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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WE WSZYSTKICH WOJEWÓDZTWACH
• stoki narciarskie;
• kluby tness i siłownie;
•obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu
zawodowego i bez udziału publiczności).

Od 20 marca do 9 kwietnia rozszerzone zasady
bezpieczeństwa obowiązują w całej Polsce. Rząd
rekomenduje w tym czasie pracę zdalną, o ile to
możliwe.
Jak można przeczytać na stronie Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, aby zmniejszyć tempo rozwoju COVID-19, trzeba
ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce
z koronawirusem. Od 20 marca do 9 kwietnia (w tym również
w okresie Świąt Wielkanocnych) w całej Polsce obowiązują
ograniczenia, więc swoją działalność muszą zawiesić:
• hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi
świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny
katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem
odbywania podróży służbowej znajduje się w rozporządzeniu);
• galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych,
aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów
zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach
handlowych nadal mogą działać m.in. usługi fryzjerskie,
optyczne, bankowe, pralnie;
• teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja
prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
• kina (zakaz projekcji
i ośrodków kultury);

lmów dotyczy również domów

• baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących
działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
• sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;

• Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie
w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie.
W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam,
gdzie jest to możliwe.
W Święta Wielkanocne, po pierwsze bezpieczeństwo
W komunikacie o wprowadzonych obostrzeniach znalazła się
też informacja, że trudna sytuacja związana z COVID-19
wymaga ograniczenia aktywności społecznej także podczas
Świąt Wielkanocnych.
Zapisy na szczepienia kolejnych grup
Trwają zapisy na szczepienia dla kolejnych grup seniorów. Już
od jakiegoś czasu mogły się zapisywać osoby w wieku 67 i 68
lat. Zgodnie z planem w poniedziałek 22 marca rozpoczęła się
rejestracja seniorów z roczników 1955-1956. Natomiast od
wtorku, 23 marca ruszyła rejestracja dla osób urodzonych
w latach 1957-1961. W czwartek 25 marca wznowione zostały
też zapisy dla seniorów powyżej 70 lat.

W LUTYM WIĘCEJ PATROLI POLICJI NOWE MIEJSCE REKREACJI I WYPOCZYNKU
Przy ul. Słowackiego, pomiędzy pływalnią miejską
W ZĄBKACH
a s t a d i o n e m p ows t a ł a n owa p r ze s t r ze ń d o
Dzięki porozumieniu, podpisanemu 27 stycznia
przez Burmistrza Miasta Ząbki i Komendanta
Powiatowego Policji w Wołominie, w lut ym
umundurowani policjanci patrolowali ulice naszego
miasta o 176 godzin więcej.

Wysłanie na ząbkowskie ulice większej liczby patroli było
możliwe dzięki do nansowaniu przez miasto dodatkowych,
tzw. ponadnormatywnych godzin pracy służb mundurowych.
M iasto zobowiązało też policję do pr zek az y wania
comiesięcznych sprawozdań z wynikami pracy patroli. Dzięki
temu znamy szczegóły pracy funkcjonariuszy.
Jak informuje ząbkowska policja, w lutym dodatkowe patrole
pracowały przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli,
w porach nocnych i popołudniowych, w rejonach w których
dotychczas dochodziło do największej liczby przestępstw
i wykroczeń. Dodatkowe patrole pojawiały się głównie
w rejonie dworca PKP, Parku Miejskiego, ul. Powstańców,
ul. Andersena, ul. Kopernika, ul. Piłsudskiego, ul. Szwoleżerów
oraz w okolicach centrów handlowych.
Ta praca przyniosła konkretne rezultaty. W trakcie pełnionych
patroli policjanci przeprowadzili 57 interwencji. Zatrzymali
m.in. sprawcę przestępstwa, osobę poszukiwaną oraz
odnaleźli osobę zaginioną. Ponadto skontrolowali 26
pojazdów. W wyniku kontroli ukarali 16 właścicieli aut
mandatem karnym, dziewięciu pouczyli i skierowali do sądu
jeden wniosek o uk aranie. Patrole podczas służby
wylegitymowały 56 osób i doprowadziły trzy osoby, będące
pod wpływem alkoholu do miejsc wytrzeźwienia.

w yp o cz ynku i rek reacji. M iejsc a jest dużo.
Ogrodzona strefa ma powierzchnię około 4000 m2.
To nowe miejsce na mapie Ząbek zostało niedawno
zagospodarowane. Znajdują się tam:
• plac zabaw dla dzieci,
• boisko do gry w piłkę plażową,
• street workout,
•skatepark, który w perspektywie czasu zostanie rozbudowany,
• parking dla samochodów osobowych.
Na pozostałej przestrzeni , gdzie rośnie trawa zasadzono
drzewa. Są ławki do odpoczynku oraz ustawione zostały kosze
na odpady. Tak przygotowany teren ma dać w okresie letnim
możliwość piknikowania i odetchnięcia w upalne dni w cieniu.
Teren został oświetlony i jest wyposażony w monitoring
wizyjny.
Miejsce wcześniej było dość zaniedbane, dlatego warte
podkreślenia jest, że bardzo duża ilość robót została wykonana
siłami własnymi urzędu. W pobliżu nowego miejsca rekreacji
znajduje się przystanek autobusowy MCS Basen do którego
można dojechać liniami Ząbki-1 i Ząbki-3. Posiadacze aktywnej
karty mieszkańca „Jestem z Ząbek” podróżują ząbkowską
komunikacją miejską bezpłatnie.
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POWSTANĄ NOWE STREFY RELAKSU
W ZĄBKACH

