PUNKT SZCZEPIEŃ DRIVE-THRU CZYNNY W MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO

Rok XXX

Nr 17 (488) 17 września 2021r.

ISSN 1427-3717

www.zabki.pl

ZĄBKOWSKIE DZIECI ŚPIEWAŁY DLA POWSTAŃCÓW

Dopisała pogoda, a także mieszkańcy naszego
miasta, którzy licznie przybyli 11 września na
DOZBUD Arenę, na koncert patriotyczny.
Kilkadziesiąt lat temu młodzi Polacy i Polki walczyli i ginęli za
wolność Warszawy. W sobotę 11 września ząbkowscy
uczniowie zaśpiewali dla nich powstańcze piosenki. Tak mogli
uczcić pamięć bohaterów i pokazać, że dla nich wolność
i niepodległość to ważne słowa. Koncert poprowadzili:
Aleksandra Sienkiewicz, Adam Kamiński i Paweł Szymczak.
Koncert otworzyła Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta

Ząbki , która przypomniała, że takie uroczystości stają się
powoli tradycją naszego miasta, jedynie w zeszłym roku
zakłóconą przez stan epidemii. Przed koncertem, już od
godziny 15:00 przy DOZBUD Arenie stał Naukobus Fundacji
PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza. Naukowcy - instruktorzy, w
ciekawy sposób, m.in. poprzez obserwację doświadczeń
zycznych i chemicznych zachęcali najmłodszych do
poznawania zagadnień związanych z polską nauką i myślą
techniczną.
Było pięknie, wzruszająco i podniośle. Ze sceny zabrzmiały nie
tylko piosenki powstańcze (m.in. „Warszawskie dzieci” czy
„Dziewczyno z granatem”). Popłynęła też poruszająca

opowieść o Wojtusiu Zalewsk im oraz dzisiejsz ych
beatykowanych wielkich Polakach: prymasie Wyszyńskim
i matce Róży Czackiej, którzy wspólnie w czasie Powstania
Warszawskiego utworzyli w Laskach szpitalik powstańczy,
a ks. Wyszyński (pseudonim Radwan III), służył także
powstańczym oddziałom jako kapelan AK. Późniejszy Prymas
Tysiąclecia był pod wrażeniem kobiety, która nie tylko służyła
ociemniałym, ale też podjęła wielkie ryzyko pomocy walczącej
stolicy.
Po latach prymas Wyszyński powiedział: „Chodząc dziś po
ulicach Stolicy, pamiętajmy, że jest to miasto, w którym zginęło
ponad 300 tysięcy warszawian. Najlepsza młodzież obmyła
krwią swoją bruki tego miasta. Tak się miłuje. Nie ma miłości
bez oary. Przez taką miłość zyskuje się prawo do Ojczyzny.
Dlatego młodzież gotowa była na wszystko. Zdolna była
walczyć o wolność i zarazem wybraniać się przed nienawiścią”.
Przypomniano też ze sceny niezwykłe zdarzenie, którego był
bohaterem pod koniec Powstania. Pewnego wieczoru wiatr
przyniósł od strony płonącej i ginącej stolicy nadpaloną kartkę,
a na niej jedynie dwa słowa:„Będziesz miłował”.
Nie byłoby tego koncertu bez zaangażowania wielu osób
i instytucji, którym należą się gorące podziękowania,
szczególnie pani burmistrz Małgorzacie Zyśk, dyrektorom,
nauczycielom, rodzicom i uczniom ząbkowskich szkół oraz
chórowi Misericordia, Drukarni Benedysiuk oraz fundacji
PGNiG.
Podziękowania należą się też Historycznemu Zgrupowaniu
„Radosław”, który kultywuje pamięć o bohaterach Powstania
Wa r s z a w s k i e g o, m . i n . p o p r z e z i n s c e n i z a c j e w a l k .
Rekonstruktorzy przygotowali dla uczestników koncertu nie
lada atrakcję. Można było do nich podejść i z bliska obejrzeć
umundurowanie oraz uzbrojenie powstańców. N a
zakończenie koncertu wystąpił zespół ,,Ferajna z Hoovera’’.
ŁM

DO KOŃCA WRZEŚNIA GŁOSUJEMY
NA BUDŻET OBYWATELSKI
MIASTA ZĄBKI 2022
Jeszcze do końca miesiąca można oddawać głosy na
projekty, zgłoszone przez mieszkańców naszego
miasta.
Głosować można na różne sposoby.
1. Elektronicznie
poprzez formularz na stronie zabki.budzet-obywatelski.org
2. Osobiście
• poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w Urzędzie
Miasta Ząbki, wejście C w godzinach pracy urzędu - druki
będą dostępne przy urnie do głosowania;
• wrzucenie karty do głosowania do urny w jednym
z wyznaczonych punktów, które znajdują się w ząbkowskich
szkołach:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Piłsudskiego 35,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Batorego 11,

3. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościelnej 2.
Druki kart są dostępne w szkołach w godzinach ich pracy.
Przypominamy, że w tym roku głosujemy na projekty, które
zostaną zrealizowane w roku 2022.
Głosować można na następujące zadania:
pula infrastrukturalna
1. Siłownia plenerowa - skwer przy ul. Prusa, koszt realizacji
30 000,00 zł;
2. Doposażenie placu zabaw ul. Wolności róg Batorego, koszt
realizacji 8 750,00 zł;
3. Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły - doświetlenie
przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej
w ulicy Różanej i Andersena, koszt realizacji 104 700,00 zł;
4. Debrylatory AED – Serce dla Ząbek, koszt realizacji
72 917,20 zł;
5. Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami
plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej, koszt realizacji
64 000,00 zł;
6. Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie
boisk do gry w futbol amerykański, koszt realizacji
60 350,00 zł;
pula społeczna
1. Darmowy sport i kultura brazylijska dla każdego, koszt
realizacji 24 000,00 zł;
2. Chodzę na zdrowie – trening nordic walking z instruktorem
w lasach ząbkowskich, koszt realizacji 10 000,00 zł.

ULICA MACZKA BĘDZIE MIAŁA
KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk podpisała
10 wr ześnia umowę na budowę kanalizacji
deszczowej w ulicy Maczka.
Instalacja powstanie od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena. Przy
okazji zostanie wyremontowana droga i przebudowana
zostanie sieć wodociągowa wraz z hydrantem. Nowy układ
zyskają także skrzyżowania: ulicy Maczka z ulicą Andersena
oraz Maczka i Szwoleżerów.
Wykonawca ma teraz pięć miesięcy na zrealizowanie
inwestycji, której wartość wynosi 1 329 173,52 zł brutto.
Budowa kanalizacji deszczowej jest współnansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.„Rozbudowa
systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, z donansowaniem 85%.

