajęcia edukacyjne
dentysta będzie organizował we współpracy z pielęgniarką,
higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół).
Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz
dentysta, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał
stosowną umowę albo, który jest zatrudniony w placówce,
mającej taką umowę. Badania i inne świadczenia opieki
stomatologicznej będą się odbywać poza szkołą - w gabinecie
podmiotu, którego oferta zostanie wybrana w przetargu.
Organ prowadząc y przewiduje możliwość zawarcia
porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

„PRZERWA NA CZYTANIE”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

A gdyby tak w czasie przerw międzylekcyjnych
uczniowie czytali książki? Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak jest to możliwe.
Jak świat światem, gdy tylko zabrzmi dzwonek kończący lekcję,
uczniowie opuszczają klasy i rozpoczyna się ruch oraz zgiełk na
korytarzach. A gdyby tak, od czasu do czasu, wykorzystać ten
czas na lekturę? Projekt „Przerwa na czytanie” ma pokazać, że
to jest możliwe, a przy okazji m.in. promować czytelnictwo
wśród dzieci i młodzieży, zaprezentować uczniom, że czytanie
jest ciekawe oraz zachęcić ich do sięgania po książkę w każdej
sytuacji i każdym miejscu.
W środę 21 października w Szkole Podstawowej nr 5 w Ząbkach
do akcji przyłączyło się ponad 320 osób. Podczas przerw
między lekcjami uczniowie czytali przyniesione z domu lub
wypożyczone z biblioteki szkolnej książki.
Tego dnia w różnych miejscach szkoły można było zobaczyć
czytające osoby. W klasach I – III zostały utworzone „Strefy
czytania”, gdzie wychowawcy czytali swoim uczniom wybrane
lektury. Uczniowie klas III mogli samodzielnie czytać swoje
książki.
Akcja może mieć pozytywny wpływ na poziom czytelnictwa.
Panie Marzenna Wojciechowsk a, Elżbieta Połomsk a
i nauczyciele bibliotekarze podsumowując akcję napisali na
stronie internetowej szkoły: "Jesteśmy pewni, że inni uczniowie
sięgną po tytuły książek, które w tym dniu czytali ich
rówieśnicy".

Ze szczegółami postępowania przetargowego można się
zapoznać na stronie www.zabki.pl. Osobą wyznaczoną do
kontaktów jest p. Agnieszka Przywózka (tel. 22 5109740).
ŁM

SPACER POPARCIA W ZĄBKACH
W poniedziałek 26 października wieczorem ulicami
Ząbek przeszli mieszkańcy pod hasłem „Chcemy mieć
wybór”.
Mieszkanki Ząbek zorganizowały się w mediach
społecznościowych. To była forma protestu przeciwko
wydanemu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeniu,
stwierdzającemu niezgodność z Konstytucją RP przepisów
ustawy, zezwalających na dokonanie aborcji w przypadku
„dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, zagrażającej
jego życiu”.

Uczestnicy „Ząbkowskiego spaceru poparcia kobiet. Chcemy
mieć wybór!” przeszli ulicami miasta, niosąc m.in. plakaty
z charakterystycznym znakiem czerwonej błyskawicy,
będącym symbolem „Strajku Kobiet”, czy też z hasłem „Myślę Czuję – Decyduję”. Wśród okrzyków pojawiały się hasła „Wolna
Polska!” czy„Mamy dość!”. Brzmiały trąbki, gwizdki i kastaniety.

Na trasie ząbkowskiego protestu pojawiły się też grupki osób
popierających wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
– NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
W święto nauczycieli Burmistrz Małgorzata Zyśk
spotkała się z nauczycielami ząbkowskich szkół.
Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, żeby docenić
trudną i wymagającą pracę wszystkich pedagogów, dlatego 14
października w Urzędzie Miasta Ząbki odbyło się spotkanie
z nauczycielami. Podczas uroczystości jedenastu nauczycieli
dostało Nagrody Burmistrza Miasta Ząbki za wyróżniającą
pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.
Władze miasta z tej ok azji złoż yły podziękowania
nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi
placówek oświatowych, działających na terenie naszego
miasta za zaangażowanie, pracę i wytrwałość w trudnych
czasach epidemii. Życzyły jednocześnie sukcesów w pracy
zawodowej i w życiu osobistym.

