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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH RUSZY 29 MARCA
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie
się w naszym mieście od 29 marca do 9 kwietnia.
Jak to będzie działać?
W poniedziałek 29 marca 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 zarejestrować wniosek 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 należy zapoznać się z zasadami
oraz harmonogramem rekrutacji.
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2020/2021
uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
przez dziecko w roku szkolnym 2020/2021 w swojej placówce.
Jakie są warunki?
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok
szkolny 2021/2022 brane są pod uwagę:
• kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe, które są
uwzględniane na pier wsz ym etapie postępowania
rekrutacyjnego. Ww. kryteria mają jednakową wartość.
• kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale
nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają różną wartość.
Kto może się starać?
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci
(kandydaci) zamieszkali na terenie Miasta Ząbki.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten
warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział
przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal
d y s p o n u j e wo l ny m i m i e j s c a m i , n a d r u g i m e t a p i e
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria
określone w Uchwale nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych.
Jak potwierdzić wolę kontynuacji?
Zanim zacznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych rodzice/opiekunowie prawni starszych dzieci
o d 2 2 d o 2 6 m a rc a b ę d ą m o g l i p o t w i e rd z i ć wo l ę
kontynuowania wychowania przedszkolnego. Ze względu na
sytuację epidemiczną będzie się to odbywać głównie
w systemie e-rekrutacja.
W poniedziałek 22 marca o godzinie 12:00 ruszy elektroniczny
system potwierdzania woli kontynuowania wychowania
przedszkolnego na stronie: zabki.formico.pl. Podobnie, jak
przy rekrutacji, tutaj też po zalogowaniu trzeba będzie wpisać
numer PESEL dziecka. Następnym krokiem będzie wybranie
przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza,
a następnie nacisnąć przycisk potwierdzenia woli kontynuacji.
Rodzicom, którzy nie posiadają możliwości zalogowania się do
systemu, przedszkola umożliwią złożenie deklaracji osobiście.

MOSIR: ZNÓW MOŻNA ĆWICZYĆ
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady
Ministrów z 11 lutego 2021 roku dotyczącego
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
zajęcia na boiskach znajdujących się na otwartym
powietrzu mogą zostać wznowione na podstawie
dotychczasowych rezerwacji.
Przed przystąpieniem do gry należy wziąć pod uwagę swoje
bezpieczeństwo, wynikające ze stanu boiska. Nawierzchnie nie
będą odśnieżane, dlatego też MOSiR apeluje o to, by rozważnie
korzystać z możliwości gry.
W sytuacji pogorszenia się warunków pogodowych, czyli:
wystąpienia opadów śniegu, śniegu z deszczem i obniżenia się
temperatury poniżej -5 stopni Celsjusza – boiska będą
nieczynne.
W dalszym ciągu nie zmieniły się zasady bezpieczeństwa:
bez względnie obowiązują zasady wer y k acji osób
wchodzących oraz dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego.

DUKES ZĄBKI: TWARDZIELE
Z WIELKIMI SERCAMI
Futboliści z naszej miejscowej drużyny w Walentynki
oddali krew.

Zawodnicy Dukes Ząbki wzięli udział w akcji Motoserce ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi organizowanej przez
motocyklistów zrzeszonych przy Kongresie Polskich Klubów
Motocyklowych -podczas której oddali krew i wzięli udział
w charytatywnym wydarzeniu. Partnerami akcji są: PCK oraz
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
Futboliści dziękują przyjaciołom i szczególnie chcieliby
pogratulować kobiecie o wielkim sercu, która wylicytowała za
niemałe pieniądze koszulkę.
Jak piszą na swoim pro lu na Facebooku: „Katarzyno,
zapraszamy na nasz trening na Dozbud Arenę w celu jej
odebrania!”

ZĄBKI WSPIERAJĄ SPORT
- PRZYZNANE DOTACJE
Jak co roku kluby sportowe, działające w naszym
mieście, mogły się starać o udzielenie dotacji.
W ogłoszonym 13 stycznia konkursie wpłynęło pięć
ofert.

Wnioski o przyznanie dotacji złożyły: MKS Ząbkovia Ząbki,
Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki, Międzyszkolny
Klub Sportowy Ząbki, Klub Sportowy Tenis Maxi Plast Ząbki,
Uczniowski Klub Sportowy Szabla Ząbki. Wnioski spełniły
warunki formalne i zostały pozytywnie ocenione przez komisję
konkursową. Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk
zaakceptowała te oferty i przyznała im dotacje w wysokości:
1) MKS Ząbkovia Ząbki - 200 000 złotych,
2) UKS Ząbkovia Ząbki - 16 000 zł,
3) MKS Ząbki - 6 000 zł,
4) KS Tenis Maxi Plast Ząbki - 2 500 zł,
5) UKS Szabla Ząbki - 5 500 zł.

BIBLIOTEKA ZACHĘCA DO CZYTANIA
– KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE
Mniej wychodzimy z domu? Nudzimy się wieczorami?
Może warto wziąć książkę do ręki? Tylko jaką wybrać?
Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach ma ciekawe
propozycje.
W czasach przed wynalezieniem telewizora, a nawet jeszcze
długo później, w długie zimowe wieczory ludzie często
zasiadali do czytania. To znakomita okazja do spotkania się
razem i wymiany myśli. Jeśli każdy weźmie do ręki inną książkę,
to od razu będzie o czym porozmawiać. Jeśli nie wiemy, co
warto przeczytać i potrzebujemy porady, to przed wybraniem
się do biblioteki warto skorzystać z podpowiedzi. Co
proponuje Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach?
Przedstawiamy kilka rekomendacji dla starszych i młodszych.
1)„Gambit Królowej” Walter Tevis
Ostatnio było o tej pozycji głośno za sprawą serialu. Jak piszą
pracownicy ząbkowskiej biblioteki „Gambit królowej” to
przepiękna książka o samotności i przyjaźni, rywalizacji
i współpracy, zagubieniu i poszukiwaniu sensu życia. Książka ta
została zekranizowana. Na jednej z platform lmowych można
obejrzeć serial stworzony na podstawie książki.
Bohaterką jest Beth Harmon, która w wieku 8 lat tra a do
sierocińca, gdzie wkrótce odkrywa swoje dwie największe
miłości: grę w szachy i środki odurzające. Szachów uczy się
w piwnicy, pod okiem gburowatego woźnego, który szybko
poznaje się na jej niezwykłym talencie. Niestety pigułki
uspakajające , które dostaje ona wraz z innymi dziećmi mocno
ją uzależniają.
Obie obsesje będą towarzyszyć Beth, kiedy opuści dom
dziecka, przeniesie się do rodziny adopcyjnej i spróbuje
zbudować dla siebie nowe życie. Wspinając się na szczyty
amerykańskich, a potem światowych rankingów szachowych,
będzie się równocześnie mierzyć z własnym pragnieniem
samozniszczenia.
2) Cykl „Firebird” Claudii Gray
To połączenie gorącego romansu z powieścią akcji i science
ction. Druga nasza propozycja to cykl „Dimily” Estelle
Maskame. Opowiada o trudnej i zakazanej miłości dwójki
zbuntowanych nastolatków.
3)„Co się dzieje w mojej głowie” Molly Potter
Czy czasami porównujecie się z innymi w różnych dziedzinach
życia? I po chwili uznajecie że nic nie umiecie, i że nie jesteście
nic warci? Ona/on jest lepszy ode mnie, dlaczego nikt nie chce
ze mną rozmawiać? Co ja tak iego zrobiłam/em, że
koleżanka/kolega do mnie się nie odzywa? Wyobraźcie sobie,
że dzieci podobnie odbierają otaczający ich świat. Z pomocą
przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji mogą przyjść nam
książki.
4)„Wędrówka dusz” dr Michaela Newtona
Poszukiwanie tajemnicy ludzkiego istnienia towarzyszy