• instalację oświetlenia i monitoringu.
To nie wszystko, bo tak przygotowaną przestrzeń wypełnią
jeszcze, m.in.: ławki, ławka z przewijakiem, leżaki, stojaki
rowerowe, kosze na śmieci. Całość zostanie wypełniona
zielenią.
Bliżej skrzyżowania ulic Powstańców i Kopernika (działki: 54/9,
80/5, 81/1, 82/3 obr. 00-56) inwestycja obejmie prace związane
z budową nawierzchni w pobliżu ławek, a dodatkowo
wykonanie zieleni urządzonej. Zostaną tam zamontowane:
kosze, ławki, stolik, tablica do rysowania i drewniane elementy
zagospodarowania.
Na działkach w rejonie skrzyżowania Powstańców-Reymonta
(działki: 17/6 oraz 17/12 obr. 00-55) planowana jest budowa
ścieżki o szerokości 1,5 m. W ramach inwestycji będą też
elementy proekologiczne: budki lęgowe dla ptaków, hotele dla
owadów. Tutaj też zostało zaplanowane nasadzenie zieleni.
Z kolei, w obrębie terenu przy ul. Powstańców (działki: 13/3,
14/2, 10/16, 9/17 obr. 0058 oraz dz. 30/11, 29/5, 29/9 obr. 0059)
przewidywane jest montowanie koszy na śmieci oraz
wykonanie zieleni urządzonej.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: JEŚLI WAGI,
TO TYLKO LEGALIZOWANE
Osoby, które zakładają działalność gospodarczą
w handlu powinny pamiętać o uży waniu
odpowiednich wag.
Bardzo często działalność handlowa wiąże się z koniecznością
rozliczania się z klientami przy pomocy wag. Okręgowy Urząd
Miar przypomina, że do tego celu można używać jedynie
urządzeń posiadających ważne badania metrologiczne (ważne
cechy legalizacji) oraz takich, które podlegają kontroli, czyli
posiadają zatwierdzenie danego typu.

Ogólnodostępne tereny rekreacyjne będą się
znajdowały przy ul. Powstańców. Burmistrz
M a ł g o r z a t a Zyś k p o d p i s a ł a d o k u m e n t a c j ę
wszczynającą postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych.
Inwestycja będzie podzielona na kilka obszarów. Na terenie
przy ul. Powstańców (działki nr ew. 29/9 obr. 03-35) powstanie
miejsce, w którym będzie można zadbać o formę zyczną
i odpoczywać całymi rodzinami.
Przedmiot zamówienia obowiązuje:
• budowę alejek spacerowych i ścieżek biegowych,
• budowę placu zabaw dla dzieci,
• utworzenie strefy workout,
• utworzenie strefy relaksu, umożliwiającej organizację imprez
plenerowych (kino letnie, festiwale),
• budowę toru rowerowego typu pumptrack,

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
– JAKIE BĘDĄ PYTANIA?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania:
ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje
o tym będzie można podać w aplikacji spisowej lub
podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim
badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa
i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski.
U d z i e l o n e o d p ow i e d z i b ę d ą b e z w z g l ę d n i e
chronione tajemnicą statystyczną.
Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich
i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową.
W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych:
1) Charakterystyka demogra czna osób (m.in. płeć, wiek, adres
zamieszkania, stan cywilny);
2) Aktywność ekonomiczna osób (m.in. bieżący status
aktywności zawodowej, lokalizacja miejsca pracy, zawód
wykonywany, status zatrudnienia);
3) Poziom wykształcenia;
4) Niepełnosprawność (m.in. samoocena niepełnosprawności,
stopień niepełnosprawności);
5) Migracje wewnętrzne i zagraniczne (m.in. okres
zamieszkania w obecnej miejscowości, miejsce poprzedniego
zamieszkania w kraju, fakt przebywania kiedykolwiek za
granicą);
6) Charakterystyka etniczno-kulturowa (m.in. narodowość –
przynależność narodowa lub etniczna, język, którym
posługują się osoby w kontaktach domowych; wyznanie –
przynależność do wyznania religijnego);
7) Gospodarstwa domowe i rodziny (m.in. stopień
pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego);
8) Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych mieszkania i budynki (m.in. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych,
stan zamieszkania mieszkania, własność mieszkania, liczba
osób w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania, stan
zamieszkania budynku, powierzchnia użytkowa mieszkań
w budynku, rok wybudowania budynku).
S z c z e g ó ł o w y w y k a z p y t a ń d o N a r o d o we g o S p i s u
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajduje się na

stronie internetowej https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp2021/
Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem –
wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie
powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może
w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np.
dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny
przebywających za granicą).
Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy
taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja
„Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona
w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania
religijnego oraz związków niesformalizowanych.
Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem
rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni
prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza!
To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze
przed rozpoczęciem NSP 2021.
Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą
statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych
osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani
przekazywane innym podmiotom.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

ZĄBKI OTRZYMAJĄ ŚRODKI NA
OPIEKĘ WYTCHNIENIOWĄ W 2021 R.
Nasze miasto po raz kolejny
znalazło się w Programie Opieka
wytchnieniowa i otrzyma środki
nansowe z Funduszu Solidarnościowego.
Założeniem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej,
czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki
wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów,
którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej
przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze
znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia
swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Jak czytamy w założeniach Programu „osobista, stała opieka
nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność
związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych
prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności,
bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym
elemencie codziennego ż ycia. Członkowie rodzin,
opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład
zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą,

co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia
psycho zycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje
z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje
własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie
rezygnuje z indywidualnych aspiracji”.
Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia
podejmowanie innych zadań niezbędnych dla
funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa
d o m owe g o. Co w i ę ce j, k o n d yc j a zd rowo t n a o s ó b
sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega
pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym
samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej
oraz samego opiekuna.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków
rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez
wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie
czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby
zaangażowane na co dzień w sprawowanie opiek i
dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na
odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie
niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może
służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych
powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Program jest realizowany w trzech formach:
1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach
pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które
otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach
pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia,
b) w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego
wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które
otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu .
3) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez
zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym
b e z p o ś re d n i ą o p i e k ę n a d d z i e ć m i z o r z e c z e n i e m
o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym,
możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa
(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia
w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 1.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 510 98
03.