pocztą lub przez wystawioną przy UM skrzynkę podawczą.
W tym drugim przypadku wniosek powinien być kompletny,
czyli zawierać załączone zdjęcie podpisane na odwrocie
imieniem i nazwiskiem oraz kopie wymaganych załączników:
• pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za 2019 rok - PIT
36 lub 37, UPO,
• kopię dokumentu tożsamości z widocznym, imieniem,
nazwiskiem i nr PESEL – pozostałe dane na kopii dokumentu
tożsamości należy zamazać.
Dokumenty powinny być wrzucane do skrzynki w zaklejonych
kopertach z podanymi danymi do kontaktu - może się to
okazać potrzebne, jeśli wniosek będzie wymagać odpowiedzi
lub dodatkowych wyjaśnień.
K o nt a k t z Pu n k te m j e s t m oż l i w y d ro g ą e m a i l ową
kontakt@jestemzzabek.pl lub telefonicznie: pod nr tel. 695330-707 oraz tel. 22 510-97-31
Karty bardzo popularne
Mimo trudności w obsłudze i składaniu wniosków, związanych
z epidemią do mieszkańców Ząbek tra ło już ponad 5 000
nowych kart mieszkańca "Jestem z Ząbek" - tzw. zycznych
w postaci karty chipowej, z funkcjonalnością Warszawskiej
Karty Miejskiej. W większości przypadków mieszkańcy
wnioskowali o kartę przez internet i otrzymali ją bez
wychodzenia z domu.
Dzięki nowej karcie kilkaset naszych mieszkańców korzysta
z biletów metropolitalnych ulgowych ważnych w 1 i 2 lub tylko
w 2 stre e tj. "na kolej do Dw. Wileńskiego lub Wołomina" z 33%
dopłatą z budżetu miasta. Dzięki temu te osoby wybiorą
pociąg zamiast zatłoczonego autobusu 199.

KARTY MIESZKAŃCA TYLKO ZDALNIE
– DO ODWOŁANIA
Punkt Obsługi Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” nie
będzie obsługiwał mieszkańców bezpośrednio do
odwołania.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada i zarządzenie
Burmistrza Miasta Ząbki z 3 listopada ograniczyły zakres
bezpośredniej obsługi mieszkańców m.in. przez Urząd Miasta.
Dlatego zmieniły się też zasady działania Punktu Obsługi Karty
Mieszkańca "Jestem z Ząbek". Od 3 listopada do odwołania
Punkt nie przyjmuje wniosków papierowych o nową kartę
mieszkańca, nie wydaje nowych kart. Nie można też
u z u p e ł n i a ć d o k u m e n tów d o w n i o s k ów z ł ożo nyc h
elektronicznie.
Wnioski o nową kartę mieszkańca można składać, tak jak
dotychczas, za pośrednictwem dedykowanej platformy
internetowej www.jestemzzabek.pl lub w formie papierowej

Ważność starych, zielonych kart mieszkańca została
przedłużona tylko do 30 listopada.
ŁM

Rok później, pod wpływem Mirka Sobieckiego, który jest
niewyczerpanym źródłem wiedzy o historii naszego miasta,
wpadłam na pomysł opowiedzenia tej historii przez pryzmat
losów księdza Skorupki. Działam w sferze muzycznej, zajmuję się
chóralistyką i jednocześnie śpiewam w Miejsko-Para alnym
Chórze Cantores Misericordiae, stąd pomysł wykorzystania
narzędzi artystycznych, jakie miałam w swoim zasięgu. Tak
powstał projekt widowiska-instalacji, w którym opowiedzieliśmy
naszym mieszkańcom fragment historii Bitwy Warszawskiej
1920r., która dokonała się na naszej ziemi, tu gdzie mieszkamy opowiada Agata Kajak, pomysłodawczyni przedsięwzięcia.
Dlatego w niedzielę 18 października 2020 r., dokładnie w 100
rocznicę wydania przez Marszałka Piłsudskiego rozkazu
o zakończeniu wojny, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Ząbkach można było obejrzeć przedstawienie, w którym
ożyła postać księdza Skorupki i żołnierzy, których zagrzewał do
walki. W postać kapłana wcielił się mieszkaniec naszego
miasta, aktor Piotr Kondrat. Żołnierzami byli członkowie
Miejsko-Para alnego Chóru Cantores Misericordiae, Chóru
Para i Zesłania Ducha Świętego oraz Grupy Muzycznej
Odnowy w Duchu Świętym para i Miłosierdzia Bożego
w Ząbkach.
Po kościele niosły się pieśni legionowe, "Marsz, marsz Polonia",
suplikacje. Można było usłyszeć też zapomnianą Pieśń do Matki
Bożej Berdyczowskiej, której obraz zarówno sto lat temu, jak
i dziś znajduje się w kościele św. Trójcy. Kilka utworów
stanowiło wyzwanie od strony muzycznej. - Miałem do
dyspozycji jedynie taśmę z nagraniem tej pieśni maryjnej
śpiewanej w sanktuarium w Berdyczowie. Z tego źródła zrobiłem
harmonizację. Podobnie opracowałem jeszcze cztery inne
utwory na potrzeby tego widowiska - opowiadał jeden z dwóch
dyrygentów zaangażowanych do projektu - pan Zbigniew
Szablewski.
Poruszający efekt przedstawienia to zasługa mieszkańców
Ząbek - od pomysłu, przez napisanie scenariusza, aż po
wykonanie. Scenariusz powstał przy udziale naszej trójki: mojej,
Mirka Sobieckiego i Piotra Kondrata. Mirek był źródłem
wszystkich informacji historycznych i nie tylko. Koncepcja, żeby
opowiedzieć to przez osobę księdza, wybór zdarzeń, formy,
podziału na sceny, które były oddzielnymi impresjami,
wykorzystanie zespołu - to była moja część. Pan Piotr świetnie to
ułożył, posiłkując się książką Ewy Storożyńskiej i ks. J. Bartnika
"Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą" oraz wykorzystując
fragmenty książki M. Sobieckiego „Księdza Ignacego Skorupki i
wsi Ząbki w roku 1920 historia prawdziwa”. On opracował sceny
po kolei - opowiada Agata Kajak.
Kościół Miłosierdzia Bożego „zaoferował” przestronne wnętrze,
co było szczególnie istotne w niełatwym czasie pandemii, bo
dzięki temu przedstawienie mogło obejrzeć więcej osób. Tak
duża przestrzeń była też wyzwaniem dla Piotra Kondrata,
wcielającego się w rolę księdza. W kościele jest dużo możliwości
realizacyjnych, ale od strony akustycznej było trudniej. Nie
miałem mikrofonu, więc trzeba było kościół wypełnić swoim
głosem. Przemarsze były inspirowane drogą krzyżową opowiada Piotr Kondrat.
Widzowie mogli wysłuchać słów o tym, że ksiądz nie opuści