każdemu z nas od zawsze. Jak powstaliśmy, dlaczego jesteśmy
tacy, jacy jesteśmy, co wpływa na nasz los? Te wszystkie pytania
pojawiają się w naszej głowie, odkąd tylko stajemy się
świadomi własnej osobowości.
„Wędrówka dusz” to wnikliwa analiza ludzkich przemyśleń,
zachowań i osobowości. Została napisana na podstawie relacji
aż dwudziestu dziewięciu pacjentów samego autora
i hipnoterapeuty - Michaela Newtona. To prawdziwe ludzkie
opowieści, które są podstawą wszystkich wniosków
wynikających z tej książki. Pozwala to odkryć prawdziwą
tajemnicę ludzkiego istnienia i zrozumieć, jak funkcjonuje
porządek świata.
5) Księżycowe Miasto„Dom ziemi i krwi” Sarah J. Maas
Akcja książki rozgrywa się w Księżycowym Mieście, które rządzi
się własnymi prawami i określoną hierarchią kastową. Władzę
mają wysoko urodzeni, mieszańcy stanowią zwierzynę,
a ludzie są niewolnikami i nie mają żadnych praw. Miasto łączy
w sobie piękną architekturę z nowoczesną technologią, za
którą kryje się przemoc i szemrane interesy.
Bryce Quinlan ma dobre i spokojne życie. W dzień pracuje jako
sprzedawca antyków, a po pracy imprezuje całą noc,
korzystając z tego co Księżycowe Miasto ma do zaoferowania.
Jednak jedna noc zmienia jej życie nieodwracalnie, noc
podczas której brutalnie ginie ukochana dla Bryce osoba,
pozostawiając ją osamotnioną i z rozdartym sercem.
Hunt Athalar zajmuje się tropieniem i wykańczaniem
demonów i nie ma sobie w tym równych. Kiedy w Lunathionie
pojawia się nieznany demon siejący zamęt, upadły anioł
otrzymuje od Gubernatora propozycję nie do odrzucenia – ma
pomóc Bryce wytropić złoczyńcę. W zamian odzyska utraconą
wolność.
6)„Gwiazd naszych wina” Johna Greena
Książka opowiada o losach nastolatków, których połączyła
nieuleczalna choroba, od samego początku nie dając im szans
na szczęśliwie zakończenie. Jednak nie jest to tylko opowieść
o walce z nowotworem, nawet nie tylko o miłości, ale przede
wszystkim o marzeniach i znajdowaniu sił, by dążyć do ich
spełnienia.
To tylko niektóre propozycje podsuwane przez pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach. Warto śledzić
facebookowy pro l biblioteki. Co jakiś czas pojawiają się tam

POLICJANCI RADZĄ: JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ
W INTERNECIE
Cyberprzestępcy w 99% przypadkach wykorzystują
nieuwagę, pośpiech i naiwność ludzką, a nie
zawansowane oprogramowanie czy nowe
technologie! Internet tak jak każde inne miejsce nie
powinien zwalniać z czujności i zachowania
zdrowego rozsądku, gdyż tak jak nie uwierzymy, że
w życiu realnym nikt obcy nie przekaże nam fortuny,
tak samo w Internecie nie powinniśmy wierzyć
w „nadzwyczajne okazje”! Lepiej stracić trzy
niepewne okazje, niż raz dać się oszukać.
Przestrzegając kilku podstawowych zasad można ustrzec się
przed przykrymi następstwami nieuczciwej aktywności
różnych oszustów.
Podstawowe zasady, które podnoszą bezpieczeństwo
w Internecie:
1) Zakupy w sklepie internetowym
Należy sprawdzić opinie o sklepie – jak przebiegały zakupy
innych, czy ktoś zgłaszał jakieś nieprawidłowości (można
korzystać z opinii w serwisie takich jak www.ceneo.pl lub
www.opineo.pl czy sprawdzić na forach znalezionych
z wykorzystaniem choćby Google). Należy pamiętać, że sklep
internetowy jak każda inna rma, musi posiadać numer
telefonu stacjonarnego oraz adres i inne dane rejestracyjne –
np. numery NIP i REGON. Powinien być też zamieszczony nr KRS
(Krajowy Rejestr Sądowy), który można zwery kować on-line,
np. pod adresem www.krs-online.com.pl.
Należy sprawdzić poprzez kontakt telefoniczny oraz e-mail
wiarygodność sklepu. W razie jakichkolwiek podejrzeń
powinno się przynajmniej przy pierwszym zakupie sprawdzić
stan przesyłki w obecności kuriera. Dobrze jest korzystać
z ofert sklepów, które oferują możliwość śledzenia statusu
zamówienia.
Ważną sprawą jest fakt istnienia na stronie sklepu protokołu
szyfrowania danych podczas dokonywania zakupów. Przed
przesłaniem pieniędzy należy upewnić się, czy w naszej
skrzynce poczty elektronicznej pojawiło się potwierdzenie
zamówienia.
2) Zakupy na aukcjach internetowych
Zawsze przed transakcją należy przejrzeć opinię (komentarze)
użytkownika portalu aukcyjnego, należy również pamiętać, że
nie liczy się tylko duża ilość pozytywnych komentarzy, które
m o g ą być ce l owo „w y p ra cowa n e” p o p r ze z z a k u py
przedmiotów o znikomej wartości, ale też ich statystyka – na
przykład kilka ostatnio dodanych negatywnych komentarzy
może świadczyć o przejęciu konta uczciwie handlującego
użytkownika przez dokonującego oszustwa przestępcę.
Należy pamiętać, że nie ma „super okazji” – zbyt niska cena też
może sugerować ryzyko oszustwa.
O fakcie czy bierzemy udział w nieuczciwej aukcji, może
powiedzieć opis aukcji lub załączone do niej zdjęcia. Pamiętać

należy, że jeżeli zdjęcia nie są wykonane przez sprzedającego,
tylko pochodzą np. ze strony producenta lub innej aukcji, może
to świadcz yć, iż sprzedający nie jest w posiadaniu
wystawianego na sprzedaż towaru.
Jakiekolwiek podejrzenia powinny skutkować odstąpieniem
od transakcji.
Przed dokonaniem zapłaty powinno się skontaktować ze
sprzedawcą – im więcej informacji o sobie udostępnia (np.
adres i telefon) tym lepiej. W wypadku przedpłaty na konto
należy wybierać tylko doświadczonych i pozytywnie
opiniowanych sprzedawców.
Unikajmy bezwzględnie dokonywania zapłaty za zakupiony
towar poprzez różne systemy płatności - takie jak Western
Union lub ostatnio wprowadzany system zdalnego
przekazywania pieniędzy poprzez sieć bankomatów,
umożliwiający dokonywanie wypłat bez konieczności
posiadania karty bankomatowej, a jedynie posiadając telefon
komórkowy – Hal-Cash - które nie pozwalają w żaden sposób
zidenty kować odbiorcy naszej płatności.
Nie należy dokonywać transakcji przez tzw. „kupowanie poza
aukcją”. (Oszuści najczęściej traktują serwis aukcyjny jako
s p o s ó b p o z y s k a n i a o a r y. Pr z e s t ę p c a p r o p o n u j e
nieświadomej zagrożenia osobie zakup po niższej cenie, ale
bez pośrednictwa serwisu – choćby po to, by uniknąć opłat
pobieranych przez serwis aukcyjny. Należy wziąć pod uwagę,
że późniejsze dochodzenie swoich roszczeń, jak
i postępowanie dowodowe jest bardzo utrudnione).
Po zakończonej aukcji należy odczekać kilka godzin
i skontaktować się samemu ze sprzedającym w celu
potwierdzenia danych potrzebnych do dokonania przelewu,
pamiętając że błyskawicznie otrzymany po zakończonej aukcji
e-mail może być spreparowany przez oszusta.
Jeśli pojawia się choć cień niepewności odnośnie
sprzedającego, a istnieje taka możliwość, należy wybrać
funkcję depozytową portalu, unikając transakcji z osobami,
które nie chcą się zgodzić na taką formę płatności.
Jeżeli przesyłkę przesłano za pobraniem pocztowym – można
otworzyć paczkę przy pracowniku poczty lub kurierze
i w przypadku ujawnienia oszustwa, należy spisać protokół
i złożyć zawiadomienie na policji.
Jeżeli po aukcji zakończonej sprzedażą (przeważnie
niespodziewanie wysoką kwotą) okaże się, że kupujący
pochodzi z zagranicy (najczęściej z Afryki), nie należy wysyłać
towaru, dopóki pieniądze nie zostaną zaksięgowane na koncie,
nie należy reagować na e-maile, że pieniądze zostały chwilowo
wstrz ymane, ale za to do informacji jest załączony
spreparowany dowód wpłaty (najczęściej jest do dokument
w formacie *.pdf ).
Bardzo ważna jest ochrona swoich danych personalnych, by
nie zostać wplątanym w przestępczą aktywność oszustów
aukcyjnych!
Nie należy podawać żadnych danych w odpowiedzi na
rzekome zapytania od administracji serwisu aukcyjnego, są to
w 100% preparowane przez oszustów e-maile celem przejęcia
naszego konta użytkownika.
3) Korzystanie z portali społecznościowych
Należy podawać jak najmniej informacji o sobie, rodzinie,