SZABLISTA Z ZĄBEK POJEDZIE
NA MISTRZOSTWA ŚWIATA
Benedykt Denkiewicz z UKS Szabla Ząbki znalazł się
w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata
kadetów i juniorów w Kairze, w dniach 3-11 kwietnia.
Powołanie do kadry narodowej na mistrzostwa świata to
kolejny sukces młodego ząbkowianina, który jest jednym
z lepszych zawodników w Polsce, chociaż jeszcze niedawno
startował niższej kategorii wiekowej. W październiku 2020 r.,
podczas zawodów rozgrywanych w Kobyłce, wywalczył tytuł
mistrza Polski młodzików.
W styczniu zaprezentował się świetnie podczas Pucharu Polski
juniorów i juniorów młodszych w Koninie, gdzie zajął drugą
pozycję. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Burmistrza
Miasta Ząbki Małgorzaty Zyśk. Gratulujemy zawodnikowi oraz
jego trenerom Kamilowi Więchowi i Sebastianowi Więchowi.
Chcesz zostać szablistą?
UKS „Szabla Ząbki” prowadzi nabór do sekcji szermierki
szablowej. Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci i młodzież
w wieku od 6 do 18 lat. Zajęcia prowadzą doświadczeni
trenerzy zatrudnieni w Klubie. Zajęcia ogólnorozwojowe
z elementami szermierki, którym towarzyszy dobra zabawa,
odbywają się cztery razy w tygodniu w Gimnazjum nr 1 przy ul.
Harcerskiej 9. Zapraszamy do udziału w zajęciach. Więcej
informacji o działalności Klubu, zapisach i treningach można
uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów 606 968 271, 600 494
717.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 POMAGA
MAŁEJ ANTOSI
Już od września 2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 4 im.
św. Jana Pawła II angażuje się w pomaganie Antosi
Dąbrowskiej. Rehabilitacja, nieustanne czuwanie,
obsługa specjalistycznej szpitalnej aparatury, lęk
o życie - tak wygląda każdy dzień rodziców 10miesięcznej dziewczynki, która walczy ze śmiertelną
chorobą– rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA).
B y ją uratować potr zebna jest bardzo kosztowna,
specjalistyczna terapia genowa. Łącznie potrzeba ponad
dziewięciu mln zł, do zebrania pozostały niecałe dwa miliony.
Uczniowie i rodzice SP4 od pół roku systematycznie przynoszą
nakrętki, zbiórkę któr ych prowadzi Mały Samorząd
Uczniowski.
Sobota 6 marca 2021 r. była dla naszych uczniów i rodziców
klas I – III bardzo pracowita, ponieważ aktywnie włączyli się
w przygotowywanie wypieków na kiermasz charytatywny,
z którego dochód został przeznaczony na leczenie Antosi.
Kiermasz odbył się 7 marca 2021 r. na Krakowskim
Przedmieściu. Pojawili się na nim także uczniowie naszej szkoły,
którzy w ramach wolontariatu zbierali datki do puszek
i rozdawali ulotki informacyjne niedzielnym spacerowiczom.
Od 12 marca 2021 r. na terenie szkoły prowadzona jest akcja
pod hasłem „Serce za serce”. Uczniowie za niewielką wpłatę
mogą nabyć piękne serduszko oraz babeczki domowego
wypieku. Dochód z akcji zasili konto Antosi.
Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom i Uczniom Szkoły
Podstawowej Nr4 w Ząbkach, którzy aktywnie włączają się
w nasze akcje, dziękujemy pani dyrektor Renacie Boryka
Kwapisz, która na co dzień wspiera nasze działania oraz
Wychowawcom klas i Wychowawcom świetlicy szkolnej, na
których pomoc zawsze możemy liczyć.
W walce o życie liczy się czas! Wierzymy, że są dobrzy ludzie
wokół nas, którzy mogą zostać Aniołami Antosi.
Drodzy Mieszkańcy Ząbek, zachęcamy do pomocy, która może
mieć różne formy:
1) włączenie się w zbiórkę nakrętek prowadzoną w SP4 przy
ul. Harcerskiej 9,
2) przekazanie 1% podatku z rozliczenia za rok 2020 na konto
Antosi - Numer KRS0000396361, Cel szczegółowy 1% 0069237
Antonina,
3) wpłatę dobrowolną na stronie Siepomaga.pl/antosia,
4) przekazanie rzeczy na licytację,
5) aktywność na Facebook – Antosia Dąbrowska walcząca
z SMA.
Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach
Zo a Dudzik
Katarzyna Wojdalska

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO MOK ZAPRASZA: WYSTAWA RZEŹBY W INTERNECIE
ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
Szkoła Podstawowa nr 5 im. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki ogłasza nabór do oddziału
przedszkolnego oraz do klas pierwszych na rok
szkolny 2021/2022. Nauka w oddziale
przedszkolnym i klasach pier wszych będzie
prowadzona według koncepcji Planu Daltońskiego.
Ta koncepcja, opracowana przez amerykańską nauczycielkę
Helen Parkhurst, polega na metodzie indywidualnej pracy
uczniów i umożliwia dostosowanie tempa nauki do
rzeczywistych możliwości dziecka, a więc zrywa z tradycyjnym
sztywnym klasowo – lekcyjnym systemem nauczania.
Celem jest nauczenie dzieci dobrego używania swobody
i odpowiedzialności. Kiedy ćwiczenie staje się zbyt trudne dla
konkretnego ucznia, by mogło uporać się z nim samo,
nauczyciel służy pomocą.
Plan daltoński zyskał popularność, dlatego że dostosowując
tempo postępów w nauce do rzeczywistych możliwości
ucznia, wdrażał dziecko do polegania na sobie.
Twórczyni tego systemu oparła swój plan edukacyjny na trzech
głównych zasadach:
1) nauce wolności,
2) nauce samodzielności,
3) nauce współpracy.

Oddział przedszkolny będzie realizował zajęcia obowiązkowe
w godzinach 8:00 - 13:00. Dzieci będą miały możliwość
korzystania z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad,
podwieczorek). Zapewniamy również opiekę świetlicową.