swoich żołnierzy, a Matka Boża pomoże odnieść zwycięstwo.
Tam, gdzie brakowało historycznych przekazów, Piotr Kondrat
dopisywał księdzu Skorupce kwestie, które kapłan mógł
powiedzieć w tamtej sytuacji. Efektu dopełniły pieśni
i zaangażowanie pozostałych wykonawców, którzy rozpoczęli
próby pod okiem dyrygentów – pani Liliany Bach i pana
Zbigniewa Szablewskiego już w połowie sierpnia.
Sukces przedsięwzięcia nie byłby możliwy bez wsparcia
nansowego. Projekt był realizowany z funduszy programu
wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach
programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria
1920” i składał się z trzech modułów.
Pierwszym był Piknik Historyczny Bohaterowie 1920 , który
odbył się 30 sierpnia br. w Parku Szuberta w Ząbkach, gdzie
m. in. nasz chór wykonał koncert Bohaterom 1920. Za
organizację tej części odpowiadał Urząd Miasta Ząbki. Drugim
był Rajd Historyczny Ząbki 1920-2020 dla dzieci i młodzieży ze
Szkoły Podstawowej Nr 1. To była dla nich ciekawa przygoda,
bo dostawali rozkazy, musieli chodzić po mieście i zbierać
informacje. Byli zwycięzcy i nagrody, które pani dyrektor
wręczała. Całość dotyczyła oczywiście bitwy warszawskiej i jej
bohaterów. Tą częścią zajęła się Fundacja Misja Kampinos.
Inscenizacja słowno-muzyczna Ignacy Skorupka – symbol
Bitwy Warszawskiej 1920 była trzecim i zamykającym całość
projektu modułem.
Przy tej okazji dziękuję drugiemu chórowi, pod dyrekcją pani Anny
Gładkowskiej, która bardzo nas wspierała w trakcie prac oraz
Grupie Muzycznej Odnowy w Duchu Świętym z para i
Miłosierdzia Bożego za pomoc i udział w projekcie – opowiada
Agata Kajak – Prezes Federacji Caecilianum.
Relację z przedstawienia będzie można zobaczyć w Internecie,
dzięki telewizji Tyniec. tv, która objęła wydarzenie swoim
mecenatem.
Bardzo prawdopodobne, że przedstawienie będzie można
jeszcze zobaczyć na żywo. Autorzy dostali zaproszenia m. in.
z bazyliki przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, z Mińska
Mazowieckiego i Kozienic. Dobrze, że postać księdza Skorupki
ciągle fascynuje.
Łukasz Majchrzyk

WIELKI SUKCES MŁODYCH SZABLISTÓW
Z ZĄBEK

z pomocy psychologa sportowego z Akademii Mistrzów im.
prof. Zbigniewa Czajkowskiego, który pomaga radzić sobie
z emocjami czy stresem na zawodach. Takie wsparcie to
ewenement, bo jak mówi trener Kamil Więch, zazwyczaj
w klubach podobnych do UKS Szabla Ząbki jest jeden trener,
który musi myśleć o wszystkim.
Jak na Uczniowski Klub Sportowy mamy duże zaplecze.
Korzystamy z obiektów Szkoły Podstawowej nr 4 w Ząbkach,
która odpowiada nam wielkością. Próbujemy pozyskać pieniądze
tam, gdzie to możliwe. Rodzice płacą składki członkowskie.
Dostajemy dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wspiera nas
Miasto Ząbki i miejskie instytucje, np. Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji. Dostajemy również dotacje z powiatu wołomińskiego –
opowiada gazecie„Co słychać” Kamil Więch.

