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100 DNI ZĄBKOWSKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

Z

dniem 1 stycznia władze Ząbek powołały straż miejską. Pierwszym etapem
tworzenia nowej formacji było wyłonienie w
drodze konkursu komendanta. Jako najlepszy
okazał się Zbigniew Forysiak, który wcześniej
przez 15 lat pracował w warszawskiej straży
miejskiej. Przed nowym komendantem postawiono zadanie
stworzenia od podstaw sprawnie funkcjonującej jednostki. Do
najważniejszych czynności należało: wyłonienie pracowników
straży miejskiej, przygotowanie
siedziby oraz wyposażenie straży w konieczne narzędzia pracy.
Część strażników pracuje już
od początku marca. Po ulicach

miasta porusza się oznakowany pojazd straży
miejskiej. Zdaniem komendanta 3 miesiące,
które minęły od formalnego powołania straży
to dużo i mało. Komendant Zbigniew Forysiak uważa, że ten okres wykorzystał najbardziej optymalnie. Co dokładnie robiła straż?

Co jeszcze musi zrobić? Czym będzie się zajmowała? Jak się z nią skontaktować? Na te
i inne pytania odpowiedź znajdą Państwo w
wywiadzie, którego udzielił nam komendant
Zbigniew Forysiak.
Czytaj str. 4-5

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Ząbki ul. Niepodległości 1A
specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
• EKG, spirometria
• badania pracowników
• badania kierowców
• drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem:

tel. 603 927 323

PRG
USŁUGI GEODEZYJNE
• TYCZENIA
• PODZIAŁY
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000
022 781-45-81
022 781-70-51
prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl

WIZYTY
DOMOWE
Dr n med.
JACEK RUTKA
Specjalista
chorób dzieci
nefrolog
0-604-46-70-47
www.drjacekrutka.pl
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RUSZA „DZIAŁAJ LOKALNIE VI”

S

erdecznie zapraszam do wzięcia udziału
w organizowanym przez Zielonkowskie
Forum Samorządowe Lokalnym Konkursie
Grantowym, realizowanym w ramach VI-tej
edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Jest to
już trzecia edycja konkursu.
Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych
społeczności do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych
aspiracji mieszkańców małych miejscowości.
Konkurs adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń oraz lokalnych oraz grup nieformalnych (działających przy NGOs, szkołach,
bibliotekach, etc., które potrafią wspólnie z

mieszkańcami zdefiniować lokalne problemy
oraz mają pomysł na ciekawy projekt.
Konkurs grantowy prowadzony jest w oparciu
o regulamin konkursu, który zawiera założenia i
cel konkursu, wskazuje grupy odbiorców pomocy,
zasady finansowania oraz kryteria oceny wniosków. Projekty składane do konkursu powinny
być przygotowywane na podstawie formularza
wniosku, obejmującego takie elementy jak: opis
podmiotu składającego wniosek, opis projektu (tytuł, cel, planowane działania i ich rezultaty) oraz
budżet. Wyboru spośród zgłoszonych projektów
dokona Komisja Grantowa, która zostanie powołana przy Lokalnej Organizacji Grantodawczej.

SPOTKANIE KOŁA EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW
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kwietnia w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach odbyło się okolicznościowe poświąteczne spotkanie ząbkowskiego Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. W uroczystości udział
wzięło kilkudziesięciu członków koła, a także zaproszeni goście, wśród których znaleźli
się m.in. burmistrz Ząbek Robert Perkowski,
poprzedni burmistrz Jerzy Boksznajder, Antoni Konicki - prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa – Praga, w którego skład
wchodzi koło ząbkowskie, a także członkinie
zarządu Oddziału Rejonowego Lidia Urbańska oraz Bogusława Matkiewicz.
Spotkanie otworzyła prezes ząbkowskiego koła nr 21 Krystyna Grodzka. Następnie