BURMISTRZ MAŁGORZATA
ZYŚK OTRZYMAŁA
"MEDAL ZA ZASŁUGI DLA
POLICJI"
Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł
Dzierżak podczas uroczystego apelu z okazji 102.
Rocznicy powstania Policji Państwowej uhonorował
odznaką „Zasłużony Policjant” 77 funkcjonariuszy.
Po d c z a s u ro c z ys t o ś c i c z t e r y o s o by zo s t a ł y

odznaczone „Medalami za Zasługi dla Policji”. W tym
gronie znalazła się Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz
Miasta Ząbki.
M edale były formą podziękowania osobom, które
współpracują z Komendą Stołeczną Policji. Srebrnym
„Medalem za Zasługi dla Policji”Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji wyróżnił wójta gminy Raszyn Pana Andrzeja
Zarębę, natomiast brązowym Panią Małgorzatę Zyśk
Burmistrza Miasta Ząbki, Wójta Gminy Wiązowna Pana Janusza
Budnego oraz Prokuratora Regionalnego w Warszawie Pana
Jakuba Romelczyka.
Komendant nadinsp. Paweł Dzier żak podziękował
wyróżnionym gościom: – Na co dzień współpracują i działają
Państwo dla bezpieczeństwa swoich obywateli, ale rozumieją
też nasze potrzeby, zamiary oraz intencje. Wspieracie nas
zawsze swoją serdecznością, życzliwością, jak również
i możliwościami organizacyjnymi, na które my bardzo liczymy
i dzięki współpracy z Państwem nie tylko udaje się skutecznie
zwalczać przestępczość kryminalną, ale również inwestować,
budować i poprawiać warunki lokalowe i bytowe naszych
policjantów w poszczególnych gminach i miastach garnizonu
stołecznego.
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI.
KONKURS PLASTYCZNY
Zbliża się Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu. Ogłaszamy konkurs plastyczny dla
dzieci! Do wygrania gadżety od Ministerstwa
Infrastruktury i Miasta Ząbki.
Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń, hałasu
k o m u n i k a c y j n e g o i z by t d u że g o n a tę że n i a r u c h u
wynikającego z nadużywania samochodu jako
indywidualnego środka transportu w mieście. Organizatorzy
chcą też zachęcać do korzystania z innych niż samochód
sposobów przemieszczania się i popularyzować kampanię
„Dzień bez samochodu”.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej,
dowolną techniką w formacie A‐4 lub A‐3 i zgodnej z celami
konkursu. Praca powinna zachęcać kierowców do rezygnacji
z użytkowania samochodów, promując i zachęcając do
korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów, spacerów,
sportu.
Harmonogram konkursu:
• ogłoszenie konkursu – 10 września 2021r.,
• dostarczenie prac konkursowych – 20 września 2021r.
• obrady jury i wręczenie nagród – październik 2021r.
Nagrody:
Jury konkursowe wybierze po trzech laureatów i sześciu
wyróżnionych w dwóch kategoriach wiekowych:
• I kategoria – uczniowie klas I – III szkół podstawowych:
3 nagrody i 3 wyróżnienia;
• II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII –
3 nagrody i 3 wyróżnienia.
Łącznie zostanie przyznanych sześć nagród i 12 wyróżnień.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród
w przypadku złożenia większej liczby prac (o wysokiej wartości
merytorycznej zgodnej z celami konkursu w danej kategorii
wiekowej).
Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną pisemnie
poinformowani o miejscu, dacie i godzinie podsumowania
konkursu.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół
podstawowych z terenu Miasta Ząbki. Każdy uczestnik może
zgłosić tylko jedną pracę i musi być to praca indywidualna
(jedna praca – jeden autor). Prace zbiorowe nie będą oceniane
przez jury.
Uwaga!
Udział w konkursie wymaga wyrażenia zgody przez
rodzica/prawnego opiekuna. Udział w konkursie wiąże się
z ujawnieniem danych osobowych dziecka w zakresie: praca
plastyczna, imię, nazwisko, klasa, szkoła, miejsce w konkursie,

nagroda, wizerunek. Ujawnienie może nastąpić na stronie
internetowej szkoły i prolu szkoły FB, w prasie lokalnej, na
stronie Urzędu Miasta Ząbki.
Prace plastyczne będą przesłane w wersji elektronicznej do
Urzędu Miasta Ząbki na adres: promocja@zabki.pl, celem
prezentacji prac w mediach społecznościowych Miasta Ząbki
i na stronie UM Ząbki.
Administratorem danych osobowych dziecka są poszczególne
szkoły biorące udział w konkursie. Przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na zasadach ogólnych opisanych
w klauzulach informacyjnych poszczególnych szkół.
Zgoda na udział dziecka w konkursie oznacza jednocześnie
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
w zakresie i na zasadach opisanych powyżej
Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
warunków regulaminu.

ODDAJ KREW W NIEDZIELĘ W MCS ZĄBKI
Już 19 września będzie kolejna okazja, żeby
honorowo oddać krew i wspomóc tym samym
potrzebujących. Tego cennego daru nie da się
w żaden sposób wyprodukować – można się nim
tylko podzielić.
Podczas ostatniej, wspólnej akcji udało się zebrać razem blisko
21 litrów krwi, to niesamowity wynik (a w trakcie czterech
tegorocznych ząbkowskich akcji poboru krwi udało nam się
pozyskać blisko aż 53 litry). Na tym jednak nie poprzestajemy.
W najbliższą niedzielę, tj. 19 września br. zapraszamy na kolejną
akcję poboru krwi, która odbędzie się w godz. 9:00-14:00 przed
Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach (BASEN), przy
ul. Słowackiego 21.
Teraz pomocy potrzebuje dwóch małych, dzielnych ząbkowian
– Szymek i Julek. Dzieci, chore na białaczkę limfoblastyczną,
leczone są na Oddziale Klinicznym Onkologii, Hematologii
Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Dziecięcego
Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63A. Wasza krew pomoże
im w walce z chorobą.
Wszyscy, którzy w trakcie akcji oddadzą krew, otrzymają
voucher na basen oraz upominek od Fundacji Ronalda
McDonalda, a dla czterdziestu pierwszych krwiodawców
przewidziany jest dodatkowo poczęstunek w postaci
przepysznej porcji bezy od restauracji Fantazja Smaku.
UWAGA! Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku
18-65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg. Należy jednak pamiętać,
aby przed oddaniem krwi zjeść lekki posiłek i odpowiednio się
nawodnić.