bliskich, znajomych, miejscu pracy, itp. Nie wolno zamieszczać
zdjęć, które mogą być podstawą szantażu, lub mogą pomóc
w uwiar ygodnieniu podsz ywania się. W prz ypadku,
ujawnienia, iż ktoś podaje się za nas (ktoś w takim serwisie
takim jak np. „Nasza Klasa” założył pro l z naszymi danymi)
trzeba żądać od administratora jego usunięcia.
4) Dokonywanie płatności w Internecie
Przed przelaniem pieniędzy należy upewnić się, czy podane
przez sklep konto rachunku bankowego nie należy do tzw.
elektronicznych portmonetek, czyli kupowanych np.
w urzędzie pocztowym za 5 zł kart płatniczych wraz z numerem
konta w celu późniejszego ich doładowania (karta płatnicza
typu pre-paid).
Sprawdzić to można, wpisując nr rachunku bankowego
choćby pod adresem http://www.konto.uwaga.info/, gdzie
w przypadku karty tupu pre-paid nie pojawi się żaden oddział
banku, tylko centrala. Należy pamiętać, iż transakcja taka jest
niebezpieczna, gdyż nr konta rachunku bankowego nie jest
powiązany z żadnymi danymi personalnymi.
Nie należy regulować płatności w Internecie tzw. „wypukłymi”
kartami kredytowymi, które po dokonaniu zakupu konieczne
jest podanie numeru karty oraz najczęściej specjalnego kodu
zapisanego na karcie (kod ten zwany jest CVV2/CVC2, numer
ten jest nadrukowany na karcie tuż obok podpisu).
Powinno się regulować płatności w Internecie korzystając
z witryn umożliwiających płatności przez centra rozliczeniowe,
dzięki temu pracownicy sklepu internetowego nie otrzymują
danych karty kredytowej. Płacąc kartą lub przelewem
z elektronicznego konta bankowego należy używać
wszystkich, także opcjonalnych zabezpieczeń oferowanych
przez bank – np. dodatkowego kodu autoryzującego
transakcję, otrzymywanego smsem na telefon komórkowy.
Nie wolno reagować na e-maile od banku z prośbą o podanie
hasła jednorazowego lub zmianę hasła.
Logując się na stronę, poprzez którą dokonuje się płatności,
należy sprawdzić, czy opiera się ona na bezpiecznym
połączeniu szyfrowanym oznaczonym skrótem https
(w odróżnieniu od nieszyfrowanego http), jeśli tak, to należy
sprawdzić, czy certy kat bezpieczeństwa jest ważny klikając na
symbol kłódki, który pokaże się podczas wyświetlania takiej
strony w przeglądarce internetowej. Nie wolno reagować na
e-maile od banku z prośbą o zalogowanie się na stronę banku
przez link podany w tekście wiadomości. Strona, taka może być
kopią strony banku, a klient jest proszony o podanie numeru
konta, numeru identy kacyjnego i haseł, a nawet kodów PIN
do kart. Jest to typowy phishing – czyli wyłudzanie danych
dotyczących kont rachunków bankowych w celu przejęcia ich
zawartości.
N a k o m p u te r ze, k tó r y j e s t u ż y wa ny d o t ra n s a k c j i
internetowych, nie powinno się instalować żadnych,
programów z nieznanego źródła – gry, animacje itp. mogą
faktycznie służyć do monitorowania zawartości komputera.
W trakcie logowania się do sklepu internetowego czy banku
nigdy nie wolno korzystać z linków – zawsze należy wpisać
adres ręcznie. Nie należy dokonywać płatności i logować się do
serwisów z podaniem swojego hasła w punktach bezpłatnego
publicznego dostępu do Internetu (tzw. hot-spotach).

5) Niespodziewana korespondencja i smsy
Gdy otrzymujemy z nieznanych źródeł lub o dziwnej treści
korespondencję lub smsy, których się nie spodziewamy, może
to znaczyć, że my lub ktoś kto posiadał nasze dane kontaktowe
był nieostrożny i teraz ktoś inny usiłuje te dane wykorzystać
w celu niezgodnym z prawem. Pr zeważnie chodzi
o wyłudzenie jakieś kwoty pieniędzy lub pozyskanie naszych
danych wraz z numerem konta rachunku bankowego.
Podstawowe zasady, o których w takich przypadkach należy
pamiętać:
Nikt nie daje nic za darmo! Udział w bezpłatnej loterii i szybka
wygrana to absurd, gdyż funkcjonowanie darmowej loterii
mija się z celem.
Żaden uchodźca polityczny z „Czarnego Lądu”, posiadający
miliony dolarów na zamrożonym koncie bankowym, za pomoc
w odzyskaniu ich nie podzieli się później tą kwotą, stracimy
jedynie wyłudzone w trakcie całej operacji zwanej „oszustwem
nigeryjskim”, koszty operacyjne (rzekomej opłaty dla
prawników, przelewy bankowe, wytworzenia dokumentacji)
kilkaset lub kilka tysięcy dolarów lub funtów.
Należy też pamiętać, iż otrzymując e-mail lub smsy
z informacją, że pod wskazanym adresem są kompromitujące
nas materiały, a następnie żeby tam się dostać musimy wysłać
sms by otrzymać kod dostępu, w 99 proc. przypadków stracimy
tylko kilkadziesiąt złotych na sms, a pod wskazanym
w najlepszym wypadku nic nie będzie lub w nieco gorszym
przypadku będzie złośliwe oprogramowanie, którym możemy
zainfekować nasz komputer.
Ważne jest również, by nie wziąć udziału w przestępstwie
zwanym popularnie praniem pieniędzy. Po otrzymaniu
wiadomości e-mail z prośbą o pomoc w przesłaniu pieniędzy,
np. od kontrahentów jakiejś rmy, którzy będą je wpłacać na
udostępniony przez zwerbowaną osobę rachunek bankowy,
do siedziby rmy, przeważnie za wschodnią granicę
z wykorzystaniem transferu pieniężnego Western Union, po
uprzednim potrąceniu np. 5 proc. prowizji dla siebie, należy
natychmiast potraktować to jako próbę zwerbowania do
procederu„prania pieniędzy”.
6) Gdy doszło do oszustwa
Należy poinformować jak najszybciej administratorów
ds. bezpieczeństwa danego serwisu. Powinno się zawsze
zachowywać wszystkie dokumenty związane z transakcją
tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję
mailową, itp. jak również całą korespondencję ze sprzedawcą.
Należy zachować zapisy rozmów poprzez komunikatory
internetowe, sms'y. Należy zgłosić się wraz z powyższymi
dokumentami do najbliższej jednostki Policji. Gdy doszło do
oszustwa na aukcji internetowej, należy skompletować
następujące dane: datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz
wylicytowaną kwotę, nick sprawcy oszustwa oraz jego adres
e-mail, sposób kontaktu ze sprzedającym - jego e-mail,
nr telefonu, adres (korespondencja e-mail powinna być
zapisana w formie elektronicznej, np. w formacie *.eml),
sposób dokonania zapłaty - przelew na konto bankowe,
płatność za pobraniem.
(Biuro d/w z Cyberprzestępczością KGP)

ZAMKNIĘCIE UL. KOŁŁĄTAJA
POMIĘDZY UL. SIKORSKIEGO
I SZKOLNĄ.
R o z p o c z y n a j ą s i ę p ra ce p r z y p r z e b u d o w i e
ul. Sikorskiego, ul. Lotniczej oraz fragmentu
ul. Kołłątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej.
W pierwszym etapie będzie budowany kanał
pomiędzy ul. Szkolną i Sikorskiego.
Firma KROL poinformowała o wprowadzeniu od 23 lutego
2021 r. (wtorek) czasowej organizacji ruchu na ul. Kołłątaja
w Ząbkach zgodnie z projektem nr ewid. WDP.7120.2.116.2021.
Oznacza to zamknięcie dla ruchu skrzyżowania ul. Sikorskiego
z ul. Kołłątaja oraz fragmentu ul. Kołłątaja w kierunku Szkolnej.
Ulica Szkolna będzie w dalszym ciągu przejezdna. W celu
dojazdu do placówek oświatowych należy korzystać z ulic
Szkolnej i Harcerskiej.
Utrudnienia na ul. Kołłątaja potrwają w zależności od
warunków pogodowych do około 3 tygodni w kolejnych
etapach prace przeniosą się na ul. Sikorskiego.