Złoto i brąz indywidualnie oraz złoty medal
w drużynie zdobyli szabliści z klubu UKS Szabla Ząbki
podczas mistrzostw Polski do lat 14 w Kobyłce.
To był bardzo udany weekend dla zawodników z naszego
miasta. Sukcesy smakują chyba podwójnie, bo odniesione
zostały po sąsiedzku, w dodatku w wyjątkowym turnieju.
Mistrzostwa Polski do lat 14, rozegrane na matach w Publicznej
Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola
Wojtyły w Kobyłce były jednym ze sposobów uczczenia 100.
lecia Bitwy Warszawskiej.
W weekend 18-19 października młodzi szabliści z klubu UKS
Szabla Ząbki wywalczyli trzy medale. Wśród chłopców świetnie
zaprezentowali się bracia bliźniacy Benedykt i Aleksander
Denkiewiczowie, którzy zajęli odpowiednio pierwsze i trzecie
miejsce. Tra li na siebie w pół nale i lepszy był starszy o dwie
minuty Benedykt. Później złoty medal, zdobyty rok temu
obroniła jeszcze drużyna, którą obok braci Denkiewiczów
tworzyli Antoni Dąbrowski oraz Kacper Pękala.
Powiem szczerze, że mamy mocną ekipę w tej kategorii wiekowej.
Benedykt ma 14 lat, a jest trzeci w Polsce wśród zawodników do lat
17. Niedawno startowaliśmy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, w gronie zawodników o trzy lata starszych. Drużyna o
mało co zdobyłaby brązowy medal. To nie jedyny nasz sukces, bo
nasze zawodniczki zajęły trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski
młodzieżowców w szabli do lat 23 – mówi nam trener Kamil
Więch.
Klub UKS Szabla szkoli zawodników od 2009 roku, a od pięciu
lat prowadzą go bracia Kamil i Sebastian, którzy przygotowują
dzieci i młodzież w różnych kategoriach wiekowych i na
różnych poziomach zaawansowania. Po kilku latach ciężkiej
pracy przychodzą sukcesy w każdej kategorii wiekowej.
Praca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że UKS Szabla jest
niewielkim klubem, jest bardzo dobrze zorganizowana.
Zawodnicy, którzy wywalczyli medale w mistrzostwach Polski
trenują pięć razy w tygodniu po dwie godziny, a jeśli na
zajęciach są walki, to ćwiczą jeszcze godzinę dłużej. Korzystają
z pomoc y trenera personalnego, któr y czuwa nad
przygotowaniem motorycznym zawodników. Korzystają też

Pracy w ostatnim czasie sportowcom nie ułatwia epidemia
koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, chociaż
w uprawianiu szermierki na szczęście aż tak to nie przeszkadza.
Tutaj podstawowym sprzętem są maski i rękawice,
a zawodnicy utrzymują podczas walki pewien dystans.
Treningi cały czas się odbywają, dzięki uprzejmości pani
dyrektor szkoły. Obecnie w UKS Szabla Ząbki trenuje około 40
zawodników. Najmłodsi mają po dziewięć lat, najstarsi po 23
lata. Może sukcesy przyciągną do szermierki kolejnych
chętnych. To sport nie tylko efektowny, ale też elegancki, a jak
widać po ostatnich osiągnięciach - jeśli trenuje się w UKS
Szabla Ząbki, to wzrastają szanse na sukces.
Łukasz Majchrzyk