głos zabrali burmistrz Robert Perkowski oraz
Jerzy Boksznajder. Obaj mówcy docenili rolę
starszych mieszkańców w rozwoju miasta i
podziękowali seniorom za dar dzielenia się doświadczeniem, również życiowym. Po oficjalnych przemówieniach uczestnicy podzielili się
jajkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego.
Spotkanie przebiegało pod znakiem wspólnych
życzliwych rozmów i radosnego śpiewu.
Ząbkowskie koło Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów liczy obecnie
126 osób i wciąż się rozwija. W skład zarządu
wchodzą: prezes Krystyna Grodzka, wiceprezes Jadwiga Kosiorek oraz sekretarz i skarbnik Jadwiga Sadowska.
red.

ZĄBKOWSKA PREZENTACJA W

MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

31

marca przedstawiciele władz miasta
Ząbki wzięli udział w spotkaniu w
Ministerstwie Infrastruktury, podczas którego
dokonano prezentacji ząbkowskiego projektu
przedłużenia linii tramwajowej z Warszawy do
Ząbek. Miesiąc wcześniej miasto złożyło odpowiedni wniosek o dotację z funduszu spójności
w ramach środków przeznaczonych na rozwiązania komunikacyjne dotyczące EURO 2012.
W spotkaniu oprócz władz Ząbek udział
wzięli również przedstawiciele takich miast jak
m.in.: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław
Kraków, marszałkowie samorządów województwa mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego, a także szefowie spółek kolejowych.
Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło ok.600
mln euro na dotacje dla projektów komunikacyjnych, przyjaznych ekologicznie (czyli głów-

nie szynowych), które będą mogły być wykorzystane przy okazji Mistrzostw EURO 2012.
- Nasz prezentacja przebiegła sprawnie i została
profesjonalnie przygotowana oraz przedstawiona.
Natomiast sam projekt oceniam bardzo wysoko
merytorycznie i użytkowo pod kierunkiem Euro
2012. Powiem więcej, stosunek nakładu do potencjalnych korzyści jest wręcz bezkonkurencyjny.
Ząbki ubiegają się o dofinansowanie w wysokości
ok 145 mln zł, co stanowi zaledwie kilka procent
sumy jaką ministerstwo postanowiło przeznaczyć
na ten cel. Minusem jest jednak fakt, że inwestycja potrzebuje również intensywnego i szczerego
poparcia przez Warszawę. Wydaje się, że Warszawa ma natomiast nieco inne priorytety, choć
ta inwestycja jest uwzględniania w dokumentach
roboczych – uważa burmistrz Robert Perkowski.
red.
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Termin składania wniosków upływa 6
maja 2008 r. (do godz. 16.00)
Regulamin i formularz wniosku grantowego dostępne są na naszej stronie www.forumzielonka.org.pl w menu ‘Działaj Lokalnie’
– ‘Działaj Lokalnie 2008’.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Forum - codziennie od pon. do pt.
w godzinach 1000-1400,
adres: Zielonka, ul. Sienkiewicza 3.
Dodatkowe pytania można kierować na adres
e-mail: biuro@forumzielonka.org.pl
lub tel. (022) 353 40 00 oraz 0 510 270 795.
Prezes
Zielonkowskiego Forum Samorządowego
Dr Grzegorz Grabowski