MIESZKAŃCY ZĄBEK MAJĄ
WIELKIE SERCA
Nie trwało to długo. Pierwsze serce na zbieranie
nakrętek, które zostało kupione przez Miasto Ząbki
już się zapełniło.
Ogromne, stalowe serca stanęły w naszym mieście pod koniec
sierpnia. Jedno pojawiło się w pobliżu wejścia do Urzędu Stanu
Cywilnego, przy ul. Wojska Polskiego 10, a drugie – przed
budynkiem Przedszkola„Skrzat”, ul.Westerplatte 1.
Już na początku września pierwsze zostało po brzegi
zapełnione nakrętkami. W poniedziałek, 6 września,
pracownicy Urzędu Miasta wyjęli z niego siedem pełnych toreb
nakrętek, które pojadą do Ostrówka, by pomóc 9-latce,
czekającej na nowy wózek inwalidzki. Dziękujemy.
Kolejne trzy serca zostaną umieszczone przy ząbkowskich
szkołach SP3, SP5 i SP6. A jeśli ktoś zna osobę z Ząbek, której
w ten sposób można pomóc, niech zgłasza się z propozycjami
do Urzędu Miasta.

NA ORLEJ
Strona po stronie, czyli polecajki książkowe
"Terapeutka” to najnowsza książka B.A. Paris, wydana
w kwietniu tego roku. Jest to kolejny wciągający thriller
psychologiczny tej autorki. Opowiada o parze, Alice i Leo,
którzy rozpoczynają wspólne życie i przeprowadzają się do
wymarzonego domu na zamkniętym osiedlu. Ich radość nie
trwa jednak długo, ponieważ szybko okazuje się, że dom ma
w swej historii tragiczne wydarzenia. Alice obsesyjnie próbuje
dociec do prawdy, momentami ma wrażenie, że nawiedza ją
duch poprzedniej właścicielki domu, co tylko wzmaga w niej
pragnienie rozwikłania tajemnicy.
Nie jest to jednak łatwe, ponieważ sąsiedzi żyją w swoistej
symbiozie i główna bohaterka nie wie komu może zaufać. Kto
mówi prawdę, a kto próbuje nią manipulować przekazując
starannie zaplanowane informacje? Czemu wszyscy sąsiedzi
tak łatwo przyjęli do wiadomości to, co się stało?
Książka B. A. Paris po raz kolejny nie zawodzi i trzyma
w napięciu. Naprawdę ciężko oderwać się od ostatnich stron
książki, gdzie rozwija i wyjaśnia się cała fabuła. Autorka w taki
sposób prowadzi akcję, że czytelnik nie spodziewa się kto może
być winny. I naprawdę nie wiadomo komu zaufać, które
informacje są prawdziwe, a które fałszywe. I o co chodzi z tym
duchem?
Grapla, czyli granie zawsze w planie!
W ostatnim czasie została wznowiona produkcja rodzinnej gry
planszowej “Kakao”, przeznaczonej dla 2-4 graczy w wieku od
8 lat. Jest to bardzo przyjemna gra kafelkowa, której celem jest
zbieranie ziaren kakao oraz sprzedaż ich po jak najkorzystniejszej cenie. Osiągamy to poprzez dokładanie
w swojej turze kafelków dżungli oraz kafelków pracowników,
a następnie wykonanie akcji, takiej jak np. Zbieranie ziaren,
sprzedaż kakao, noszenie wody czy też odwiedzenie świątyń
by zwiększyć zyski.
Kakao, to gra, która ma piękne wydanie i proste zasady, a każda
rozgrywka różni się od poprzedniej. I mimo prostoty zasad, gra
jest dynamiczna i zapewnia dobrą, wspólną, rodzinną zabawę.
Polecamy!
Serdecznie Państwa zapraszamy do naszego sklepu
stacjonarnego przy ul. Orlej 6/70, na stronę ksiegarniaorla.pl
oraz do obserwowania naszych prolów w mediach
społecznościowych.
Księgarnia Orla

21 MEDALI UKS SAMEJUDO NA
MIĘDZYNARODOWYM
TURNIEJU CRACOW JUDO OPEN
W pierwszy weekend września zawodnicy UKS
SameJudo wzięli udział w międzynarodowym
turnieju judo - Cracow Judo Open. Była to pierwsza
edycja tego turnieju w którym wzięło udział aż 749
zawodników z 98 klubów. Warto dodać, iż uczestnicy
przybyli z 14 krajów.
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym- tym
bardziej cieszy sukces w postaci 21 medali i drugie miejsce
w klasykacji medalowej. „Cieszymy się, z bardzo dobrego
wyniku sportowego na początku sezonu. Widać, że praca
wykonana na obozach przynosi rezultaty, a kierunek, który
obraliśmy kilka lat temu jest słuszny”- podsumował trener
Łukasz Wójcik. Po bardzo dobrych walkach na podium znaleźli
się:

Złote medale: Dobrowolski Bartłomiej, Kożuchowski Kacper,
Resiak Maja, Pieńkosz Maksymilian, Maksimowicz Fabian,
Klukowski Jan.
Srebrne medale: Dolota Kamila, Kononiuk Karolina, Gontarz
Anna.
Brązowe medale: Perz Paulina, Sikorski Antoni, Pak Albert, Gleń
Antonina, Zielińska Ina, Żmijewski Jakub, Łoboda Lila, Pydzik
Kacper, Wiśniewska Julia, Waćko Mateusz, Lipińska Liliana,
Papaj Julia, Brysiak Rafał.

W ŚRODĘ 22 WRZEŚNIA
W EUROPEJSKIM DNIU
BEZ SAMOCHODU WYBIERZ
TRANSPORT PUBLICZNY.

PWIK W ZĄBKACH
Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ
Przedsiębiorstwo po raz kolejny zostało wyróżnione.
Tym razem PWiK w Ząbkach otrzymało jedną
z prestiżowych nagród w branży wodociągowej –
ŻubraTechnologii.
Kapituła, przyznająca laury, doceniła rozwój, jaki dokonał się
w naszym przedsiębiorstwie w ciągu ostatnich lat. To
szczególne wyróżnienie jest wynikiem wytężonej pracy całego
zespołu.