PRZYPOMINAMY: OD MARCA
RUSZAJĄ KONTROLE BILETÓW
W ZĄBKOBUSACH
Bezpłatne przejazdy ząbkowskimi autobusami są
możliwe pod warunkiem posiadania karty „Jestem
z Ząbek”, którą można otrzymać w ząbkowskim
urzędzie. Od kilku miesięcy trwa sukcesywna
wymiana starych kart na nowe, oferujące jeszcze
więcej korzyści mieszkańcom.

Warto przypomnieć, że karty mieszkańca wydawane są
osobom zycznym, które mieszkają w naszym mieście
i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie, bez względu na to, czy osiągają dochód. Karty
mogą też otrzymać dzieci osób uprawnionych, wspólnie z nimi
zamieszkujące z tym, że dzieci od 18. do 26. roku życia muszą
być w dalszym ciągu uczniami szkół lub studentami.
Wniosek o wydanie nowej karty można złożyć poprzez stronę
internetową www.jestemzzabek.pl lub osobiście w Urzędzie
Miasta. Ze względu na panujący w Polsce stan epidemii
zachęcamy mieszkańców do składania wniosków online. Jeśli
ktoś jeszcze nie ma karty mieszkańca, a jest uprawniony do jej
posiadania, to powinien na ten krok zdecydować się jak
najszybciej. Najłatwiej złożyć wniosek przez Internet.
Składając wniosek drogą internetową w pierwszej kolejności:
a) zakładamy i potwierdzamy konto w ser wisie
www.jestemzzabek.pl;
b) składamy wniosek o przyłączenie do Programu Karty
Mieszkańca – do wniosku załączamy fotogra ę i skany lub
zdjęcia potrzebnych dokumentów (pierwszej strony PIT, UPO,
skanu dowodu);
c) po zaakceptowaniu wniosku przez Urząd możemy już
k o r z ys t a ć z a p l i k a c j i m o b i l n e j i m a my m oż l i wo ś ć
wnioskowania dla siebie o kartę w formie zycznej, czyli o kartę
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mieszkańca w formie chipowej karty zbliżeniowej, a także
możemy dołączać nasze dzieci do naszego konta. Dzieci
automatycznie dziedziczą program "Jestem z Ząbek" od
rodzica do ukończenia 18 roku życia;
d) po akceptacji wniosku o dołączenie dziecka do konta
rodzica lub opiekuna, dzieci mają aktywne karty wirtualne,
rodzic zarządza kontem dziecka do skończenia przez nie 18 lat
m.in. może ustawić login i hasła dla dzieci;
e) może również zawnioskować o kartę zyczną dla dziecka.
Pasażer, jadąc ząbkobusem, powinien mieć przy sobie aktywną
kartę mieszkańca w formie elektronicznej lub plastikowej w przeciwnym razie należy nabyć bilet u kierowcy. Dlaczego
tak ważne jest posiadanie karty przy sobie? Karta identy kuje
użytkownika programu, w systemie przed partnerem lub
kontrolerem w środkach komunikacji. To system karty, po jej
zeskanowaniu poprzez aplikację, lub wprowadzeniu kodu
potwierdzającego przez stronę www (przez partnera) w trybie
on-line potwierdza, czy mamy prawo do usług, ulg
u danego partnera wnikających ze wszystkich programów do
których jesteśmy przypisani. Sformułowanie „ważność karty”
jest pewnym uproszczeniem. Istotne jest czy nadal jesteśmy
uprawnieni do korz ystania z danego programu.
Nieuprawniony przejazd będzie skutkował, zgodnie z Uchwałą
Rady Miasta Ząbki, nałożeniem kary przez kontrolera.

Ząbki-2, uzupełnienie i odciążenie linii organizowanych przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, dowóz do
przystanku przesiadkowego na ul. Radzymińskiej oraz
poprawa dostępności komunikacji publicznej
w poszczególnych obszarach miasta. W najbliższym czasie
w planach jest skierowanie części kursów linii Z2 do stacji
metra Trocka, co ułatwi naszym mieszkańcom dotarcie do
punktu przesiadkowego w Warszawie.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
ZAMIENI SIĘ W SZKOŁĘ
PODSTAWOWĄ NR 6

Głównym zadaniem naszych autobusów miejskich jest dowóz
mieszkańców do przystanków kolejowych PKP Ząbki
(wszystkie trzy linie) oraz do przystanku PKP Rembertów – linia

Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3
w Szkołę Podstawową nr 6.
Nowa szkoła będzie się mieściła w budynku przy ul. Dzikiej 36.
Wszyscy uczniowie zlikwidowanej lokalizacji Szkoły nr 3 będą
mogli kontynuować naukę w nowej placówce. Wszystkie
dzieci, które obecnie uczęszczają do szkół podstawowych,
nadal będą mogły pozostać w obecnych klasach i nie będą
przenoszone zgodnie z nową siecią szkolną. Natomiast
o ewentualnym przeniesieniu dziecka do szkoły według
nowego rejonu będzie mógł zadecydować wyłącznie
rodzic/rodzice ucznia, w uzgodnieniu z dyrektorem.
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały nr XXXVIII/344/2021
Rady Miasta Ząbki, podjętej 27 stycznia 2021 r.: „w tym
momencie Szkoła Podstawowa nr 3 liczy już 1750 uczniów, co
stanowi ogromne wyzwanie dla dyrekcji oraz wszystkich
nauczycieli. Przekształcenie szkoły poprawi warunki pracy
nauczycieli, kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, a przede
wszystkim wpłynie na jakość nauki i postrzegania środowiska
lokalnego przez uczniów.”
Sieć sześciu szkół podstawowych, która będzie funkcjonowała
od 1 września 2021 roku dotyczy dzieci, które będą
przyjmowane do szkół od nowego roku szkolnego.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
PODPISAŁA UMOWY NA WYKONANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DRÓG

WIĘCEJ ZIELENI
W MIEJSKIEJ PRZESTRZENI
Miasto Ząbki opublikowało zamówienie publiczne
w sprawie nasadzeń zieleni miejskiej w ramach
realizacji projektu „Zielona przestrzeń – rozwój
i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki –
część III – w ramach Działania 2.5 Priorytet II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020”.

Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
obejmują planowaną budowę ulicy Szwoleżerów na
odcinku od ul. Zielenieck iej do Kościuszk i,
ul. Ł ab ędziej, nieut wardzonego fragmentu
ul. Sokolej, a także ul. 17 września, Wrzosowej na
odcinku od 17 września do 3 Maja, Wspólnej oraz
Skowronka.
W naszym mieście trwa już kilka inwestycji drogowych,
a kolejne się zbliżają. Ważnym krokiem w kierunku realizacji
jest wykonanie dokumentacji projektowej.
Po d p i s a n e 9 l u t e g o u m o w y o b e j m u j ą w y k o n a n i e
dokumentacji:
• ul. Szwoleżerów (na odc. od Zielenieckiej do Kościuszki)
w zakresie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz wpustami do kanalizacji deszczowej. Projekt ma
obejmować fragment ulicy o długości ok. 480 m i szerokości
ok. 12 m (w tym jezdnię o szerokości 6,0 mb oraz chodniki po
obu stronach);
• ul. Łabędziej i ul. Sokolej w zakresie budowy drogi wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz siecią kanalizacji
deszczowej. Projekt obejmie fragment o łącznej długości ok.
465 m;
• ul. 17 września i ul. Wrzosowej (na odc. od ul. 3 maja do
ul. 17 września) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz siecią
kanalizacji deszczowej. Zakres opracowania ma obejmować
fragment o łącznej długości ok. 390 m;
• ul. Wspólnej i ul. Skowronka (na odc. od ul. Zycha do
ul. Bocianiej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz siecią
kanalizacji deszczowej.