KREW Z ZĄBEK ZNÓW BĘDZIE RATOWAĆ ŻYCIE
Stowarzyszenie Heimur przeprowadziło 14 marca
akcję, w ramach której udało się zebrać blisko
19 litrów krwi.
To było już kolejne tego typu wydarzenie w naszym mieście.
W ramach akcji zarejestrowały się aż 53 osoby, z których 42
oddały krew. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim,
którzy pojawili się pod basenem Miejskiego Centrum Sportu
w Ząbkach mimo niesprzyjających warunków pogodowych
oraz partnerom tego przedsięwzięcia: MCS Ząbki, Klubowi
HDK PCK "S R O 54", MOSiR Ząbki, FundacjI Ronalda
McDonalda, Kręgielni Ząbki & FantazjI Smaku, Olimpik Park
Fitness Klub Marki, Pani Annie Bielec-Leśkiewicz oraz Panu
Jackowi Małeckiemu.zwoniąc pod numery telefonów 606 968
271, 600 494 717.

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach zaprasza na
wirtualny wernisaż rzeźby Artema Dmytrenko.
Ten artysta młodego pokolenia, posiadający polskie korzenie
(babcia była Polką) urodził się w 1990 r. na Ukrainie. Ukończył
Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie (wydział rzeźby),
a następnie Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie
w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka.
W dobie sztuki konceptualnej i społecznie zaangażowanej
zwrócił się ku rzeźbie w jej tradycyjnym rozumieniu i podjął
działania w obrębie guracji, która wykorzystuje – zdaniem
artysty - siłę mimetyczną.
"W rzeźbie ważne jest, żeby przekaz nie był dosłowny. Istotna
jest tajemnica i przekaz, który ma tendencję do rozszerzania
i do wielkiej interpretacji" - przekonuje artysta. Film został
nakręcony 11.03 w MOK w Ząbkach bez udziału publiczności

JESTEŚMY LOKALNYMI PATRIOTAMI

umiejętności wokalne?
Jeśli ktoś zna nuty, to bardzo się z tego cieszymy, ale jeśli nie ma
wiedzy, to nie przekreśla wcale szans, bo jest w stanie sobie to
u nas stopniowo przyswoić. Wszystko zależy od cierpliwości
i dania sobie szansy. Najważniejsze i właściwie jedyne
wymaganie jest takie, żeby kandydat miał słuch muzyczny, ale
to zrozumiałe, jeśli ktoś chce śpiewać. Całą resztę można
wypracować. Dyrygent ani reszta zespołu nie oczekują cudów
z miejsca.
Ludzie się zgłaszają? Jest dużo chętnych? Mieszkańcy
Ząbek są muzykalni?

Śpiewają w kościele i na uroczystościach miejskich.
Zapraszają wszystkich, którzy lubią śpiewać i chcą się
roz wijać. O historii Cantores M isericordiae
i teraźniejszości w czasach epidemii opowiada
kierownik chóru Agata Kajak.

Jakie były początki chóru Cantores Misericordiae?
Chór został założony przy para i Miłosierdzia Bożego po
wakacjach w 1998 roku. To była inicjatywa młodego człowieka,
ówczesnego dyrygenta para i, śp. Sylwestra Mulika. Przyjechał
do Warszawy, żeby studiować muzykologię, a tak się złożyło, że
w tym samym czasie proboszcz ks. Wacław Kulesza
potrzebował organisty. Pan Sylwester się zgłosił, a po jakimś
czasie postanowił założyć chór. Od razu postawił sobie za cel,
że ma być to chór na wysokim poziomie.
Plan udało się zrealizować w 100 procentach.
Może tylko nazwa „chór” jest delikatnie na wyrost, jeśli chodzi
o liczbę śpiewaków. Nigdy nie było nas zbyt dużo, bo poziom
był zawsze powyżej średniej, a to wymaga nie tylko uzdolnień,
ale też zaangażowania i jednocześnie trochę zawęża pole
rekrutacji. Im dłużej chór istnieje, tym trudniej dołączyć, bo
repertuar się wypracowuje, jest tego coraz więcej i nowi adepci
muszą stopniowo sami to uzupełniać, co w ymaga
samozaparcia. Zapraszamy jednak wszystkich chętnych. Jeśli
ktoś da sobie czas, to stopniowo wszystko nadrobi i będzie
w stanie śpiewać cały repertuar„Cantores Misericordiae”.
Chętni cały czas mogą dołączyć?
To nie jest odstraszające. Wszystko zależy od ambicji. Jeśli ktoś
chciałby od razu wejść i śpiewać wszystko, to wymaga to
dużych umiejętności i samozaparcia. Jeśli ktoś da sobie czas, to
stopniowo uzupełni.
Sam talent nie wystarczy? Już na starcie trzeba mieć

W naszym mieście żyje wielu zawodowych muzyków i jest też
dużo młodzieży, kształcącej się muzycznie w prywatnych
szkołach. Warto dodać, że prężnie działa orkiestra dęta, której
członkowie też zdobywają wiedzę muzyczną. Są osoby
z ognisk i szkół muz ycznych. To jest niekoniecznie
równoznaczne z tym, że te osoby chcą śpiewać w chórze
miejskim. Poza tym, nie wiem, czy mieszkańcy mają
świadomość, że „Cantores Misericordiae” jest chórem nie tylko
para alnym, ale również miejskim.
Co to oznacza dla waszej działalności? Jak miasto pomaga
chórowi?
Chór początkowo miał charakter tylko para alny. W 2010 roku
zwróciliśmy się z propozycją, żeby to był również chór miejski,
co się spotkało z przychylnością władz Ząbek i dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury. W ten sposób chór zyskał status
miejsko-para alny. Jedną nogą stoimy w para i, a drugą –
jesteśmy sekcją domu kultury. Dlatego chór bierze udział
w różnych uroczystościach miejskich. Jesteśmy zapraszani, ale
dodatkowo czujemy, że jest to nasz obowiązek jako
ząbkowskich patriotów lokalnych. Szczególnie widać to teraz,
kiedy mają miejsce obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Świętowanie będzie jeszcze trwało przez jakiś czas, a Ząbki są
wpisane w tę historię, przez księdza Skorupkę, który sprawował
tutaj nabożeństwo, przemarsz żołnierzy, bliskość pola bitwy
pod Ossowem. Wszyscy chórzyści są lokalnymi patriotami,
bardzo się utożsamiają z miejscowością i leży im na sercu
dobro i rozwój Ząbek. Chcemy podtrzymywać pamięć