ZAPRASZAMY NA
DZIEŃ OTWARTY
DO PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM NR 2
IM. KS. J. POPIEŁUSZKI
W ZĄBKACH PRZY
UL. BATOREGO 37
17 kwietnia 2008 r. o godz. 17.30
Pragniemy zaprezentować Państwu naszą
ofertę edukacyjną:
- programy i metody nauczania,
- atrakcyjne pracownie przedmiotowe,
- osiągnięcia w nauce i sporcie,
- twórczy dorobek naszej szkoły.
W 2007 roku uczniowie naszego Gimnazjum uzyskali najlepsze wyniki (I miejsce w
powiecie) z egzaminu gimnazjalnego.
W roku szkolnym 2008/2009 zamierzamy
utworzyć 5 klas:
• matematyczno-informatyczną
– z rozszerzonym jęz. angielskim
– z rozszerzonym jęz. niemieckim
• sportową
• biologiczno-chemiczną
Obecnie wszystkie sale lekcyjne mają instalowaną sieć internetową. Nauczyciele
mają możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem rzutników multimedialnych
W pracowni komputerowej, w której prowadzone są zajęcia przedmiotowe, można
korzystać z tablicy interaktywnej.
W szkole są dwie nowoczesne pracownie
internetowe, biblioteka multimedialna oraz
szafki ubraniowe dla wszystkich uczniów.
Tel. 022 799 74 92
www.gim2zabki.waw.pl
PG 2
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PAMIĘĆ O PAPIEŻU WCIĄŻ ŻYWA
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kwietnia, o godz. 20.00, w Parku Miejskim im. Szuberta odbyła się uroczystość
upamiętniająca trzecią rocznicę śmierci Jana
Pawła II.
Uroczystości rozpoczęto znakomitym koncertem w wykonaniu młodzieżowych chórów
oraz Miejsko – Parafialnego Chóru Cantores
Misericordiae, które wystąpiły wspólnie pod
batutą Sylwestra Mulika.
W repertuarze koncertu znalazły się takie utwory Piotra Rubika, jak m.in.: „Wznoszę swe oczy ku górom”, „Do kołyski”, „Co
ma przeminąć to przeminie”, „Zdumienie” „Litania do kaździutkiego na ziemi”,
„Często stamtąd długo na mnie patrzy”.
Koncert uświetniony został występem solistów, wśród których byli: Beata Borowska, Małgorzata Kujawska, Anna Mazurek, Irena Jaszczyk, Renata Wielądek,
Jolanta Stosio, Marta Kamińska, Jacek Kępka, Marcin Staniszewski, Sylwester Mulik.
Akompaniament zapewnił dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sławomir Skotnicki, który przygotował muzykę do tych utworów.
Spotkanie mieszkańców z Papieżem zakończyła uroczysta msza święta odprawiona
przez ząbkowskich kapłanów.
Na szczególną uwagę zasługuje bardzo
duża frekwencja mieszkańców.
red.

Kameralna, przyjazna

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 95c

zapewnia

MIEJSKA PRZYCHODNIA
ZDROWIA
W ZĄBKACH
Zaprasza do korzystania
z usług:

− indywidualne podejście do ucznia
− wysoki poziom nauczania
− cztery posiłki dziennie
− opiekę od 600 – 1800

• podstawowa opieka zdrowotna
• stomatolog
• ginekolog
• chirurg

Przyjmujemy także do klasy „0”
www.szkola95.pl; e – mail: szkola95@op.pl
tel. 518 051 547

Ząbki, ul. Orla 1
tel: 022 781 60 25
fax: 022 762 93 67

BIURO RACHUNKOWE
EFEKT

- obsługa księgowa małych
i średnich firm
- obsługa kadrowo-płacowa,
rozliczenia elektroniczne do ZUS
- rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
Zapraszam codziennie
w godz 900-2000
po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym
Tel 0-510-246-888
lub /0-22/ 253-23-71
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100 DNI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZĄBKACH
różnią od tych jak przy
tworzeniu przedsiębiorstwa. Trzeba było więc
uzyskać regon, nip, itd.
Wszystko to pochłania
trochę czasu.
Myślę, że te 3 miesiące zostały dobrze wykorzystane, ponieważ już
wszystkie procedury są
prawie zakończone. W
tej chwili oczekujemy
na mundury. Ich wykonawcę też trzeba było
wyłonić w drodze przewidzianej prawem zamówień publicznych. Ta
procedura również zajęła
trochę czasu.
Z komendantem Straży Miejskiej w Ząbkach – Zbigniewem Forysiakiem rozmawia
Mirosław Oleksiak.