Po zrealizowaniu tych inwestycji poprawi się stan techniczny
dróg, zwiększy się komfort dojazdu do nieruchomości oraz
usprawni się komunikacja na terenie miasta.

Ząbkowskie ulice niedługo jeszcze mocniej pokryją się
zielenią. Przedmiot zamówienia obejmuje nasadzenia 18 330
roślin oraz 36 drzew, w szczególności:
• nasadzenia krzewów – wielogatunkowych kompozycji
krzewów o zróżnicowanej wysokości, barwnych liściach oraz
ozdobnych kwiatach,
• nasadzenia roślin okrywowych pod zwartymi koronami
drzew, w miejscach o dużym zacienieniu,
• sadzenie drzew,
• nasadzenia bylin i traw ozdobnych,
• rekultywację trawników.
Na ząbkowskich ulicach pojawią się m.in.: klon czerwony, lipa
drobnolistna, tawuła gęstokwiatowa czy miskant chiński.

Rośliny pojawią się w ośmiu miejscach, znajdujących się przy
ulicach:
• Narutowicza,
• Słowackiego,
• Parkowej,
• 3 Maja,
• Batorego,
• Harcerskiej,
• Sowińskiego,
• Poniatowskiego.
Zieleńce będą zajmować łączną powierzchnię około
1,89 hektara.
Wartość projektu wynosi: 8 529 820,75 PLN, z czego
do nansowanie obejmuje 85 proc., a wkład własny wynosi
15 proc.

KOLEJNY SUKCES ZAWODNIKÓW UKS
SZABLA ZĄBKI

sobie Daria Skonieczna, która wygrała wszystkie pojedynki
w grupie. W fazie pucharowej musiała stanąć do walki
z klubową koleżanką Emilią Stępczyńską (pojedynek zakończył
się wynikiem 15:9). Następnie zawodniczka UKS Szabli Ząbki
pokonała dwie reprezentantki klubu z Sosnowca. Zwłaszcza
ten drugi pojedynek dostarczył wielu emocji, bo o zwycięstwie
zadecydowała ostatnia akcja. W walce o wejście do nału
musiała uznać wyższość zawodniczki z Łodzi i ostatecznie
skończyła turniej na trzeciej pozycji.
Turniej stał na wysokim poziomie, w rywalizacji wzięło udział
wiele zawodniczek z kadry narodowej. Sukcesy szablistów
z Ząbek są tym bardziej warte podkreślenia, że niemal wszyscy
dopiero w tym roku weszli do kategorii wiekowej do lat 17
i w Sosnowcu musieli walczyć z przeciwnikami starszymi od
siebie o kilka lat.
Szabliści szukają chętnych
UKS Szabla Ząbki prowadzi nabór do sekcji szermierki
szablowej. Do udziału w zajęciach zaproszone są 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.

Daria Skonieczna zajęła trzecie miejsce w zawodach
Pucharu Polski Juniorów z cyklu KGHM Tour. Z dobrej
strony pokazali się także inni zawodnicy klubu UKS
Szabla Ząbki.
Do Sosnowca pojechały z naszego miasta trzy panie: Daria
Skonieczna, Marta Laskowska i Emilia Stępczyńska oraz
czterech panów: Antoni Dąbrowski, Hubert Wilga i bracia
Aleksander i Benedykt Denkiewiczowie.
To oni jako pierwsi zaczęli walki grupowe. Benedykt
Denkiewicz wygrał aż pięć pojedynków w tej fazie rywalizacji
i w pierwszej rundzie części pucharowej miał wolny los.
Niestety, następnie tra ł na silniejszego od siebie rywala
z Lublina i ostatecznie skończył zawody na 17. pozycji.
Najdłużej w walce utrzymał się Aleksander Denkiewicz, który
chociaż w grupie wygrał dwa pojedynki, to potem
w fazie pucharowej radził sobie bardzo dobrze. Najpierw
pokonał zawodnika z Konina, następnie awansował do
najlepszej szesnastki turnieju, ale tam musiał uznać wyższość
rywala z MUKS Victor Warszawa.
Świetne walki pań
Potem do walki przystąpiły panie. Najlepiej od początku radziła

PROGRAMOWANIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować”
to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki
programowania wśród dzieci. Logiczne,
algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do
stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań,
analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej
optymalnych to umiejętności, które warto kształcić
już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia,
że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie
ich życia.
Warto skorzystać z możliwości rozwijania w dzieciach
umiejętności programistycznych oraz logicznego myślenia. To
pozwoli im nie tylko na naukę w przyjemnej formie, ale także
umożliwi im zdobycie kompetencji, które przydadzą się
w późniejszym życiu. Już dziś można pomóc swoim pociechom
w lepszym poruszaniu się na rynku pracy.
Organizatorzy akcji chcą pokazać, że programowania można
uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych
aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych
aktualnie treści.
Program jest skierowany do nauczycieli i ich podopiecznych
w przedszkolach, szkołach i innych placówkach o charakterze
edukacyjnym oraz rodziców.
Jego celem jest świadome, merytoryczne i metodyczne
wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć
dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja
przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa
dla klas 4-8)
Koduj z mamą, koduj z tatą
Czy podstaw programowania dziecko może uczyć się
wyłącznie w szkole lub na zorganizowanych zajęciach
pozalekcyjnych? Nie, chociaż na pewno warto z nich korzystać.
Wiele aktywności można wykonać w domu, wspólnie
z rodzicami, czy starszym rodzeństwem.
Nauka kodowania i podstaw programowania może być
świetnym sposobem na wspólne, wartościowe spędzanie
czasu z dzieckiem. Nie musisz być programistą, nie
potrzebujesz drogiego, specjalistycznego sprzętu... Wystarczą
dobre chęci i odrobina czasu. Dołącz do programu EduSense
„Koduj z mamą, koduj z tatą” i wspólnie z nami, poprzez
atrakcyjne gry i zabawy wprowadzaj swoje dziecko w świat
programowania i robotyki. Pomóż mu w bezpieczny sposób
wejść w cyfrowy świat. Nauka podstaw programowania
pozwala dzieciom stać się czynnym, twórczym odbiorcą
otaczającego go świata. Aktywności okołoprogramistyczne to
również kreatywny, a zarazem odpowiedzialny sposób
korzystania z nowoczesnych technologii czy mobilnego
sprzętu komputerowego.

MŁODZI FIZYCY POSZUKIWANI
– KONKURS LWIĄTKO 2021

Konkurs Lwiątko wzorowany jest na popularnym
matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam,
w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu
podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut, zatem
tempo pracy nieuchronnie prowadzi do przegrzania
mózgowego procesora. Ale na tym między innymi ta
zabawa polega.
Na pomysł, aby według zasad sprawdzonych w Kangurze
zorganizować konkurs z zyki, wpadli w 2001 roku nauczyciele
„uniwersyteckiego” liceum we Lwowie, nawiasem mówiąc,
zajmujący się także organizacją Kangura na terenie Ukrainy.
Nazwa „Lwiątko”, po ukraińsku „Levenja”, właśnie od Lwowa
pochodzi. Pomysł podchwyciło także I Społeczne Liceum
Ogólnokształcące w Warszawie, któremu uk raińsc y
organizatorzy zaproponowali rozszerzenie konkursu na
Polskę. W 2003 roku próbnie, a później już pełną parą, podjęto
się tego zadania.
W latach 2009–2017 konkurs organizowało Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im.
Augusta Witkowskiego w Krakowie.
Od 2019 roku organizatorem Konkursu jest Fundacja
Akademia Młodych Fizyków.
Rejestracja
Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie dokonuje nauczyciel
lub inny pracownik szkoły poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego. Uczestników zgłasza tylko Koordynator
Konkursu. Liczba uczestników z jednej szkoły nie jest
ograniczona (może być nawet jedna osoba). Jedno zgłoszenie
powinno obejmować wszystkich uczestników z danej szkoły.
Formularz zostanie udostępniony na stronie internetowej