To, że chór jest niezbyt liczny, jest dobre w czasie pandemii, bo
łatwiej nam się spotkać i zachować dystans społeczny. Kościół
jest duży. Jeśli się musimy spotkać, to zbieramy się w dolnym
kościele, który mamy wtedy do swojej dyspozycji. To jest dla
nas bezpieczne. Nie myślimy o koncertach. Czekamy, co będzie
się działo, ale jeśli się pojawi możliwość występowania, to
będziemy przygotowani. Gdybyśmy nic nie robili, to po roku
przerwy chór właściwie musiałby pracować od zera. Nie
jesteśmy zawodowcami, a z głosem jest jak ze sportem. Jak się
nie ćwiczy i nie śpiewa, to się nie ma wyników. Tutaj ważne są
mięśnie.
Rozmawiał Łukasz Majchrzyk
o historii, a dodatkowo dopinguje nas to, że mieszka w naszym
mieście dużo ludności napływowej, która nie zna dziejów
Ząbek. Mamy misję, żeby o tym przypominać.
Jak wygląda codzienne życie chóru?
Nagrań i płyt jeszcze nie mamy na swoim koncie, ale ciągle
gdzieś śpiewamy. Mamy swoje obowiązki w para i. Śpiewamy
na mszach w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Przed
wybuchem epidemii regularnie występowaliśmy na dwóch
mszach w miesiącu. Jedna to msza łacińska, odprawiana od
wielu lat – w każdą drugą niedzielę o godzinie 18. Ostatnio
wprowadzamy tam też chorał gregoriański. Chcemy
przypomnieć kulturę i historię Kościoła.
Jak chór funkcjonuje w czasach koronawirusa?
Z powodu epidemii COVID-19 przez pół roku w ogóle nie
pracowaliśmy. Później współorganizowaliśmy obchody 100.
rocznicy Bitwy Warszawskiej i przygotowaliśmy występ
o ks. Skorupce. Dodam, że nie robiliśmy tego sami. Wspierał nas
m.in. chór z para i pw. Ducha Świętego oraz osoby z innych
ognisk muzycznych. Daliśmy dwa przedstawienia, mieliśmy
w planach kolejne występy, posypały się zaproszenia z różnych
miejsc, nawet z całej Polski, ale niestety epidemia wszystko
pokrzyżowała.
Jak teraz wyglądają próby?
By wa różnie. Podczas narodowej k warantanny
przygotowywaliśmy się zdalnie, wykorzystywaliśmy różne,
dostępne narzędzia do spotkań, ale było to bardzo uciążliwe.
W styczniu i w lutym udało się zaśpiewać na mszy łacińskiej.
Bardzo na siebie uważamy, zachowujemy na próbach
bezpieczne odległości. Spotykamy się godzinę przed Mszą.
Mamy swoje miejsce pod ołtarzem Miłosierdzia Bożego
i staramy się zachować od siebie jak największe odległości.
Niektórzy z nas już chorowali na COVID i są odporni, a niektórzy
zostali zaszczepieni. Staramy się w miarę normalnie pracować.
Mamy swoje plany, ale wszystko zależy od sytuacji
epidemiologicznej.
Udaje się coś zaplanować?

KONKURS
„JESTEM Z MAZOWSZA”

Praca plastyczna, fraszka lub esej
– takie zadania czekają na
uczniów w konkursie samorządu
województwa „Jestem
z Mazowsza – to powód do dumy”.
Prace można przesyłać do
30 kwietnia 2021 roku. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody.
Temat przewodni konkursu ma, zgodnie
z z a m i e r ze n i a m i o rg a n i z ato rów,
poszerzyć wiedzę młodego pokolenia
o historii, kulturze, tradycjach czy
przyrodzie zarówno ich małych ojczyzn,
jak i całego regionu. Ma również
rozwijać i promować talenty
artystyczne. Co trzeba zrobić by wziąć
w nim udział? Zadaniem konkursowym
jest przygotowanie pracy plastycznej
lub literackiej – fraszki lub eseju.
Twórczo o Mazowszu
W konkursie mogą wziąć udział
uczniowie szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych mieszkający
i uczący się na Mazowszu. Uczniowie
szkół podstawowych w klasach I-III mają
za zadanie przygotować pracę
plastyczną (format A3, techniką płaską
np. r ysunek, gra k a, malarstwo).
Z fraszką zmierzy się młodzież klas IV-VI
szkół podstawowych, zaś uczniowie
szkół podstawowych w klasach VII-VIII
oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie
cztery strony maszynopisu). Każdy
uczeń może przesłać tylko jedną pracę.
Co ważne, musi być to praca własna,
oryginalna, wcześniej nienagradzana
oraz niepublikowana.
Nagrody
Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy
i nagrody rzeczowe lub nansowe.
Praca plastyczna (uczniowie klas I-III
szkół podstawowych):
I miejsce: nagroda o wartości do 760 zł
II miejsce: nagroda o wartości do 650 zł
III miejsce: nagroda o wartości do 500 zł
Praca literacka – fraszka (uczniowie
klas IV-VI szkół podstawowych)
I miejsce: 1000 zł
II miejsce: 800 zł

III miejsce: 500 zł
Praca literacka – esej (uczniowie szkół
podstawowych klasy VII-VIII)
I miejsce: 2000 zł
II miejsce: 1500 zł
III miejsce: 1000 zł
Praca literacka – esej
uczniowie szkół p onadp o dstawowych
I miejsce: 2000 zł
II miejsce: 1500 zł
III miejsce: 1000 zł
Jak wziąć udział w konkursie?
Pracę plastyczną lub literacką wraz
z wypełnionym i podpisanym
formularzem zgłoszeniowym należy
przesłać na adres: Urząd Marszałkowski
Województ wa M azowieck iego
w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719
Warszawa, z dopiskiem na kopercie
„Konkurs – Jestem z Mazowsza – to
powód do dumy”.
W przypadku prac literackich – fraszki
i eseju dopuszczalne jest również
przesłanie dokumentów na adres
e-mail:
konkurs.jestemzMazowsza@mazovia.pl
w tytule wiadomości wpisując „Konkurs
– Jestem z Mazowsza – to powód do
dumy”. Prace można nadsyłać do 30
kwietnia br.
W przypadku pytań należy kontaktować
się z pracownikami Kancelarii Marszałka
pod numerami telefonów: 22 59 07 743
lub 22 59 07 611 bądź drogą
elektroniczną na adres:
konkurs.jestemzMazowsza@mazovia.pl
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują
się w Regulaminie.