ODBLASKUJ PO ZMROKU
Policjanci ruchu drogowego
przypominają pieszym
o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych przede
wszystkim po zapadnięciu
zmroku, nie tylko poza obszarem
zabudowanym, ale też w obszarze
zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych
drogach.
Nawet najmłodsi wiedzą już jak ważne
jest bycie widocznym na drodze.
Przecież im bardziej jesteśmy widoczni,
tym bardziej jesteśmy bezpieczni. Warto
pamiętać, że pieszy na drodze nie ma
takiej ochrony, jaką ma kierujący czy
p a s a że r s a m o c h o d u. Pi e s z y j e s t
niechronionym uczestnikiem ruchu
drogowego. Nie chronią go pasy
bezpieczeństwa czy poduszki
powietrzne. Dlatego tak ważna staje się
jego widoczność na drodze.
Jak wynika z analiz, po zmroku, pieszy
ubrany w ciemny strój jest widziany
przez kierującego pojazdem
z o d l e g ł o ś c i o k o ł o 4 0 m e t r ó w.
Z a k ł a d a j ą c, że m i n i m a l n a d ro g a
zatrzymania samochodu jadącego
z prędkością 50 km/godz. to około 30
metrów, a przy prędkości 90 km/godz.
jest to 90 metrów, kierujący nie ma
praktycznie czasu na reakcję. Natomiast
osoba piesza, mająca na sobie elementy
odblaskowe staje się widoczna nawet
z odległości 150 metrów! Kierujący
pojazdem zyskuje w ten sposób czas na
wykonanie dowolnego manewru: może
zwolnić, wyhamować i bezpiecznie
ominąć pieszego, bądź gdy zaistnieje
taka potrzeba, zatrzymać pojazd.
Należy jednak pamiętać, że samo
posiadanie odblasku nie wpływa na
poprawę bezpieczeństwa pieszych.
Prawidłowo noszone odblaski powinny
być umieszczone w takim miejscu, aby
znalazły się w polu działania świateł
samochodowych i były widoczne dla
kierującego. To widoczność decyduje
o czasie reakcji kierującego, drodze
hamowania, a tym samym o bezpieczeństwie pieszych.

Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, natomiast pamiętajmy, że każdy
pieszy poruszający się po zmroku poza
terenem zabudowanym ma obowiązek
używania elementów odblaskowych i za
niestosowanie się do tych przepisów
grozi mandat od 20 do 500 złotych. Ale
nie o mandat tu chodzi, tylko
o bezpieczeństwo.
Policja.pl

Wnioski o świadczenie dla dzieci
przebywających w pieczy zastępczej są
z kolei przyjmowane przez powiatowe

WYMARZONE KSIĄŻKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
Do szkoły w Ząbkach tra ły
książki z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Tytuły
wskazali uczniowie.

WNIOSKI O „DOBRY START”
MOŻNA SKŁADAĆ
DO 30 LISTOPADA
Z ko ń ce m l i s to p a d a u p ł y wa
te r m i n s k ł a d a n i a w n i o s ków
o przyznanie pieniędzy
o świadczenie z programu „Dobry
start”. To jednorazowe wsparcie
dla uczniów do 20. roku życia,
rozpoczynających rok szkolny.
Dzieci niepełnosprawne, uczące
się w szkole, otrzymają
świadczenie do ukończenia przez
nie 24. roku życia.
Przed otrzymaniem pomocy trzeba
złożyć wniosek. Mogą to zrobić: matka,
ojciec, opiekun prawny lub faktyczny
dziecka. W tym przypadku nie ma progu
dochodu, od którego rodziny mogą
otrzymać pieniądze.
Wniosek można składać online przez
portal informacyjno-usługowy Emp@tia
na stronie https://empatia.mpips.gov.pl
oraz w formie papierowej albo też za
pośrednictwem poczty. Termin upływa
30 listopada.
Wniosek w formie papierowej można
złożyć w tych samych instytucjach,
w których składa się wniosek o 500+,
czyli w przypadku naszego miasta
w Ośrodku Pomoc y Społecznej
w Ząbkach albo za pośrednictwem
poczty.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach,
dzięki przystąpieniu do Narodowego
Programu Roz woju Cz ytelnic t wa
otrzymała fundusze na zakup nowych
książek. Uczniowie w ubiegłym roku
szkolnym wypełniali ankietę, w której
wsk azali poz ycje, jak ie chcieliby
przeczytać.
Większość ich propozycji udało się
zrealizować. Do biblioteki tra ło około
400 nowych tytułów – w sumie ponad
800 książek, m.in.: „Asteriks w Hiszpanii”,
„Awantura o Basię”, „Dywizjon 303",
„Dzienniczek zakręconej nastolatki”,
„ G w i a z d n a s z y c h w i n a ”, „ L e w ,
czarownica i stara szafa” i wiele innych.

KASA URZĘDU MIASTA
JEST NIECZYNNA
Od 4 listopada kasa Urzędu Miasta
jest nieczynna. Płatności należy
dokonywać przelewem.