konkursu w terminie podanym w harmonogramie.
Opłata
Opłata konkursowa wynosi 12 zł od każdego ucznia
zgłoszonego do udziału w Konkursie.
Po zarejestrowaniu szkoły do udziału w Konkursie Koordynator
wpłaca na konto Organizatora łączną opłatę od wszystkich
uczestników. Opłatę konkursową można wpłacić przelewem
z konta bankowego szkoły, prywatnego konta nauczyciela lub
innej osoby albo przez Pocztę Polską.
Aby otrzymać fakturę za opłatę konkursową, należy
w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć odpowiednie pole
oraz wpisać dane nabywcy (nazwa, adres, NIP). Faktury
wystawiane są na nabywcę, którego dane wpisano
w fo r m u l a r z u, n i e z a l e ż n i e o d s p o s o b u p ł a t n o ś c i .
Przypominamy, że faktury wystawiamy wyłącznie do 14 dni
kalendarzowych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie
bankowym. Druki faktur wysyłamy w paczce z testami, którą
prześlemy do szkoły przed Konkursem.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie
https://lwiatko.org.

BĘDZIE MODERNIZACJA DWORCA W ZĄBKACH
Podczas brie ngu w starostwie powiatowym
zaprezentowano plany inwestycji kolejowych. Na
liście znalazł się dworzec kolejowy w naszym mieście.
Starosta Wołomiński Adam Lubiak i członek zarządu PKP S.A.
Ireneusz Maślany zaprezentowali program "Powiat
Wołomiński - Ziemia Norwida i Cudu nad Wisłą". W ciągu
najbliższych trzech lat zmodernizowanych zostanie pięć
dworców, w: Chrzęsnem, Tłuszczu, Dobczynie, Ząbkach
i Wołominie.
Zabytkowy przystanek kolejowy w naszym mieście zostanie
zmodernizowany zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.
Łączny planowany koszt ma wynieść około 4,5 mln zł brutto.
Przekazanie inwestycji do użytku ma nastąpić w czerwcu 2023
roku.

KALENDARZ W HOŁDZIE DLA PAPCIA CHMIELA
– OD UCZNIÓW I PWIK
Uczniowie z klasy 5C ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Ząbkach zwrócili się do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji z prośbą o wsparcie ich
projektu. Cel był szczytny: postanowili oddać hołd
zmarłemu Panu Henrykowi Jerzemu
Chmielewskiemu, słynnemu Papciowi Chmielowi,
twórcy komiksów Tytus Romek i A'Tomek.

U c z n i o w i e z a p ro j e k t o w a l i k a l e n d a r z z r y s u n k a m i
odpowiadającymi treścią poszczególnym miesiącom roku. I
tak np. w maju Tytus jest harcerzem, bo w maju powstało
harcerstwo, a w lutym Tytus "bawi się planetami" - bo w lutym
urodził się Kopernik (którego Tytus oczywiście spotkał w jednej
z książeczek).
Przedstawicielom PWiK ten pomysł bardzo się spodobał,
szczególnie że ci uczniowie mieli kontakt z Papciem. Robili dla
niego kartki pocztowe w akcji BohaterON oraz na święta - do
dziś w ich klasie wisi rysunek z podziękowaniami od Mistrza.
Kalendarz, zaprojektowany przez uczniów już jest w druku.
A PWiK na swoim pro lu na Facebooku dodatkowo
pogratulowało dzieciom i wychowawcy tego pomysłu oraz
samej jego realizacji pomimo trudności, jakie stwarza izolacja.

RUSZA SZÓSTA EDYCJA
MAZOWIECKIEJ MARKI
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Są wrażliwi na innych, angażują
tych, których społeczeństwo
odrzuca, zmieniają oblicze
gospodarki – tak na Mazowszu
działają podmioty ekonomii
społecznej. Aby je promować,
a przede wszystkim nagrodzić za
ciągły rozwój Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej
kolejny raz ogłosiło konkurs na
Mazowiecką Markę Ekonomii
Społecznej 2021. Zgłoszenia
można przesyłać do 16 kwietnia.
Co roku do tego tytułu przyznawanego
przez samorząd województwa aspirują
wyróżniające się lokalnie podmioty
ekonomii społecznej oraz osoby
i instytucje zaangażowane w rozwój
i promocję tej formy przedsiębiorczości
na Mazowszu.
– To już szósta edycja naszego konkursu
– mówi Elżbieta Bogucka, zastępca
dyrektora MCPS ds. społecznych. – Od
2016 r. wyróżniamy w nim te podmioty,
które z powodzeniem łączą działalność
ekonomiczną ze społecznym
zaangażowaniem. Staramy się też
dostrzegać instytucje i osoby, które
rozumieją na cz ym polega misja
ekonomii, określanej jako „społeczna”.
Misja, która jest oparta na wsparciu
i pomocy drugiemu człowiekowi.

Konkurs adresowany jest do wszystkich
działających w obszarze ekonomii
społecznej. Mogą w nim wziąć udział np.
fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie
socjalne, centra integracji społecznej,
kluby integracji społecznej, zakłady
aktywności zawodowej, warsztaty
t e r a p i i z a j ę c i o we j, t o w a r z y s t w a
wzajemnościowe oraz spółki non pro t
z terenu województwa mazowieckiego.
Tytuł może być przyznany również
osobom i instytucjom wspierającym
roz wój i propagowanie ekonomii
społecznej.
– Liczymy, że podobnie jak w latach
ubiegłych, konkurs będzie cieszył się
dużym zainteresowaniem – mówi
Robert Gajewski, kierownik Wydziału
Ekonomii Społecznej MCPS.
– Przyznajemy to wyróżnienie już po raz
szósty i jest ono bardzo rozpoznawalne.
Co ro k u k i l k a n a ś c i e p o d m i o t ów
i instytucji zdobywa ten tytuł. Mimo
trwającej pandemii, na mapie
województwa wciąż pojawiają się nowe
przedsiębiorstwa społeczne, które mają
na celu nie tylko zysk, ale i korzyści
społeczne. Bardzo nas to cieszy, ale
c h c i e l i byś my, a by w b u d owa n i e
e k o n o m i i s p o ł e c z n e j, a k t y w n i e j
włączyły się samorządy i biznes. Ten
ostatni, zwłaszcza w obszarze tzw.
społecznej odpowiedzialności, która
pomaga kształtować odpowiednie
warunki dla zrównoważonego rozwoju
społecznego i ekonomicznego.
Kandydatów można zgłaszać w trzech
kategoriach: „Rozwój”, „Reintegracja”
oraz „Odpowiedzialność”. Każdemu
przysługuje prawo zgłoszenia jednej
propozycji w każdej z kategorii.
Startujący w kategorii „Rozwój” mogą
być nagrodzeni za ciekawe przykłady
przedsiębiorczości społecznej oraz
marketingowe pomysły na produkty
i usługi. Ocenie będzie podlegać m.in.
innowacyjność w sposobie działania,
roz p oz n awa l n o ś ć w ś ro d ow i s k u,
stosowane formy aktywności oraz
korzyści społeczne płynące
z przedsięwzięć.
W kategorii „Reintegracja” nagradzane
są podmioty ekonomii społecznej,
których jednym z podstawowych celów
działalności jest aktywizacja zawodowa

osób wykluczonych. W tej kategorii
wyróżniane są takie podmioty jak:
centra oraz kluby integracji społecznej,
zakłady aktywności zawodowej oraz
warsztaty terapii zajęciowej. W ten
sposób upowszechniane są dobre
praktyki stosowane w ramach
działalności warsztatowej oraz ciekawe
projekty.
Ostatnią kategorią jest
„ O d p o w i e d z i a l n o ś ć ”, w k t ó r e j
nagradzany jest pozytywny wizerunek
osób i instytucji zaangażowanych
w rozwój i propagowanie ekonomii
społecznej w województwie
mazowieckim. Wyróżniane w niej są
jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje reprezentujące
przedsiębiorców oraz inne instytucje
otoczenia ekonomii społecznej, które
podejmują różnego rodzaju inicjatywy,
w a r to ś c i owe z p u n k t u w i d ze n i a
odpowiedzialności społecznej.