SPOTKANIE Z PANIĄ WIOSNĄ
W KLASIE 2J

N a re s zc i e n a d e s z ł a w i o s n a .
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
Nr 4 przygotowali z tej okazji
przedstawienie. Wszyscy z tego
powodu bardzo się cieszymy.

Dni są coraz dłuższe, promienie słońca
rozgrzewają i napawają optymizmem.
Przyroda budzi się do życia, a jest więcej
energii i chęci do działania.
Dlatego uczniowie z klasy 2j,
postanowiliśmy akt y wnie uczcić
nadejście wiosny. Zorganizowaliśmy
przedstawienie teatralne dla swoich
koleżanek i kolegów pt. „Wkrótce
wiosna”.
Uczniowie dziękują za prz ybycie
wszystkim widzom. Szczególne
podziękowania kierują do rodziców za
przygotowanie wspaniałych
k o s t i u m ó w. F o t o r e l a c j ę z t e g o
przedstawienia można obejrzeć na
stronie internetowej szkoły.

STRAŻACY POMAGAJĄ W REALIZACJI
PROGRAMU SZCZEPIEŃ
Akcja szczepień przeciwko
koronawirusowi trwa już od kilku
miesięcy. Aktywnie włączyli się
w to strażacy, którzy pomagają
W ramach ogólnopolskiej akcji
szczepień przeciw COVID-19 już od
wtorku 26 stycznia pierwsze osoby,
które nie mogły dojechać na szczepienie
we w ł a s ny m z a k re s i e k o r z ys t a ł y
z możliwości transportu realizowanego
przez straż pożarną z powiatu
wołomińskiego. Do 19 marca łącznie do
punktów szczepień przewiezionych
zostało 59 osób.
W całym kraju od 15 marca br. strażacy
rozpoczęli dystrybucję 10 mln ulotek
propagując ych wiedzę na temat
pro laktyki oraz szczepień przeciw
COVID-19 skierowaną do mieszkańców
małych miejscowości i wsi. Na Powiat
Wołomiński zostało przydzielone ok. 68
tysięcy ulotek.
Zostaną one rozwiezione przez druhów
o c h o t n i c z yc h s t r a ż y p o ż a r nyc h .
Wcześniej strażac y PSP sperso nalizowali ulotki wpisując do każdej
z nich numery telefonów do gminnych
koordynatorów szczepień.
Materiały mają przede wszystkim tra ć
do mieszkańców wykluczonych
cyfrowo, którzy nie korzystają z Internetu, często są samotni lub nie radzą
sobie z informacją z innych źródeł.
Strażacy chcą z tymi ulotkami dotrzeć
do każdego seniora. W ulotkach znalazły
się m.in. informacje o tym, jak zapisać się
na szczepienie przeciwko COVID-19.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„MIĘDZYGWIEZDNY PYŁ”
Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych są zaproszeni do udziału
w konkursie „Międzygwiezdny
pył”. W tym roku konkurs został
wpisany na listę konkursów
kuratoryjnych. Jego tematyka
dotyczy promieniowania i promieniotwórczości oraz osób z tym
związanych.
Celem rywalizacji jest:
• popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, w tym elementów astronomii
i kosmologii,
• rozwijanie zainteresowań otaczającym
światem u uczniów,
• doskonalenie umiejętności logicznego
i twórczego myślenia uczniów,
• rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
• poszukiwanie, gromadzenie informacji
dot. nowinek w zak resie odk r yć
i osiągnięć naukowych,
• kształtowanie kompetencji kluczowych.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
szkolnego i ogólnopolskiego. Etap
szkolny obejmuje 30-minutowy test
wiadomości z zakresu tematyki głównej
konkursu (osoby, doświadczenia,
pierwsze odkrycia związane z promieniotwórczością naturalną oraz
sztuczną, promieniowanie kosmiczne,

i zo to py o ra z w p ł y w n a p l a n e tę )
przeprowadzony zostanie on-line. Link
do testu otrzymają szkolni koordynatorzy w dniu konkursu. Test zostanie
przeprowadzony na platformie
testowej. Uczniowie logując się wpisują
pełne imię i nazwisko, podają klasę oraz
szkołę.
W etapie ogólnopolskim może wziąć
udział maksymalnie dwóch re prezentantów danej szkoły, którzy
z testu otrzymali najwyższy wynik
w szkole i był on wyższy niż 70 proc.
wszystkich punktów do zdobycia.

Zgłaszać można się do 15 kwietnia.
Więcej informacji na stronie
http://zsip1katowice.edu.pl/szkola/.