F

ormalnie straż miejska funkcjonuje od 1
stycznia tego roku. Jest to jednostka praktycznie organizowana od podstaw, więc zapewne wiele czasu pochłonęło przygotowanie
tej formacji do działania. Jakie prace zostały
wykonane w tej fazie organizacyjnej? Proszę
podsumować te 3 miesiące, które już upłynęły.
Trzy miesiące to dużo i mało. Straż miejska
została powołana z dniem 1 stycznia. Niektórzy mogą sądzić, że już od tego dnia powinna
być już na ulicach. Tak niestety nie jest. Trzeba mieć na uwadze, że praktycznie jest to bowiem tworzenie nowej jednostki od podstaw
z zachowaniem wszystkich procedur technicznych i organizacyjnych.
Pracę rozpoczęliśmy 2 stycznia i do dzisiaj
jesteśmy jeszcze w fazie organizacyjnej. Złożyło się na to wiele czynników.
Po pierwsze, trzeba było przygotować pomieszczenia dla straży miejskiej. W tym celu
został przeprowadzony generalny remont i
adaptacja budynku, który służył do innych
celów. Równocześnie trzeba było wyłonić w
drodze konkursu strażników. W pierwszym
etapie zgłosiły się trzy osoby, z których jedna nie spełniła wymogów formalnych. Trzeba
było więc przeprowadzić drugi etap. Zgłosiło
się kilka osób. W tym momencie wyłoniliśmy
już całą grupę. To wszystko wydłużyło te procedury w czasie.
Do tego dochodzą wszelkie przygotowania techniczne. Trzeba było bowiem stworzyć
system obiegu dokumentów, formularze, druki upoważnień i wiele innych technicznych
kwestii niezbędnych, żeby formacja funkcjonowała. Do tego doszły również, związane
z powołaniem straży, czynności formalno
– prawne, które tak naprawdę niewiele się
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Jak natomiast wygląda kwestia wyposażenia straży w niezbędne narzędzia pracy?
Na ząbkowskich drogach daje się zauważyć
oznakowany samochód straży miejskiej.
Oczywiście jest to bardzo ważna kwestia.
Miasto ogłosiło przetarg na zakup pojazdu,
który jest niezbędny, żeby się przemieszczać
szybko w różne miejsca interwencji. Na zakup
samochodu został przeprowadzony przetarg.
Najkorzystniejsza oferta dotyczyła zakupu
citroena berlingo. Taki samochód jest już do
naszej dyspozycji. Poza mundurami strażnicy
muszą mieć również wyposażenie techniczne
w postaci środków przymusu, a więc pałek,
kajdanek, gazu.
W tej chwili przymierzamy się do łączności radiowej bezprzewodowej. Potrwa to jeszcze trochę.
Ile osób będzie pracowało w straży?
W tym roku przewidziano obsadę w wielkości pięciu funkcjonariuszy plus komendant.
Jest to może niewiele, ale myślę, że na początek wystarczy. Ponadto wszystko jest uzależnione od możliwości finansowych gminy.
W jaki sposób będzie funkcjonowała
straż?
Postanowiłem, że miasto Ząbki zostanie
podzielone na 4 sektory. Każdemu funkcjonariuszowi zostanie przypisany jeden sektor, co
spowoduje, że konkretna osoba będzie odpowiadała za określony obszar.
Jak będzie przebiegała granica tych sektorów?
Na razie dokonuję jeszcze niezbędnych
analiz. Chcę miasto podzielić jak najlepiej,
jak najfunkcjonalniej. Konsultuję to jeszcze
ze swoimi pracownikami. Myślę, że lada
dzień będziemy mieli już wyodrębnione
sektory.