Czas składania wniosków trwa do
16 kwietnia 2021 r. Wyróżnienia zostaną
wręczone laureatom podczas
„Wirtualnego Jarmarku Rozmaitości”
połączonego z uroczystą galą
Mazowieckiej Marki Ekonomii
Społecznej 2021 zaplanowanego na
wrzesień. Więcej informacji dostępnych
jest na stronie:
http://mcps.com.pl/ekonomias p o l e c z n a / k o n k u r s - m a zow i e c k a marka-ekonomii-spolecznej-2021/

SZCZEPIENIE PACJENTÓW
W DOMU. NFZ ZORGANIZOWAŁ
PONAD 100 DODATKOWYCH
PUNKTÓW
Specjalne wyjazdowe punkty
szczepień dotrą do pacjentów
k t ó r z y, z e w z g l ę d u n a s t a n
zdrowia, nie mogą przyjąć
szczepionki w punkcie stacjon a r n y m . Po n a d 1 0 0 d o d a t kowych punktów uzupełni sieć
populacyjnych punktów
szczepień, które zadeklarowały
możliwość podania preparatu
również w domu pacjenta.

Wyjazdowe punkty szczepień są
dodatkowym wsparciem dla punktów,
które zgłaszając się do Narodowego
Programu Szczepień, potwierdziły, że
są gotowe do mobilnego szczepienia
pacjentów w domach. W skali kraju
powstało 117 dodatkowych,
wyjazdowych punktów szczepień.
Szczepienie w domu dla konkretnych
pacjentów
Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do
pacjentów, których stan zdrowia nie
pozwala na samodzielne dotarcie do
stacjonarnego punktu szczepień. To są
tzw. pacjenci leżący.
Punty wyjazdowe uzupełniły sieć
punktów populacyjnych, które mają
zespoły mobilne, gotowe do szczepienia
pacjentów w miejscu zamieszkania.
Punkty wyjazdowe nie będą zatem
zastępować zespołów mobilnych
z populacyjnych punktów, a wspierać
ich pracę.
Dla osób z niepełnosprawnościami lub
wykluczonymi komunikacyjnie
przygotowany jest transport
samorządowy, organizowany przez
władze lokalne.
Pacjent potrzebuje szczepienia
w domu? Powinien skontaktować się
ze swoim POZ
Aby skorzystać z wyjazdowego punktu
szczepień wystarczy zadzwonić do
swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni
lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich
p a c j e n t ó w, d l a t e g o n a j s z y b c i e j
potwierdzą, że konkretna osoba z ich
listy potrzebuje szczepienia w domu, ze
względów zdrowotnych.
Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego
punktu szczepień nie ma rejestracji
przez Internet lub telefonicznie, np.
przez infolinię 989.
Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt
z własną poradnią POZ lub pielęgniarką
opieki długoterminowej. Jeśli pacjent
lub jego opiekun skontaktują się
z punktem wyjazdowym, ten skieruje
takiego pacjenta lub opiekuna
w pier wszej kolejności do POZ /
pielęgniarki opieki długoterminowej,
którzy potwierdzą, że pacjent może

skorzystać ze szczepienia w domu.
Szczepienie pacjentów w domu – krok
po kroku
Poradnia POZ / pielęgniarka opieki
długoterminowej przyjmuje zgłoszenie
pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego
punktu szczepień i sprawdza, czy
pacjent należy do tego POZ (jest na liście
aktywnej poradni).
Następnie sprawdzane jest czy pacjent
ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie,
a pacjent jest w grupie aktualnie
szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia
skierowanie na szczepienie.
Podstawami do zakwali kowania
pacjenta do szczepienia wyjazdowego
są: dokumentacja medyczna i wiedza
lekarza / pielęgniarki opieki
długoterminowej o stanie zdrowia
pacjenta, lub teleporada, lub wywiad
z opiekunem pacjenta.
Jeśli potwierdzone zostanie, że pacjent
może skorzystać ze szczepienia w domu
przez wyjazdowy punkt szczepień,
wtedy zostaje to odnotowane
w dokumentacji medycznej, a następnie
taka informacja tra a do wyjazdowego
punktu szczepień.
Lekarz POZ / pielęgniarka opieki
długoterminowej może też przekazać
informację o pozytywnej kwali kacji do
szczepienia w domu bezpośrednio
pacjentowi lub jego opiekunowi, który
następnie kontaktuje się z najbliższym
wyjazdowym punktem szczepień.
Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje
pacjenta na szczepienie, ustala termin
szczepienia i informuje o tym pacjenta
lub jego opiekuna.
O zakwali kowaniu do szczepienia
decyduje lekarz wyjazdowego punktu
szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie
przejdzie kwali kację, zostaje
szczepiony pierwszą dawką preparatu.
W dniu szczepienia ustalana jest
również data drugiej dawki podania
szczepionki.
Procedura szczepienia wyjazdowego
jest więc zbliżona do szczepienia
w punkcie stacjonarnym. Zespół
wyjazdowy przynajmniej 15 minut po
szczepieniu obserwuje pacjenta pod

kątem wystąpienia niepożądanych
odczynów poszczepiennych. Jeśli takie
wystąpią, zespół wyjazdowy jest
przygotowany, aby pomóc pacjentom
w domu.
Identyczne w ymogi dla stacjo narnych i wyjazdowych punktów
szczepień
Wyjazdowy punkt szczepień musi
spełniać wszystkie warunki wymagane
przez NFZ w naborze stacjonarnych
punktów szczepiących. Chodzi o kadrę
i w yposażenie, które zapewniają
bezpieczeństwo pacjentowi
i profesjonalne przygotowanie do
szczepienia w warunkach domowych.
Wyjazdowe punkty szczepień
otrzymują własną pulę szczepionek.
N i e ko r z ys t a j ą ze s zc ze p i o n e k
zamówionych przez poradnię POZ,
która zgłasza pacjenta do szczepienia
wyjazdowego.

INFORMACJA
Urząd Miasta Ząbki informuje, iż od 1
lutego 2021r. uległy zmianie rachunki
bankowe. Wpłat należy dokonywać na
następujące rachunki:
– podatek od nieruchomości – na
i n d y w i d u a l n y r a c h u n e k p o d a ny
w decyzji podatkowej na 2021r. (decyzje
są w trakcie doręczania),
– opłata za gospodarowanie odpadami
(opłata śmieciowa) – na indywidualny
rachunek podany w piśmie, które jest w
trakcie doręczania.
Płatności, dla których nie wskazano
rachunków indywidualnych można
dokonać na:
Rachunek podstawowy
PKO Bank Polski SA
75 1020 1042 0000 8902 0452 6752 –
opłaty za nieruchomości, opłaty lokalne
i opłaty skarbowe
Opłata za gospodarowanie odpadami –
opłata za śmieci
30 1020 1042 0000 8602 0452 6836
Wadia
38 1020 1042 0000 8802 0452 6885
Udostępnianie danych osobowych
28 1020 1042 0000 8902 0452 6919