R oz p o r z ą d ze n i e R a d y M i n i s t rów
z 2 listopada ogranicza bezpośrednią
obsługę mieszkańców przez organy
administracji. Z tego powodu od
4 listopada nie działa kasa w UM,
a wszelkich płatności można
dokonywać przelewem pocztowym lub
elektronicznym na właściwe konto:
• za podatki – na rachunki indywidualne
wskazane w decyzjach podatkowych;

• odpady komunalne – na rachunki
indywidualne podane w przesłanych
zawiadomieniach,
• pozostałe – na rachunek 26 1030 1016
0000 0000 9290 1009.
Obsługa interesantów
Obowiązują też nowe zasady obsługi
interesantów w budynku UM.
Zarządzenie Burmistrza wprowadza
ograniczenia dla osób, które muszą
sprawę załatwić osobiście.
Przed wejściem na teren UM interesant
najpierw musi połączyć się z właściwą
komórką organizacyjną przez
urządzenie, znajdujące się przy wejściu
i poczekać aż do budynku wprowadzi go
pracownik urzędu.
Przed wejściem na teren Urzędu każdy
interesant ma obowiązek zakryć usta
i nos oraz zdez ynfekować ręce
(ewentualnie założ yć ręk awiczk i
jednorazowe). Osoba, załatwiająca
sprawę, będzie miała zdalnie zmierzoną
temperaturę, a w pomieszczeniu,
w którym następuje obsługa
interesantów może się znajdować tylko
jedna osoba.

KAŻDY UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ
SUPERBOHATEREM
Stołeczni policjanci zapraszają
uczniów klas 1-6 szkół podstawo w yc h d o u d z i a ł u w a k c j i
edukacyjnej pod nazwą „BĄDŹ
SUPERBOHATEREM!”

zamieszczać dla dzieci krótkie
opowiadania. Można je samodzielnie
odsłuchać, odczytać lub poprosić o
pomoc opiekunów i nauczycieli podczas
zajęć szkolnych. Do każdego
opowiadania zostaną również
dołączone gra ki, np. kolorowanki,
k rz yżówk i, histor yjk i obrazkowe,
gotowe do samodzielnego wydruku.

Organizatorzy akcji zastrzega sobie
również prawo do publikacji wybranych
prac w środkach masowego przekazu w
celu promocji.

BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA
DO KOŃCA LISTOPADA

Zgłoszona praca musi być opatrzona
s z c z e g ó ł o w y m o p i s e m t e g o, c o
przedstawia. Pracę powinni
sfotografować rodzice, a następnie
przesłać ją w formie elektronicznej
(zdjęcie w formacie JPG) wraz ze skanem
(lub zdjęciem) wypełnionej kar ty
identy kacyjnej autora pracy oraz jej
opisem. Prace należy przesyłać na adres
zborsukiembezpieczniej@ksp.policja.g
ov.pl - tra wtedy do Wydziału Prewencji
Komendy Stołecznej Policji.

Sobota 7 listopada był ostatnim dniem,
kiedy można było wypożyczać książki z
naszej, miejskiej biblioteki. Od niedzieli,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów, placówka została zamknięta
do 29 listopada.

Te r m i n n a d s y ł a n i a p r a c u p ł y w a
ostatniego dnia danego miesiąca,
którego dotyczy praca. Wybrane prace
zamieszczane będą na stronie
internetowej Komendy Stołecznej
Policji. Dla autorów najciekawszych prac
przygotujemy drobne upominki.
Policjanci przypominają również, że
przesłanie pracy jest równoznaczne z:

• oświadczeniem, że praca została
wykonana samodzielnie przez
uczestnika,

Policjanci potra ą ciekawie opowiadać,
dlatego przez cały rok szkolny
2020/2021, co miesiąc, będą

• wyrażeniem zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych do celów
akcji.

Po stronie dzieci będzie plastyczne
przedstawienie tych opowiadań, w
formie plak atu, prz ygotowanego
według własnego pomysłu. Kolejne
opowiadania zamieszczane będą do 5go dnia każdego miesiąca.

• zapoznaniem się i akceptacją
powyższych zasad,

Jak zostać superbohaterem? W czasie
epidemii niemożliwe są spotkania
twarzą w twarz, więc funkcjonariusze
postanowili przygotować dla dzieci
propozycję zajęć w internecie.

• zrzeczeniem się jakiegokolwiek
wynagrodzenia za korzystanie z prac,

• udzieleniem zgody na prezentowanie
pracy na stronie internetowej KSP oraz w
mediach społecznościowych organizatora akcji, a tak że w publikacjach
przez niego wydawanych,
• wyrażeniem zgody na opublikowanie
swojego imienia oraz wieku na stronach
internetowych, publikacjach wydawniczych i innych środkach masowego
przekazu,

Przez najbliższych kilka tygodni
nie będzie można wypożyczać
książek z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ząbkach.

Wszyscy, którzy nie zdążyli zwrócić do
tego czasu wypożyczonych książek, nie
muszą się martwić. Za okres zamknięcia
placówki nie będą pobierane opłaty.
Możliwe jest przedłużenie terminu
zamknięcia bibliotek, ale jeśli to nastąpi,
to placówka, poinformuje o tym w
osobnym komunikacie.