To już tradycja, że Ząbki co roku włączają się w obchody
„Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu"
umożliwiając wszystkim chętnym w Europejskim Dniu bez
Samochodu - 22 września (środa) bezpłatne przejazdy
ząbkowską komunikacją miejską. Tego dnia przejedziemy się
liniami „Ząbki-1”, „Ząbki-2” i „Ząbki-3” bez konieczności
posiadania przy sobie karty mieszkańca lub kasowania biletu.
W tym dniu również każdy może podróżować bezpłatnie
komunikacją WTP (ZTM Warszawa) tj. metrem, kolejką SKM,
tramwajami i autobusami zarówno w I i II stree biletowej.
Bramki w metrze będą otwarte, a kasowniki w pojazdach
wyłączone lub specjalnie oznaczone. Wszystko po to, by
kierowcy przed wyjściem z domu odłożyli kluczyki na półkę.
Koleje Mazowieckie również włączają się w obchody dnia bez
samochodu. W środę 22 września 2021 r. bez biletu można
dojechać z Ząbek pociągiem nie tylko do Warszawy Wileńskiej,
ale nawet do stacji SzulborzeWielkie.

BYŁO NIESAMOWICIE ENERGETYCZNIE, WRĘCZ ELEKTRYCZNIE

Ząbki po raz piąty gościły Zlot Samochodów
Elektrycznych i Hybrydowych. Można było obejrzeć
wspaniałe auta i jednocześnie świetnie się bawić.
Organizatorami byli: Miasto Ząbki i Stowarzyszenie
EKOZLOT.
To już tradycja, że we wrześniu w naszym mieście spotykają się
najważniejsi ludzie z branży aut elektrycznych i hybrydowych.
To tutaj można podyskutować o nowościach, posłuchać
ciekawych dyskusji i popatrzeć na samochody. Tak samo było
i teraz, a że pogoda dopisała, to i humory też były przednie.
Były wszystkie marki, które wiodą prym na tym rozwijającym
się dynamicznie rynku. Tesla (której salon znajduje się na
granicy Ząbek i Warszawy) wystawiła modele: Tesla S, Tesla 3,
Tesla X, Tesla Y. Legendarny Ford Mustang pojawił się w wersji
Mach-e. Hyundai zaprezentował swój samochód IONIQ5. Byli
też przedstawiciele niemieckiej motoryzacji: Audi e-tron
sportback, Mercedes EQC, czy BMW i3. Ciekawostką były na
pewno e-Maluch i Syrena EV. Fiat 126p został przerobiony
własnymi siłami przez zdolnego majsterkowicza, który chciał
w ten sposób dojeżdżać do pracy, dlatego wymogiem był
zasięg minimum 50 kilometrów. Zastosowane akumulatory
starczają według właściciela z nadwyżką nawet na 150-200 km,
a ładowanie trwa około 2,5 godz. Samochód po przeróbkach
waży 720 kilogramów.
Kto przyszedł, ten na pewno nie żałował. Można było
posłuchać ciekawych rozmów, prowadzonych przez
dziennikarza motoryzacyjnego Włodzimierza Zientarskiego
i Dominikę Sygiet.
W czasie Rajdu Samochodów Elektrycznych na 1/4 mili można
było się przekonać, że auta elektryczne potraą się rozpędzić.
Jeśli ktoś miał ochotę spróbować, jak się takim samochodem
jeździ, to wystarczyło, że skorzystał z jazdy testowej. Dla
ciekawych było stoisko, na którym prezentowano budowę
auta elektrycznego. Wybrany został też najładniejszy
samochód zlotu, a ci, którzy zgłodnieli, mogli poszaleć na
Festiwalu Food Trucków, które oferowały kuchnie z całego
świata. Najmłodsi, którzy jeszcze nie potraą docenić piękna i
zalet samochodów, mogli je... pomalować. Każdy znalazł dla
siebie coś ciekawego.
Sponsorem Głównym imprezy była rma PGNiG S.A.

fot. Bogdan Śladowski

MIEJSKI PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU.
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE
W DNIACH 21-22 WRZEŚNIA
realizację projektów adaptacyjnych od posiadania wysokiej
jakości planu adaptacji do zmian klimatu. W związku z czym
posiadanie MPA może stać się „przepustką” do sięgania po
wsparcie nansowe ze środków zewnętrznych – w zakresie
programowania i wdrażania nowej perspektywy nansowej
UE kontekst adaptacji do zmian klimatu będzie działaniem
horyzontalnym.
Jakie działania obejmuje MPA?

fot. Bogdan Śladowski

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na pierwsze,
informacyjno-warsztatowe spotkanie, w sprawie
realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian
klimatu dla Miasta Ząbki.
W planach są przewidziane dwa spotkania. Pierwsze odbędzie
się we wtorek 21 września 2021 r. na terenie Szkoły
Podstawowej nr 3, przy ul. Kościelnej 2, o godzinie 17:00.
Następne jest zaplanowane dzień później, 22 września 2021 r.
na terenie Stadionu Miejskiego Dozbud Arena przy
ul. Słowackiego 21, (sala na trybunach) o godzinie 9:00.
Czym jest Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (MPA)?
MPA ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu,
zwiększenie jego odporności na zjawiska ekstremalne oraz
zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji
wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych.
MPA zawiera w szczególności:
• analizę zjawisk klimatycznych dla miasta, takich jak upały,
mrozy, oblodzenia, powodzie, podtopienia, susze, opady
śniegu, wiatr, koncentracja zanieczyszczeń powietrza,
• ocenę wrażliwości miasta na zmiany klimatu,
• określenie potencjału adaptacyjnego do radzenia sobie
w sytuacji zagrożenia,
• ocenę podatności miasta i wskazanie największych zagrożeń,
• określenie celów szczegółowych i działań adaptacyjnych,
• określenie zasad wdrożenia MPA oraz ram nansowania
i monitoringu MPA.
Dodatkowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce
uzależnienia nansowania ze środków Unii Europejskiej na