Czy będzie to funkcja strażnika stworzona na wzór policyjnego dzielnicowego?
Tak, jednak nasz funkcjonariusz będzie
posiadał mniejsze kompetencje. Myślę, że w
niektórych przypadkach będziemy wyręczać
również i policję. Doskonale zdajemy sobie
sprawę, że policja ma także spore niedobory
kadrowe, więc zajmuje się przede wszystkim
sprawami czysto kryminalnymi.
Jak zatem będzie wyglądała współpraca
z policją?
Myślę, ze współpraca z policją będzie nam
układać się bardzo dobrze. Na dzień dzisiejszy mamy podpisaną umowę o współpracy z
komendantem komisariatu w Ząbkach. Będziemy wymieniać się informacjami na temat
zagrożeń. Jeżeli będzie taka potrzeba będziemy również podejmować wspólne działania.
Ponieważ miasto się rozrasta, rosną także i potrzeby mieszkańców w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa, a funkcjonariuszy policji nie
przybywa. Nasze działania będą więc uzupełniały działania policji.
Straż miejska w Ząbkach została powołana po wieloletniej przerwie. Wydaje się,
że potrzeba powołania i funkcjonowania
straży miejskiej w Ząbkach była i jest bardzo duża, o czym świadczą liczne sygnały
mieszkańców. Sąsiednie miasta także powołują straże miejskie.
Patrząc jednak z praktycznego punktu
widzenia, proszę powiedzieć czym będzie
zajmowała się straż miejska? W czym będzie straż pomocna mieszkańcom ? Jakie
zadania będzie realizowała?
Nie wiem z jakich przyczyn została zlikwidowana poprzednia straż miejska. W tej chwili
presja mieszkańców była tak duża na swoich
przedstawicieli, że straż została powołana.
Straż miejska będzie się zajmowała przede
wszystkim sprawami, które są uciążliwe dla
mieszkańców, a którymi nikt do tej pory się
nie zajmował.
Część zadań, które kiedyś były przypisane
do powiatu czy województwa zostało scedowanych na samorządy gminne, więc i tych zadań przybyło. Generalnie mogę powiedzieć, że
jesteśmy po to, aby egzekwować od mieszkańców naszego Miasta przestrzeganie przepisów
prawa, w tym również prawa miejscowego.
Czym zatem na co dzień będzie się straż
zajmowała?
Myślę, ze największą bolączką mieszkańców, co się przekłada na liczne telefony, które odbieramy i to co widzimy na
co dzień, to zaśmiecenie tego miasta. Aby
temu przeciwdziałać w pierwszym rzędzie
zajmiemy się egzekwowaniem przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości w gminach i
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regulaminu utrzymania i czystości uchwalonego przez Radę Miasta.
W praktyce będzie się to sprowadzało do
kompleksowej kontroli, którą już rozpoczęliśmy, umów na wywóz nieczystości zawartych
przez mieszkańców posesji, a także rachunków za wywóz odpadów.
Drugim dość ważnym problemem są hordy
bezpańskich psów, z którymi nie wiadomo co
zrobić. Nikt się do nich nie przyznaje, a te psy
stanowią poważne zagrożenie dla dzieci, jak i
również dorosłych. Bezpańskie psy przebiegające przez jezdnię stwarzają także zagrożenie
w ruchu drogowym.
Będziemy również egzekwować, aby
mieszkańcy wyprowadzali psy na smyczy.
Trzeba pamiętać, że właściciel psa ma również
obowiązki w stosunku do swojego pupila.
Poza tym patrolując miasto, będziemy monitorować infrastrukturę. Wszelkie nieprawidłowości będziemy przekazywać odpowiednim
służbom (poprzewracane znaki, zdewastowane obiekty, dziury w jezdni).
Będziemy również przyglądać się temu, co
dzieje się wokół szkół. Najogólniej mówiąc
będziemy starali się reagować na wszelkie
sygnały płynące od mieszkańców.
Czyli krótko mówiąc działalność straży to kwestia bezpieczeństwa i zachowanie
porządku. To swego rodzaju dwa filary, na
których będzie oparta działalność straży
miejskiej?
Przede wszystkim to kwestia utrzymania
porządku i czystości, ale także i zapewnienie
bezpieczeństwa. Straż ma pełnić rolę służebną
wobec społeczeństwa, i taką rolę będziemy pełnić. Zrobię wszystko, aby strażnik w Ząbkach
kojarzył się mieszkańcom z osobą, która udzieli
pomocy potrzebującemu, a będzie bezwzględna dla wszystkich, którzy łamią przepisy.
W okresie tych trzech miesięcy zapewne
doszło już do składania przez mieszkańców
różnego rodzaju wniosków o interwencje.
Jakiego rodzaju były to prośby?
Strażnicy rozpoczęli pracę 1 marca, czyli
upłynął dopiero miesiąc. W tym czasie wpłynęło do nas kilkadziesiąt zgłoszeń, próśb o
interwencję w różnych sprawach. Mają one
różny charakter. Poczynając od tych najprostszych, powiadamiających, że gdzieś zalegają
śmieci, że ktoś wylewa nieczystości, czy biegają psy. Ale również wpływają informacje
na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych,
gdzie spotykają się ludzie pod wpływem alkoholu, czy narkotyków.
Mało tego ludzie przysyłają również nagrania wideo na płytach, na których zachowane
są twarze i samochody sprawców wykroczeń.
Najczęściej są to osoby wyrzucające śmieci
w niedozwolonych miejscach. Gromadzimy
to wszystko. Te sprawy, które można z mocy
prawa wszczynać są już w toku. Będziemy to
kontynuować.