CZTERY STRONY ŚWIATA
NA TALERZU
Wiadomo, że nasz kraj jest piękny, kuchnia polska
smaczna, ale dzieci z „Leśnego Zakątka” przekonały
się w piątek 30 października, że istnieją jeszcze inne
wspaniałe kraje. W ramach autorskiego projektu
edukacyjnego „Serduszko puka w rytmie cza-cza”
oraz omawiania układu trawiennego człowieka
przebyliśmy tysiące kilometrów, wybraliśmy się
w niezwykłą podróż dookoła świata. W czasie
pandemii umożliwiliśmy dzieciom, bez wychodzenia
p oz a b u d y n e k p r ze d s z ko l a , d o ś w i a d c ze n i e
niezwykłych przygód.
Podróż po słonecznej Italii okazała się doskonałą nauką
i zabawą. Przedszkolaki zapoznały się z położeniem Włoch na
mapie i jego podobieństwem do kształtu buta-kozaka oraz
barwami narodowymi państwa. Włoskie rytmy umilały
wykonanie i upieczenie pizzy, której zapach unosił się po całym
przedszkolu. Przeprowadziliśmy też eksperyment, który
pozwolił nam zobaczyć wybuch włoskiego wulkanu Etna.
Wielki Mur, pałeczki, ciasteczka z wróżbą
W Chinach zobaczyliśmy Wielki Mur Chiński, zrelaksowaliśmy
się na wygodnych poduszkach. Mieliśmy okazję przymierzyć
chiński tradycyjny strój, pooglądać kolorowe wachlarze.
Próbowaliśmy operować oryginalnymi chińskimi pałeczkami
oraz zjedliśmy ciasteczko z wróżbą.
Nasz Amerykański sen spełnił się na Hawajach. Tutaj
nauczyliśmy się lokalnego powitania, zjedliśmy soczyste
owoce i wypiliśmy pyszny sok. Udekorowani w girlandy
z kwiatów zatańczyliśmy taniec hula. Kanada przyciągnęła
uwagę dzieci emocjonującymi turniejami gry w hokeja. Co
więcej – skosztowaliśmy przysmaku Kanadyjczyków – syropu
klonowego.

W przedszkolu jest najlepiej
Ostatecznie jednak zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do
naszego przedszkola, bo to najlepsze miejsce na świecie!
Z każdego kraju przywieźliśmy smaczną pamiątkę kulinarną
dla pani Dyrektor, która po degustacji bardzo pozytywnie
oceniła potrawy przygotowane, udekorowane i podane przez
dzieci. Niezwykle kolorowe, aromatyczne i interaktywne
zajęcia wprowadziły każdego Małego Odkrywcę w klimat
prawdziwych Włoch, Kanady, Hawajów i Chin.
Poruszane wątki kulturowe, przyrodnicze i kulinarne oraz
elementy edukacyjnej zabawy splotły się w pełną zmysłowych
wrażeń i łatwo przystępną wiedzę. Starannie dobrane zdjęcia,
bardzo liczne rekwizyty i wiele dostosowanych do wieku dzieci
aktywności sprawiły, że przeżyliśmy wspólnie niezapomniane
przygody. Bezpośrednie doświadczanie danego kraju czy
kultury umożliwili nam nasi eksperci – Rodzice dzieci
z „Leśnego Zakątka”. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
i pomoc.

Małgorzata Szewczak
Publiczne Przedszkole nr 2 „Leśny Zakątek”

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W SKRZACIE
W Publicznym Przedszkolu nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach dzięki
zaangażowaniu Pani Anny Woźnickiej, mamy naszego
przedszkolaka we współpracy z dyrektorem placówki Jolantą
Salak i pedagogiem specjalnym Darią Wellman, powstała Sala
Doświadczania Świata. Inicjatywa została zrealizowana
w ramach projektu „Wolontariat jest super”, z udziałem
wolontariusz y Banku Gospodarstwa Krajowego
reprezentujących Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego.
Nasza radość jest tym większa, gdyż od dawna widzieliśmy
potrzebę utworzenia w placówce miejsca, w którym dzieci
mogłyby poznawać tajniki otaczającego świata za pomocą
zmysłów. Takie możliwości daje niewątpliwie specjalistyczna
sala doświadczania świata w której przedszkolaki mają
dodatkowe wsparcie w prowadzonych terapiach. Specjalnie
zaaranżowana przestrzeń nie tylko pozwala dziecku chłonąć,
badać i kontrolować szeroki zakres bodźców zmysłowych, ale
także buduje poczucie bezpieczeństwa i wprowadza system
nerwowy w stan odprężenia. Poprzez doznania zmysłowe takie
jak: muzyka, efekty świetlne możliwe jest łagodzenie stanów
napięcia. Pozytywne oddziaływania tu podejmowane, są
pomocne także w stymulowaniu mowy, która często u dzieci
w wieku przedszkolnym jest zaburzona.
W sali doświadczania świata zajęcia odbywają się pod czujnym
okiem terapeuty. Mogą mieć formę zajęć indywidualnych lub
w mniejszych grupach 2-3 osobowych. W wyposażeniu sali
znalazły się różne pomoce m.in. maglownica, magiczny
kalejdoskop, rozpylacz zapachów, olejki zapachowe, lampa
LED z włókna szklanego, projektor Mathmos, projektor Ocean,
podświetlany blat, gury do podświetlanego blatu,
uorescencyjne dzwonki, dwie podłogi sensoryczne z cieczą,
mała podświetlana wanna, puf-tunel sensoryczny, piłka z linką,
taśma do ćwiczeń oporowych i wiele innych, które służą
dzieciom w ich codziennych zajęciach. Mamy nadzieję, że
w kolejnych latach dzięki owocnej współpracy uda nam się
pozyskać kolejne środki z przeznaczeniem na doposażenie
sali.
Daria Wellman
Pedagog specjalny PP3 „SKRZAT”