Dominującymi działaniami jakie znalazły się w zrealizowanych
dotychczas MPA były zadania w zakresie błękitno-zielonej
infrastruktury. Dodatkowo proponowano realizację inwestycji
infrastrukturalnych (np. budowa kanalizacji deszczowej,
zbiorników retenc yjnych), działania organizac yjne,
poprawiające bezpieczeństwo oraz komfort życia ludności,
takie jak wzmocnienie służb ratowniczych i jednostek
zarządzania kryzysowego, budowa systemu rozwiązań dla
zapewnienia komfortu termicznego mieszkańców czy
uwzględnienie celów adaptacyjnych i zmian klimatu
w dokumentach strategicznych i planistycznych na potrzeby
systemu planowania przestrzennego.
Kto przygotowuje i kiedy powstanie Miejski Plan Adaptacji do
zmian klimatu dla Miasta Ząbki?
Realizacja MPA została powierzona Zespołowi ds. opracowania
„Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta
Ząbki”złożonego z przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta w
Ząbkach, PWiK w Ząbkach oraz ekspertów Zakładu Ochrony
Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Umowa na
realizację Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla
Miasta Ząbki przewiduje zakończenie wszystkich czynności
związanych z realizacją i przyjęciem uchwały dokumentu przez
Radę Miasta najpóźniej w październiku 2022 roku.
Z jakich środków jest nansowany Miejski Plan Adaptacji
do zmian klimatu dla Miasta Ząbki?
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki
przygotowywany jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa
systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”
umowa o donansowanie nr POIS.02.01.00-00-0013/17-00
z dnia 04.08.2017 r. współnansowanego z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz
monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5. Systemy
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich).

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – NAJWIĘKSZE W HISTORII WSPARCIE
DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POLSCE
Drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań
i inne nowoczesne wyposażenie już wkrótce pojawią
się we wszystk ich polsk ich szkołach. Rusza
największa rządowa inwestycja w nowoczesną
edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”.
Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego
Ładu”i jest nansowany z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.
Ogłoszona dziś inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku
samorządy prowadzące około 12 000 szkół podstawowych
w całej Polsce otrzymają środki nansowe na zakup
nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów
i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca,
interdyscyplinarność, kreatywność i roz wiąz ywanie
problemów. Na wsparcie szkół rząd przeznaczy łącznie ponad
1 miliard złotych – w pierwszej kolejności dla szkół
prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół
niepublicznych.
Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów
Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół
– ich organy prowadzące mogą otrzymać do:
a) 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich
5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów)
b) 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów
(jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów)
c) 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów
(jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów)
d) 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów
(jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).
Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej
300 zł na ucznia. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie
nansowe odz wierciedlające ich potrzeby, zgodnie
z ideą zrównoważonego rozwoju. Łącznie, z inicjatywy
skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal
15 000 szkół.
Dzięki ,,Laboratoriom Przyszłości’’, od 1 września 2022 roku do
każdej szkoły podstawowej w Polsce tra nowoczesny sprzęt,
w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań.
Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie
w ż ycie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach
Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także
wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez
gogle VR, po pomoce dydaktyczne. Przedstawiony dziś do
ogólnopolskich konsultacji katalog liczy 136 pozycji, może być
jednak uzupełniany, jeśli zostanie zgłoszone wystarczające
zapotrzebowanie. Konsultacje potrwają do 30 września.

W jaki sposób otrzymać wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, szkoły będą zgłaszać się do swoich
organów prowadzących, które następnie wystąpią do
właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. We wnioskach
szkoły i samorządy będą podawać jedynie podstawowe dane,
a cały proces będzie odbywał się elektronicznie. Wnioski
rozpatrywane będą (a wsparcie przyznawane) na bieżąco, tak
aby środki nansowe trały do szkół tak szybko jak to możliwe.
Wsparcie przekazywane będzie w całości z góry, bez
konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie, co
najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot
planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej
niż 40% - w 2022 r. Zgodnie z planem, wnioski przyjmowane
będą pomiędzy początkiem października a połową listopada,
choć szybsze zgłoszenie szkoły oznacza więcej czasu na
dokonanie zakupów. Na stronie internetowej inicjatywy każdy
może już dziś zapisać się do otrzymania powiadomienia
o najważniejszych terminach.
Oprócz uczniów, nauczycieli i innych członków społeczności
szkolnych, na inicjatywie skorzysta także dynamicznie
rozwijająca się polska branża EdTech.
Inicjatywa będzie obsługiwana przez specjalną stronę
internetową dostępną pod adresem gov.pl/laboratoria. Za jej
pośrednictwem możliwe będzie składanie wniosków
i sprawozdań oraz zapoznawanie się z najważniejszymi
informacjami, w tym z katalogiem wyposażenia. Konsultacje
katalogu potrwają do 30 września. Każdy może wziąć w nich
udział.
Odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące
programu ,,Laboratoria Przyszłości’’ udzieli infolinia dostępna
pod numerem +48 22 500 144, która działa w godzinach 6:00 –
20:00 od poniedziałku do piątku i 8:00 – 18:00 w soboty
i w niedziele.
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WIRTUALNA KARTA DZIECKA W APLIKACJI RODZICA JUŻ ZA CHWILĘ!
Do sklepów z aplikacjami Googleplay i App Store została
wysłana do publikacji nowa wersja 1.0.6 aplikacji „Karta
Mieszkańca Jestem z Ząbek”. Gdy przejdzie kontrole
bezpieczeńst wa i cer t yk acje będzie dostępna do
bezpłatnego pobrana lub aktualizacji dla uczestników
programu Karta Mieszkańca. W nowej wersji aplikacji pojawi
się przez wielu wyczekiwana funkcjonalność, czyli możliwość
wyświetlenia wirtualnej karty dzieci z poziomu karty rodzica.
Dotychczas, jeśli dziecko nie posiadało własnej komórki,
rodzic, aby skorzystać z ulgi razem z dzieckiem mógł wyświetlić
kartę wirtualną dziecka po przelogowaniu się na konto dziecka
co było kłopotliwe i pracochłonne. Dostęp do kart dzieci
otrzyma rodzic do którego konta są powiązane konta dzieci.
Karta w telefonie dla każdego
Przypominamy, Każdy uczestnik Programu niezależnie czy ma
kartę w formie zycznej, czy nie, może korzystać z karty
wirtualnej w komórce. W przypadku osób, które składały
wniosek papierowy w urzędzie, loginem do ich konta jest
numer email lub numer telefonu komórkowego, podany przy
rejestracji. W celu korzystania powinni ustawić sobie hasło
(wykonać reset hasła) na stronie jestemzzabek.pl. Po
zalogowaniu się na swoje konto i akceptacji zgód i regulaminu
będą mogli korzystać z aplikacji. Aplikcję można pobrać
bezpłatnie z Googleplay lub App Store. Na razie aplikacja nie
jest dostępna dla użytkowników telefonów Huawei® ale
pracujemy nad tym, aby również im udostępnić możliwość
korzystania z karty wirtualnej.
To rodzic decyduje o udostępnieniu karty wirtualnej dziecku –
poprzez ustawienie loginu i hasła z poziomu własnego konta
(zakładka „Moja Rodzina” -> „Członkowie rodziny” -> „edycja
konta”).
W tym miejscu chcemy zaapelować do uczestników Programu
zbliżających się do dorosłości . Po ukończeniu 18 lat wasza
karta może przestać funkcjonować. Wynika to stąd, że udział
w Programie Karta Mieszkańca dla osób pełnoletnich do
ukończenia 26 roku życia zależy od udziału w programie
rodzica, z którym ma powiązane konto oraz od faktu
kontynuowania nauk i. Aby tak się nie stało przed
18 urodzinami i później kolejnymi powinniście udokumentować fakt kontynuacji nauki. W tym celu przez internet
można złożyć wniosek „o przyznanie uprawnień do programu
karta mieszkańca dla osób uczących się w wieku 18-26 lat
którym zostanie przesłany skan legitymacji szkolnej,
studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły. Legitymację można
też okazać w punkcie obsługi karty w Urzędzie Miasta.
Kontynuujemy cykl omawiania najczęstszych problemów
i odpowiedzi na pojawiające się pytania z wiązane
z Programem Karty Mieszkańca„Jestem z Ząbek”.
Uzupełnij dane kontaktowe jeszcze przed 18-stką
Kolejną istotną kwestią są elektroniczne dane kontaktowe
młodzieży wkraczającej w dorosłość. Zwracamy się do takich
osób, o dopilnowanie, aby rodzic, od którego dziedziczą
uprawnienia do programu uzupełnił ich konta o adres email
i numer telefonu. Te dane umożliwią nam informowanie