MILION ZŁOTYCH DO PODZIAŁU DLA
DZIAŁKOWCÓW Z WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO
Wymiana oświetlenia, naprawa
ogrodzeń oraz zakup sprzętu
ogrodniczego – to inwestycje,
które już niebawem zostaną
zrealizowane na terenie mazowieckich ogródków działkowych
w ramach programu MIAD 2021.
Samorząd województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczył 1
milion złotych. Nabór wniosków
trwa do 30 kwietnia br.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji
Działkowców (MIAD) to program
wsparcia samorządu województwa
mazowieckiego. Ma pomóc działkowcom w realizacji ważnych dla nich
inwestycji w ogródkach działkowych. To
ważne, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi,
seniorów i osób niepełnosprawnych –
podkreśla marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik. – Coraz
częściej szukamy miejsc oddechu
i spokoju. W czasie pandemii wielu
mazowszan doceniło rolę ogródków
d z i a ł k ow yc h . O b e c n i e R O D - y s ą
miejscem spotkań dla rodzin i rekreacji.
Środkami z budżetu Mazowsza chcemy
pomóc w remontach i unowocześnianiu
tych zielonych miejsc. Na ten cel
przeznaczymy milion złotych z budżetu
województwa.
Do 40 proc. do nansowania
Działkowcy mogą liczyć nawet na
40 proc. do nansowania do kosztów
swojej inwestycji. Maksymalna kwota
wsparcia dla jednego projektu to 10 tys.
złotych. Wnioski do programu mogą
składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego.
Podmioty mogą złożyć maksymalnie po
jednym wniosku na każdy ROD
znajdujący się na ich terenie.
W ubiegłym roku w ramach programu
do nansowano 78 projektów. Ponad
600 tys. zł przeznaczono m.in. na remont
świetlic, instalację monitoringu,
wymianę ogrodzeń oraz modernizację
budynków administracji ogródków
działkowych.
Program cieszy się coraz większym
zainteresowaniem – zaznacza członek
zarządu województwa mazowieckiego
Janina Ewa Orzełowska. – Działkowcy są
bardzo aktywni. Chętnie przez swoje
samorządy sięgają po wsparcie na swoje
projekty. W zeszłym roku udało się
zrealizować m.in.: wymianę dachu na
Domu Działkowca w Garwolinie, modernizację instalacji elektrycznej na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„MILANÓWEK” cz y naprawę drogi
dojazdowej do działek ROD Bemowo
w Ostrołęce – dodaje członek zarządu
województwa mazowieckiego.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KLAS
PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Informujemy, że w terminie od 29 marca 2021 r. do 9
kwietnia 2021 r. Rodzice, których dzieci rozpoczynają
naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej muszą
od 29 marca do 9 kwietnia zgłosić się do placówki, do
której dziecko przynależy i złożyć tam wypełnione
zgłoszenie.

Obwody szkoły określa Uchwała Nr XL/368/2021 Rady Miasta
Ząbki z 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki.
W obecnej sytuacji epidemicznej, w celu ograniczenia
niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19
zalecane jest korzystanie z formy elektronicznej przy składaniu
dokumentów.
Korzystając z tego sposobu, po wypełnieniu zgłoszenia, należy
przesłać jego skan lub fotogra ę do szkoły podstawowej
obwodowej na wyznaczoną skrzynkę mailową. Dodatkowo,
dla rodziców którzy nie będą mogli przesłać zgłoszenia
w formie elektronicznej, w wejściu do szkół podstawowych
zostaną wystawione skrzynki, do których będzie można
wrzucać dokumenty. W takiej sytuacji zgłoszenie powinno być
składane w zaklejonych kopertach. Powinien tam się też
znajdować numer telefonu kontaktowego.
Adresy szkół podstawowych wraz z adresami mailowymi,
wyznaczonymi do przesyłania dokumentacji:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga,
ul. Piłsudskiego 35,05-091 Ząbki; tel. 22 781 61 93,
sekretariat@sp1zabki.pl;
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego,
u l. B ato re g o 1 1 , 0 5 - 0 9 1 Z ą b k i , te l. 2 2 7 8 1 6 0 6 6 ,
sp2zabki@idsl.pl;
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca,
ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki, tel. 883 356 192,
sekretariat@sp3zabki.pl;
4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II,
ul. Harcersk a 9, 05- 091 Ząbk i, tel. 22 777 62 21,
sekretariat@sp4zabki.pl;
5) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
u l. B ato re g o 3 7 , 0 5 - 0 9 1 Z ą b k i , te l. 5 3 4 5 0 0 1 3 3 ,
kontakt@sp5zabki.pl;
6) Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Dzika 36, 05-091 Ząbki, tel. 883 356 191, dzika@sp3zabki.pl.

NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Informujemy, że rek rutacja do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny
2021/2022 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie
od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.
W dniu 29 marca 2021 roku o godz. 13.00 pod adresem:
zabki.formico.pl
zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu
dane dziecka (logując się numerem PESEL dziecka) i dokonać
rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z
zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.
Więcej informacji o rekrutacji do przedszkoli oraz niezbędne
materiały, terminy i wnioski do pobrania mogą znaleźć
Państwo na stronie internetowej Miasta pod linkiem:
https://www.zabki.pl/oswiata/rekrutacja-na-rok-szkolny2020-2021

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 FLAGA MAZOWSZA DOSTĘPNA
– TWOJE DANE BĘDĄ BEZPIECZNE! DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)
będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują
to zarówno zapisy prawne nakładające m.in.
bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy
statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne
blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych
spisowych.
Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych
i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej
bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP
2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani
przekazane innym podmiotom.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac
spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na
zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz
w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące
prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy
statystycznej.
Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest
wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje
żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Za jej
złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.
Dane spisowe są również odpowiednio zabezpieczone pod
względem informatycznym. Właściwa ochrona informatyczna
jest niezbędna – badania statystyczne są dziś prowadzone
w przeważającej mierze za pośrednictwem Internetu. Również
podczas NSP 2021 spis każdej osoby będzie przeprowadzany
za pośrednictwem aplikacji internetowej.

Flaga Mazowsza może być wykorzystywana już nie
tylko na uroczystościach patriotycznych czy
budynkach urzędowych. Od teraz jej wizerunek
mogą wykorzystywać wszyscy mieszkańcy regionu.
Może ona zagościć przed domem, w miejscu pracy
i nauki czy zostać użyta w celach promocyjnych.
Radni województwa podczas ostatniej sesji sejmiku
podjęli decyzję dotyczącą w ykorzysty wania
regionalnej agi.