DOBRE WIEŚCI DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU:
ROZBUDOWA SZPITALA MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Starosta
Wołomińsk i Adam Lubiak podpisali umowę
o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na
do nansowanie projektu pn. „Rozbudowa
kompleksu szpitalnego wraz z w ykonaniem
niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.
Na mocy zawartej umowy Powiatowi Wołomińskiemu
przyznana zostanie dotacja na lata 2021-2023, w łącznej
kwocie 37 679 724,00 zł, w tym: 13 582 743,00 zł (w 2021 r.), 13
025 388,00 zł (w 2022 r.), 11 071 593,00 zł (w 2023 r.). Szacowana
wartość realizowanego zadania wynosi 50 780 075,00 zł.
- Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie od
dawna zapisuje się jako ważny element systemu służby
zdrowia na Mazowszu, wspierając go w świadczeniu opieki
medycznej również nad pacjentami spoza powiatu
wołomińskiego. Cieszy fakt, że władze powiatu wołomińskiego
zabiegają o to, aby ten szpital był jeszcze doskonalszy, aby
jeszcze lepiej pełnił swoją misję. Ta inwestycja idzie we
wszystkich kierunkach, w jakich szpital powinno się
rozbudow y wać. Będzie wzmacniała zarówno część
diagnostyczną, jak i leczniczą – nie tylko w obszarze opieki
szpitalnej, ale także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
a także umożliwi przyjmowanie pacjentów w stanach, które
wymagają nagłej pomocy. To są ważne elementy w misji, jaką
pełni szpital – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty
Radziwiłł.
W ramach zadania zostanie rozbudowany kompleks szpitalny.
Inwestycja obejmie: budowę budynku A w stanie „surowym
zamkniętym” z instalacjami niezbędnymi do funkcjonowania
budynku B, tunelu komunikacyjnego, budowę agregatorowni
i stacji trafo oraz budowę budynku B wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie.
- Cieszę się, że dzisiaj nalizujemy wieloletnie starania
o rozbudowę szpitala w Wołominie. Wychodzimy tym samym
naprzeciw stale rosnącym potrzebom mieszkańców powiatu
wołomińskiego w zapewnieniu najwyższego standardu
świadczenia usług medycznych. Potrzeby te wynikają między
innymi ze zmian demogra cznych, które na przestrzeni lat
obejmowały tereny powiatu. W momencie, kiedy szpital
w Wołominie był budowany w latach siedemdziesiątych –
dokładnie w 1975 roku - powiat wołomiński liczył ok. 150 tys.
mieszkańców. Aktualnie powiat liczy blisko 300 tys.
mieszkańców i ta liczba stale rośnie – powiedział Starosta
Wołomiński Adam Lubiak.
W ramach inwestycji powstaną dwa budynki szpitalne, które
będą odciążeniem dla istniejącego szpitala. Uwolnimy
przestrzeń, w ramach której po modernizacji będziemy mogli
świadczyć dodatkowe usługi medyczne zarówno dla
mieszkańców powiatu wołomińskiego, jaki i mieszkańców
powiatów ościennych – dodał.

W budynkach, które zostaną wybudowane zlokalizowana
zostanie Nocna Pomoc Lekarska, Zakład Rehabilitacji,
administracja oraz poradnie specjalistyczne z wydzieloną
poradnią dla dzieci zdrowych i chorych (budynek ,,B”).
W budynku ,,A” powstanie, m. in. Szpitalny Odział Ratunkowy,
Blok Operacyjny, Oddział Intensywnego Nadzoru, pracownie
diagnostyczne, gabinety lekarskie, pomieszczenia socjalne,
techniczne, magazynowe i inne. Wszystkie budynki kompleksu
zostaną połączone tunelem komunikacyjnym.
Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane zostały
na podstawie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, w oparciu o zapewnienie nansowania wydatków,
wydane przez Ministra Finansów na wniosek Wojewody po
pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego.

POZBYWAMY SIĘ AZBESTU
Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz
zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje
o możliwości zgłaszania przez osoby zyczne zamiaru
usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Miasta Ząbki
do dnia 20 kwietnia 2021 roku. Druki wniosków są dostępne
w U r z ę d z i e M i a s t a Z ą b k i ( I p i ę t r o, p o k . 1 4 i 1 5 )
oraz na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce
Gospodarka odpadami, Azbest.
Demontaż azbestowego pokrycia dachowego i/lub odbiór
oraz jego utylizacja zostanie wykonana przez uprawnionego
przedsiębiorcę, z którym miasto Ząbki zawrze stosowną
umowę. Przedsięwzięcie nie będzie obciążało dodatkowymi
kosztami właścicieli nieruchomości, którzy później będą
odpowiedzialni za ewentualne prace związane z montażem
nowego pokrycia dachowego.

ACH, CO TO BYŁY ZA BALE. UCZNIOWIE W IMIENIU ZĄBEK POŻEGNALI KARNAWAŁ
Były tańce, przebieranki i pokazy. Uczniowie
ząbkowskich szkół bawili się w karnawale - tradycji
stało się zadość.
W czasie pandemii rodzicom trudno o bawienie się na balach
karnawałowych - nie pozwalają na to obowiązujące
obostrzenia. Zwyczaj, który skłania do zabawy, podtrzymywały
za to ich dzieci. Otwarte są tylko najmłodsze klasy szkół
podstawowych. Ich uczniowie, jak nakazuje wielowiekowa,
polska tradycja bawili się na balach - wprawdzie nie trwających
do białego rana, ale za to zaczynających się od samego rana.
Były tańce, ale też konkursy i zabawy ruchowe, takie jak „Taniec
z balonami”, „Znikające krzesełko” , „Taniec połamaniec”.
Ponieważ pogoda temu sprzyjała, to niektórzy uczniowie
w tym czasie przenieśli się w krainę baśni„Królowa śniegu”.
Inni przebrali się za ulubione postaci. Nie zabrakło m.in.:
księżniczek, wróżek, rycerzy, piratów, policjantów, batmanów
– kogo tylko podpowiedziała fantazja. Były zabawy "dla ciała",
ale nie zabrakło też rozrywki dla umysłu, bo niektórzy
uczniowie brali udział w szkolnej familiadzie.
Oczywiście, nie zabrakło też pączków i innych przysmaków,
przygotowanych przez rodziców.
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NA ORLEJ
Strona po stronie, czyli polecajki książkowe
z Księgarni Orla
Współczesna literatura to przede wszystkim szybkie akcje,
niewyobrażalne zwroty sytuacji, morderstwa, intrygi
i romanse. Czasem warto więc sięgnąć po literaturę klasyczną,
aby wraz z nią zwolnić tempo naszego codziennego życia i
podarować sobie chwilę re eksji. Idealnie do tego nadaje się
książka “Małe kobietki” Louise May Alcott, pionierki literatury
kobiecej.
Książka powstała w 1868 r. Opowiada historię 4 sióstr, które
wychowują się pod opieką matki, ponieważ ojciec walczy na
wojnie secesyjnej. Dziewczęta mają totalnie różne charaktery,
ale nie przeszkadza im to trzymać się razem w każdej sytuacji
i spędzać wspólnie wolny czas. Przez kolejne strony powieści
towarzyszymy im w ich codzienności, w ciągu roku życia.
Poznajemy ich wzloty i upadki, marzenia oraz próby pracy nad
swoimi charakterami, ciągle wspierane przez ich matkę.
Jest to delikatna, ciepła, powolnie tocząca się historia, pełna
rozmów w ychowawcz ych o mądrości o tym, jak im
człowiekiem matka chciałaby widzieć w przyszłości swoje
córki.
Nie znajdziecie w tej powieści akcji zapierającej dech
w piersiach, ale jeśli tylko spróbujecie ją docenić, z pewnością
wzbogaci Wasze wnętrze.
Polecamy!
Kreatywnie na Orlej, czyli pomysł na szybką pracę
plastyczną
Wielkimi krokami nadchodzi Dzień Kobiet, przedstawiamy
więc prosty pomysł na wykonanie kwiatów z krepiny.
Potrzebujemy:
• Kolorową krepinę;
• Drucik orystyczny lub patyczek do szaszłyków;
• Kawałek nitki;
• Brokat;
• Klej i nożyczki;
Z kolorowej krepiny odcinamy pasek około 5 cm szerokości
i 40 cm długości. Z zielonej krepiny wycinamy kilka listków oraz
pasek ok 1 cm szerokości i 30 cm długości (zdj 1). Kolorową
krepinę owijamy wokół drucika lub patyczka, tworząc kwiat,
który na koniec przywiązujemy nitką do drucika/patyczka (zdj.
2). Następnie zielonym paskiem owijamy dolną część kwiata
(aby zasłonić nitkę) oraz drucik/patyczek. Końcówkę
przyklejamy. (zdj. 3). Na koniec przyklejamy listki, modelujemy
kwiat, a brzeg płatków ozdabiamy brokatem. Kwiat można
spryskać perfumami. Pięknie prezentuje się w bukiecie (zdj 4).
Powodzenia!
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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