młodzieży o ważnych kwestiach związanych z programem,
chociażby o tym, że ich karta niedługo przestanie działać i jakie
czynności powinny zostać podjęte, aby tak się nie stało.
System wysyła zarówno emaile jak i SMSy – dlatego najlepiej na
koncie mieć uzupełnione obie formy kontaktu. Kiedy osoba, na
której koncie nie było danych kontaktowych stanie się
pełnoletnia, jej karta zyczna przestanie działać, a ona nie
będzie miała dostępu do swojego konta. Rodzic takiej osoby
również jej nie pomoże bo straci prawo zarządzania kontem
swojego dorosłego dziecka. Konieczna będzie wizyta
w urzędzie w punkcie obsługi karty w celu uzupełnienia
danych kontaktowych.
Kar tę zyczną zamówioną przez Internet trzeba
aktywować
Przypominamy wszystkim, którzy nie odbierali karty zycznej
osobiście, ale otrzymali ją przesyłką – dotyczy to wszystkich
kart wnioskowanych przez internet - o konieczności aktywacji
karty. Karta nieaktywowana ma ograniczoną funkcjonalność
i może nie zadziałać jeśli będziemy chcieli się nią posłużyć.
Aktywacja karty jest bardzo prosta wystarczy zalogować się
na swoje konto na stronie jestemzzabek.pl, wejść w zakładkę
„Moje Konto”-> ‚,Moje Karty” i przy karcie zycznej wybrać
opcję „Aktywuj” oraz wpisać w formularzu numer otrzymanej
karty. Numer karty wirtualnej i zycznej.
Złożyłem wniosek przez internet i nic się nie dzieje...
W takiej sytuacji zaloguj się na swoje konto i sprawdź status
wniosku. Wniosek mógł zostać zwrócony do poprawy – po
wejściu w szczegóły przeczytasz dlaczego wniosek został
zwrócony i co musisz uzupełnić. Drugim powodem jest
wstrzymania procedowania wniosku jest to, że podczas
składania wniosku, zamiast dołączenia wymaganego
załącznika, zaznaczyliśmy, że okażemy go w urzędzie. Taki
wniosek czeka, aż znajdziesz czas i pojawisz się z brakującym
dokumentem.
Powiązanie rodzica z istniejącym kontem dziecka
Powiązanie konta dziecka i rodzica umożliwia korzystanie
przez dziecko, także te pełnoletnie uczące się, z uprawnień
jakie daje Program Karta Mieszkańca jestem z Ząbek. Karta
dziecka pozostaje ważna tak długo jak ważny jest program
rodzica. Jeśli rodzic nie przedłuży ważności Programu –
poprzez okazanie PITu, dziecko również straci możliwość
korzystania z uprawnień jakie daje Karta Mieszkańca. Wniosek
o powiązanie dziecka może stworzyć konto systemowe dla
dziecka lub też może powiązać już istniejące, stworzone
wcześniej konto. Kwestią często powodującą problemy
i wydłużenie procedowania jest tworzenie powiązania konta
rodzica z kontem dziecka (także tego pełnoletniego), które
zostało już utworzone wcześniej w systemie. Takie powiązanie
pomimo zaakceptowania takiego wniosku przez urzędnika, do
zakończenia procedury wymaga jeszcze potwierdzenia tego
faktu po stronie osoby, której konto dowiązujemy. W tym celu
dziecko powinno zalogować się na swoje konto i na stronie
głównej Panelu „Moje konto” na dole znajduje się pytanie
o potwierdzenie dowiązania rodziny. Dopiero po takim
potwierdzeniu, dziecko pojawi się w zakładce Moja Rodzina,

a dzieci pełnoletnie zyskają dostęp do wniosków, w tym
wniosku o „przyznanie uprawnień do programu Karta
Mieszkańca dla osób uczących się w wieku 18-26 lat”.