Flaga to symbol, który powinien jednoczyć. Symbol, z którym
powinniśmy się utożsamiać i który określa nas jako Polaków,
Europejczyków, ale też Mazowszan – zaznacza marszałek
Adam Struzik.
Od teraz mieszkańcy regionu, samorządy gminne i powiatowe
oraz inne instytucje czy organizacje z terenu Mazowsza mogą
swobodnie korzystać z wizerunku mazowieckiej agi. Będzie
mogła ona być wykorzystywana w celach identy kacyjnych
i promocyjnych, a także po uzyskaniu zgody zarządu
województwa umieszczona na przedmiotach przeznaczonych
do handlu.
Flaga jest symbolem dumy – zaznacza przewodniczący
sejmikowej komisji edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego
Krzysztof Skolimowski.
– Nasze działania są krokiem w kierunku integracji
i identy kacji mieszkańców ze swoim regionem. Chcemy, aby
wszyscy Mazowszanie, jako wspólnota mazowiecka czuli więź,
dlatego bardzo się cieszę z przyjęcia tej uchwały – dodaje.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i wejdzie w życie po upływie
14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

System zabezpieczeń informatycznych polskiej statystyki
publicznej jest na bieżąco sprawdzany i aktualizowany.
Zadziałał bez zarzutu podczas ubiegłorocznego
Powszechnego Spisu Rolnego.
Warto podkreślić, że dane spisowe będą przekazywane do
wiadomości publicznej jedynie w formie zagregowanej – czyli
łącznie dla danego szczebla terytorialnego (gmina, powiat,
województwo, kraj) lub zakresu tematycznego (np.
gospodarstwa domowe wg liczby osób). W żadnym wypadku
nie będą publikowane dane dotyczące poszczególnych osób
lub pojedynczego gospodarstwa domowego!
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

Radość płynącej ze Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa, tak potrzebnej
w tych trudnych czasach oraz zdrowia
i wszelkich potrzebnych łask dla
mieszkańców Ząbek życzy
Koło Przyjaciół Radia Maryja
przy Parai Świętej Trójcy.

DUKES ZĄBKI APELUJĄ O POMOC KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Drużyna futbolu amerykańskiego na swoim pro lu
na Facebooku zamieściła apel o pomoc dla chorej
sędzi.

Jak możemy przeczytać w ich komunikacie „Joanna jest sędzią
futbolu amerykańskiego, którą niektórzy nasi zawodnicy znają
z boiska. Jest pierwszą polską sędzią Mistrzostwa Świata Kobiet
w FA i pierwszą kobietą, która była sędzią głównym w polskim
futbolu. Teraz choruje na bolesną chorobę i potrzebuje naszej
pomocy.”
Szansą na wyzdrowienie jest operacja, którą wyznaczono na
drugą połową lipca br. Na portalu siepomaga.pl prowadzona
jest zbiórka pieniędzy.

W Szkole Podstawowej Nr 3 trwa akcja „Podaruj
książkę bibliotece”.
Jeśli ktoś ma w domu niepotrzebne książki w dobrym stanie, to
może oddać je do przeczytania innym. Przekazane pozycje
wzbogacą księgozbiór biblioteki przy ul. Dzikiej 36 Za
wszystkie podarowane książki serdecznie dziękujemy!

NA ORLEJ - SUPERPUZZLE.PL

W pandemicznej rzeczywistości, w której funkcjonujemy już
od ponad roku, niezwykłą popularnością zaczęły się cieszyć
puzzle. Stały się one rodzinną rozrywką i sposobem na
spędzenie wolnego czasu. Idąc z tym trendem Księgarnia Orla
rozwinęła się o nowy dział - do Grapli i Orla Cafe dołączyły
Superpuzzle!
Puzzle każdy zna. Jedni lubią bardziej, inni mniej. A czy wiecie,
że pierwsze puzzle ułożono ponad 300 lat temu? Faktem jest
także, że układanie puzzli doskonale wpływa na rozwój mózgu
dzieci - dzięki układankom uczą się one koncentracji
i cierpliwości, zwiększają widzenie przestrzenne, logiczne
myślenie i różnicowanie kształtów i barw. Jeśli natomiast
puzzle układamy całą rodziną dodatkowo wzmacniamy nasze
relacje i uczymy się współpracy, aby wspólnie osiągnąć cel.
Warto więc razem puzzlować!
A różnorodność puzzli jest ogromna.
Obok powszechnie znanych rm takich jak Castorland,
Clementoni, Tre czy Ravensburger coraz popularniejsi stają
się niszowi producenci, specjalizujący się w przepięknych,
charakterystycznych dla nich wzorach: Piątnik, Bluebird,
Jumbo, Lupu, Educa czy Heye.
Puzzle kojarzą nam się przede wszystkim z przyrodniczymi
widokami. Jednak oferta wzorów jest niesamowicie bogata
i stale się powiększa - zdecydowanie każdy jest w stanie znaleźć
coś dla siebie. I tak, obok postaci z bajek, słodkich kotków czy
egzotycznych zwierząt możemy układać panoramy miast,
dzieła sztuki, wszelkiego rodzaju mapy czy komiksy. Gra cy
tworzą przepiękne puzzle fantasy czy re eksyjne obrazy.
Artyści prześcigają się w tworzeniu magicznych puzzlowych
gra k.
Wybór puzzli pod kątem ilości elementów także jest ogromny
– od puzzli po kilka sztuk, aż po kilkadziesiąt tysięcy - choć
w Polsce zdecydowanie najbardziej popularna jest wielkość
1000 elementów.
A gdyby znudziły Wam się “zwykłe” puzzle zawsze można
zwiększyć poziom trudności i ułożyć puzzle przestrzenne,
krystaliczne, puzzle z zagadkami lub sięgnąć po puzzle
z nieregularnymi kształtami elementów, czyli z tzw. wykrojnika
Smart-Cut. To dopiero jest zabawa!
Serdecznie zachęcamy do odwiedzania nas oraz do obejrzenia
magicznych wzorów dostępnych na naszej stronie
superpuzzle.pl
Kreatywnie na Orlej, czyli pomysł na wielkanocne
dekoracje.
W dzisiejszej kreatywnej propozycji kontynuujemy temat
wielkanocnych dekoracji i zapraszamy do zrobienia
świątecznego wieńca.

Potrzebujemy:
• Wiklinowy wieniec;
• Sztuczny bukszpan;
• Jajeczka;
• Klej na gorąco;
• Ew. Kawałek wstążeczki i kurczaczek.
Na połowie wiklinowego wieńca ułóż kompozycję z gałązek
bukszpanu i przyklej ją klejem na gorąco (zdj.1). Następnie na
bukszpan doklej kilka kolorowych jajeczek. Możesz także
zawiązać kokardkę ze wstążki na końcu kompozycji oraz
dołożyć małego kurczaczka (zdj.2) Gotowe!
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
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