ROZBUDOWA UL. SZWOLEŻERÓW
– RUSZYŁ PRZETARG
Coraz bliżej modernizacji ul. Sz woleżerów.
Wykonawcy mogą już składać oferty w postępowaniu.

Wyłoniony w przetargu wykonawca rozbuduje
ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wroniej.
Budowany odcinek będzie mieć około 500 m długości oraz
12 metrów szerokości (sama jezdnia będzie mieć 6 metrów
szerokości).
To jednak nie wszystko, realizator bo wybuduje i rozbuduje
jednocześnie infrastrukturę techniczną. Przeprowadzi roboty
rozbiórkowe i ziemne. Przy chodnikach powstaną trawniki
dywanowe. Wykonawca wybuduje również kanalizację
deszczową (np. betonowe studnie rewizyjne, studzienki
deszczowe uliczne), zamontuje krawężniki i betonowe obrzeża
trawnikowe. Umieści oznakowanie pionowe i wykona
oznakowanie poziome. Wprowadzi również stałą organizację
ruchu i zapewni obsługę geodezyjną budowy.
Na koniec przeprowadzi inwentaryzację geodezyjną
podwykonawczą obiektów oraz w imieniu Zamawiającego
uzyska zaświadczenie o braku sprzeciwu lub decyzję
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Inwestycja jest współ nansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji
deszczowej" na terenie miasta Ząbki. Projekt został również
z g ł o s z o n y d o d o n a n s o w a n i a z Fu n d u s z u D r ó g
Samorządowych na 2021 rok.
ŁM

MOŻNA POMÓC SP NR 5
W ZDOBYCIU WYPOSAŻENIA
ŚWIETLICY
Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach walczy w ramach
konkursu o cenną nagrodę –„świetlicę marzeń”.
W konkursie „Się gra się ma” do wygrania jest 30 zestawów gier,
które posłużą do wyposażenia świetlicy szkolnej. Jak można
pomóc placówce z naszego miasta, która zgłosiła się do
r y walizacji? Wystarcz y oddać swój głos na stronie
siegrasiema.com/swietlice. Głosować można wielokrotnie:
każdy może głosować raz dziennie z każdego urządzenia,
codziennie.
Na zajęcia w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5 im. bł. ks.
Jerzego Popiełuszki w Ząbkach zapisanych jest 180 uczniów
z 24 oddziałów. Na pewno ucieszą się z każdego, oddanego
głosu.

SPRAWĘ W PWIK MOŻNA ZAŁATWIĆ PRZEZ EPUAP
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach zachęca do załatwiania spraw przez
platformę ePUAP. Przygotowano nawet specjalny
poradnik.

urzędach bez wychodzenia z domu – przez internet,
w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu.
Interesantów nie ograniczają w tym przypadku godziny pracy
urzędów – sami decydują, kiedy złożyć wniosek. Nie trzeba go
też podpisywać ręcznie – do podpisu elektronicznych
dokumentów służy bezpłatny pro l zaufany.

W czasie wzrastającej liczby zachorowań instytucje publiczne
zalecają, żeby nie przychodzić osobiście, ale wszystkie sprawy,
o ile to możliwe, załatwiać przez internet. Taką prośbę
wystosowało też Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach. Zamiast przyjeżdżać na ul. Hubalczyków, lepiej
skorzystać z platformy ePUAP.

Jeśli nie ma się konta na ePUAP, trzeba się wcześniej
zarejestrować. Dla tych, którzy taką usługę już aktywowali,
ząbkowskie przedsiębiorstwo przygotowało nawet krótki
poradnik, który krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób można
wysłać pismo lub wniosek.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to
miejsce, w którym można załatawić wiele spraw, w różnych
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