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA
PIESZYCH W ZĄBKACH

Brak linku aktywacyjnego do utworzonego konta
Problem może wynikać z dwóch powodów, albo wystąpiła
pomyłka we wprowadzonym adresie email i link aktywacyjny
nigdy do nas nie dotrze, albo email trał do spamu lub innego
katalogu, do którego skrzynka automatycznie sortuje pocztę.
Ten pierwszy przypadek łatwo sprawdzić zakładając ponownie
konto na stronie jestemzzabek.pl. System nie pozwoli użyć
drugi raz adresu email lub numeru telefonu, które już
w systemie zostały wprowadzone. Ten drugi przypadek
występuje w przypadku kont w serwisach wp.pl, interia.pl,
o2.pl. Listu z linkiem powinniśmy poszukać w folderze spam.
Jeśli odbieramy pocztę programem pocztowym, możemy
odbierać listy z odltorwanym już wcześniej spamem . W takim
przypadku aby odszukać email z linkiem aktywacyjnym
musimy się zalogować na skrzynkę przez stronę www. W razie
problemów z założeniem konta i logowaniem należy
kontaktować się punktem obsługi karty tel. 695-330-707, tel.
22 510-97-31, email: kontakt@jestemzzabek.pl

Starosta Wołomiński Adam Lubiak podpisał
dokumentację niezbędną do ogłoszenia kolejnego
przetargu na wykonanie doświetlenia przejść dla
pieszych na terenie PowiatuWołomińskiego.
Inwestycje będą przeprowadzone w ramach zadania pn.:
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”. Zakres
planowanych do wykonania prac obejmuje 30 przejść dla
pieszych na terenie: Wołomina, Kobyłki, Ząbek, Radzymina,
Ząbek, Dąbrówki, Tłuszcza, Jadowa, Poświętnego, Klembowa
i Strachówki.
W naszym mieście zostaną wybudowane przejścia na
ul. Piłsudskiego (vis a vis przedszkola) oraz na ul. Batorego przy
skrzyżowaniu z ul.Tetmajera i Nową.

DRODZY MIESZKAŃCY
MIASTA ZĄBKI, d o 3 0
września trwa Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań.

Zostało już naprawdę niewiele czasu,
aby się spisać. Dlatego też, wychodząc
naprzeciw Państwa oczekiwaniom
wyznaczono specjalne dyżury
rachmistrzów, którzy pomogą Państwu
wypełnić obowiązek spisowy.

Jest on ważny dla nas, wszystkich
mieszkańców Ząbek. Będzie miał wpływ
na życie naszej społeczności i na
dochody Miasta Ząbki przez 10
kolejnych lat. Dzięki liczbie spisanych
mieszkańców okaże się ile ludności
faktycznie zamieszkuje nasze miasto,
a co za tym idzie, jakie środki otrzymamy
na roz wój sieci energetycznej,
kanalizacji, dróg i oświaty. Przecież
wszystkim nam zależy, aby potrzeby
mieszkańców, dostęp do infrastruktury,
szkół, przedszkoli, był powszechny,
równy i swobodny, a nasza społeczność
rozwijała się w godnych warunkach.
Dane spisowe będą miały wpływ na
bazę prognozy demogracznej i samą
prognozę demograczną GUSu dla
Ząbek i aglomeracji. W chwili obecnej
prognoza dla Ząbek liczona od 2021
roku wynosi niewiele ponad 38 tys.
mieszkańców, a jest nas przecież o wiele
więcej!
Prognoza demograczna jest podstawą
do przewidywania natężenia ruchu,
zapotrzebowania na energię, gaz, wodę,
p ro d u k c j ę ś c i e k ów, o d p a d ów,
zapotrzebowania na usługi zdrowia,
opieki nad osobami starszymi itp. - czyli
podejmowania decyzji niezmiernie
ważnych dla mieszk ańców, m.in.
o inwestycjach ponadlokalnych, ich
lokalizacji, harmonogramie,
parametrach takich jak infrastruktura
transportowa, przesyłu energii (gaz,
prąd, ciepło), usług medycznych (liczbę
karetek, sieć szpitali, przychodni, nocną
pomoc medyczną) kwestie
bezpieczeństwa, etaty policji, liczba
komisariatów, liczba lokalizacji oraz
obsada strażnic PSP, sieć placówek
pocztowych, czy też także edukacji.
Obecna, zaniżona prognoza wpływa
negatywnie na wskaźniki opłacalności
różnych projektów i na szanse ich
donansowania zewnętrznego. Liczymy
na Państwa, na udział w tak ważnym dla
nas wszystkich spisie i wierzymy, że po
NSP będzie lepiej z funduszami na
kluczowe dla nas, mieszkańców Ząbek
inwestycje.

Czynności spisowe potrwają jedynie
10 – 15 minut, a przeszkolony rachmistrz
przeprowadzi Państwa bezpiecznie
przez pytania spisowe, przeczyta je
dokładnie wraz z wariantami
odpowiedzi oraz wyjaśni wątpliwości.
Terminy dyżurów rachmistrzów:
- sobota (18.09) - godz. 10 - 20, Miejskie
Centrum Sportu (basen)
- niedziela (19.09)- godz. 10 - 20, Miejskie
Centrum Sportu (basen)
- sobota (25.09) - godz. 10 - 23, NOC ZE
SPISEM Miejskie Centrum Sportu
(basen)
- niedziela (26.09)- godz. 10 - 20, Miejskie
Centrum Sportu (basen)
Jednocześnie przypominam
o możliwych metodach udziału
w Narodowym Spisie Powszechnym:
• Wypełnienie formularza na stronie
spis.gov.pl,
• Telefon na infolinię 22 729 99 99
i rozmowa z urzędnikiem Urzędu
Statystycznego,
• W punkcie spisowym w Urzędzie
Miasta z pomocą urzędnika,
• Rozmowa telefoniczna z rachmistrzem
spisowym. Rachmistrz dzwoni
z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99,
• Bezpośrednia rozmowa z rachmistrzem.
Zapraszam do udziału w Narodowym
Spisie Powszechnym
Małgorzata Zyśk
Burmistrz Miasta Ząbki

SPRAWDŹ, JAK SIĘ
SPISAĆ SZYBKO
I BEZPIECZNIE

Już wrzesień. Sprawdź, jak możesz
wypełnić obowiązek spisowy
szybko, bezpiecznie i wtedy, kiedy
chcesz.
Najprostszą i najwygodniejszą metodą
jest samodzielne wypełnienie
formular za na stronie
https://spis.gov.pl/. Logujesz się,
podając identykator PESEL lub przez
prol zaufany.
Fo r m u l a r z m o ż e s z w y p e ł n i ć d l a
wszystkich osób, z którymi mieszkasz
(np. małżonek, dzieci). Do wypełnienia
formularza nie musisz się specjalnie
przygotowywać, ale miej pod ręką swój
numer PESEL (i domowników, jeśli
wypełniasz ich formularze). Jeśli
mieszkasz w domu jednorodzinnym,
przypomnij sobie, w którym roku
budynek został oddany do użytkowania.
Jeśli masz taką możliwość, pomóż
starszym członkom Twojej rodziny

w wypełnieniu formularza lub, jeśli
wyrażą zgodę, zrób to za nich. Wśród
seniorów kontakt z rachmistrzem może
budzić lęk i obawę o swoje
bezpieczeństwo.
Jak można się spisać bez Internetu?
Do k o ń c a w r ześ n i a jest równi eż
możliwość spisania się przez telefon. Ta
metoda to odpowiednia opcja dla osób,
które nie mają komputera z Internetem
i które wolą mieć wsparcie rachmistrza.
Wystarczy zadzwonić na infolinię
Spisową 22 279 99 99 i postępować
zgodnie z komunikatami. Trzeba jednak
liczyć się z tym, że pod koniec września
może być duże obciążenie Infolinii i ta
metoda nie będzie tak szybka jak
samospis internetowy.
Jeśli w najbliższym czasie będziesz
w urzędzie gminy/miasta, możesz
skorzystać z punku spisowego
i wypełnić formularz spisowy z pomocą
przeszkolonej osoby. Wypełnienie
obowiązku spisowego w urzędzie
gm i ny / m i a s t a p r ze b i e g a b a rd zo
sprawnie, jednak trzeba dostosować się
do godzin otwarcia Urzędu. Warto
również pamiętać, że im bliżej do końca
spisu, tym większe niebezpieczeństwo,
że również w punkcie spisowym, czas
oczekiwania na dostęp do komputera
z Internetem i wsparcie pracownika
urzędu gminy może się wydłużyć.
Zwlekając z wypełnieniem obowiązku
spisowego do ostatniej chwili
ryzykujesz konieczność poświęcenia
więcej czasu.
Podczas tegorocznego spisu powszechnego informacje zbierane są
również przez rachmistrzów spisowych.
Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz,
nie możesz odmówić mu przekazania
danych! Wypełnienie formular za
z rachmistrzem przebiega bardzo
sprawnie i bezpiecznie.
Jeśli chcesz się spisać sz ybko,
bezpiecznie i wygodnie w domu, wejdź
na https://spis.gov.pl i spisz przez
Internet! To naprawdę proste! Jeśli sam
sobie nie poradzisz, skorzystaj z pomocy
najbliższych bądź urzędników.

PRZYPOMNIJ O SPISIE
POWSZECHNYM SWOIM
ZNAJOMYM
Jeśli masz już za sobą udział
w Narodowym Spisie
Powszechnym 2021, to bardzo
dobrze - zyskałeśTy iTwoja gmina.
Jednak dla przyszłości Twojej
„ m a ł e j o j c z y z ny ” n i e z w y k l e
ważne jest, aby w Twoje ślady
poszli wszyscy inni mieszkańcy
g m i ny. D l ate g o p o d c z a s
pogawędek z sąsiadami
i znajomymi warto pytać, czy też
już wywiązali się z tego
obowiązku.
Dane zebrane podczas Narodowego
S p i s u Pows ze c h n e g o 2 0 2 1 b ę d ą
podstawą do bardzo wielu
prorozwojowych i ważnych społecznie
przedsięwzięć i inwestycji w Twojej
gminie. Dlatego tak istotne jest, aby
w spisie wzięło udział 100%
mieszkańcówTwojej gminy.
Wyjaśnij sąsiadom, że spis jest łatwy
Udział w spisie w przypadku jednej
osoby zajmuje zaledwie 10 minut.
Pytania są jasno sformułowane i nie
powinny nastręczać trudności. Uczul
t y l k o s ą s i a d ó w, ż e w a r t o z n a ć
powierzchnię użytkową mieszkania –
niektóre spisujące się osoby miały z tym
problem. Warto też uświadomić ich – bo
dotyczy to wielu rodzin – że padają
pytania o osoby zameldowane
w mieszkaniu, ale mieszkające za
granicą. Powinni też pamiętać o spisaniu
dzieci, które jako osoby nieletnie nie
mogą samodzielnie wypełnić
formularza spisowego.
Podpowiedz, jak się spisać
Jeśli rozmawiasz z osobą starszą, która
nie ma komputera i boi się zadzwonić na
infolinię, zachęć ją do spisania się
w Gminnym Punkcie Spisowym
d z i a ł a j ą c y m w k a żd y m u r zę d z i e
gminy/miasta. W przypadku osób
schorowanych war to zaoferować
pomoc w postaci podwózki do urzędu.
Cały czas w terenie pracują rachmistrzowie, którzy przeprowadzają spis

w m i e s z k a n i a c h . Tr z e b a j e d n a k
pamiętać, że mają oni bardzo dużo
pracy. Poza tym, osoby starsze mogą
mieć obawy, żeby wpuścić do domu
obcą osobę.
Nie ma pytań o nanse!
Jeśli sąsiedzi boją się, że spis posłuży do
nałożenia na nich jakichś nowych
dodatkowych podatków czy opłat,
wyjaśnij, że w formularzu nie ma
żadnych pytań o zarobki, majątek, konta
bankowe czy oszczędności.
D o p i n g u j d o j a k n a j s z y b s ze g o
spisania się
Wiele osób odkłada spis na sam koniec im bliżej 30 września, tym większe
ryzyko, że rachmistrzowie telefoniczni
o r a z p r a cow n i c y G m i n nyc h B i u r
Spisowych nie będą w stanie pomóc się
spisać wszystkim zainteresowanym,
a połączenie z infolinią spisową będzie
wymagało więcej czasu i cierpliwości.
Dlatego zachęcaj sąsiadów do jak
najszybszego wypełnienia obowiązku
spisowego i uniknięcia niepotrzebnej
nerwówki.
Pomóż uniknąć kary
Należ y pamiętać, że zaniedbanie
obowiązku spisowego może oznaczać
dotkliwą karę. W przypadku uporczywej
odmowy spisania się sąd może nałożyć
grzywnę w wysokości nawet do 5 tys. zł.
Warto o tym przypomnieć sąsiadom,
żeby nie narażali się niepotrzebnie na
przykre konsekwencje zlekceważenia
spisu.
Bądź dobrym sąsiadem!
Narodowy Spis Powszechny 2021 jest
niezwykle ważny dla Ciebie, Twojej
rodziny i całej Twojej„małej ojczyzny”. Tę
świadomość staraj się propagować
wśród swoich sąsiadów: przypomnij
o obowiązku spisowym i zaoferuj
pomoc tym, dla których spis nie jest tak
łatwy, jak dla Ciebie.
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fot. Bogdan Śladowski
Więcej zdjęć dostępnych na fb: Miasto Ząbki.