Kiedy umundurowani strażnicy wyjdą w
miasto?
Nie chciałbym podać konkretnego dnia.
Mundury są przygotowywane. Mam przyobiecany termin na około połowę kwietnia. Być
może będzie to trochę wcześniej. Ten czynnik
jest nie do końca ode mnie zależny.
Czy są jeszcze jakieś potrzeby dla straży,
które trzeba będzie zaspokoić w najbliższym czasie?
Na chwilę obecną wszystkie czynności
dotyczące wyposażenia strażnika są podjęte.
Strażnik, który otrzyma mundur będzie już
kompletnie wyposażony.
Oczywiście możemy rozważać różne możliwości, ale to wymaga jeszcze czasu.
W jaki sposób mieszkańcy mogą się kontaktować ze strażą ?

W chwili obecnej dysponujemy numerem
centrali Urzędu Miasta. Mamy przydzielone
numery wewnętrzne: 200 - do komendanta,
201 – na stanowisko operacyjne.
Numery są czynne w godzinach pracy Urzędu, gdyż na razie pracujemy zgodnie z czasem
pracy Urzędu. To się zmieni, jeżeli będę miał
już w kwietniu komplet w pełni wyposażonych strażników. Trochę wydłużymy dzień
pracy. Numery na razie zostaną te same.
Próbowałem zorganizować numer 986, który jest drugim numerem ratunkowym (przypisany strażom miejskim). Jednak podstawowym
wymogiem posiadania tego numeru jest całodobowa jego obsługa. W tej chwili nie spełniamy
tych warunków ale w przyszłości, gdy powstanie monitoring miejski, działający całą dobę,
będzie możliwość uaktywnienia tego numeru.
Dziękuję za rozmowę.

LISTY OD MIESZKAŃCÓW • LISTY OD MIESZKAŃCÓW
Witam serdecznie
Po lekturze ostatniego numeru Państwa
gazety, a szczególnie artykułu dotyczącego
bezpieczeństwa dróg w Ząbkach Południowych i kłopotów mieszkańców tej części miasta, chciałbym podzielić się swoimi uwagami.
Mieszkam od niedawna w Ząbkach i jeżdżę
codziennie samochodem z części północnej,
gdzie odbieram dzieci ze szkoły i przedszkola do domu na ul. Mazowiecką i mam coraz
większe kłopoty na skrzyżowaniu ul. Orlej i
ks. Skorupki z przejazdem na ul. Kwiatową.
Samochody skręcające z ul. Orlej w stronę
Wołomina blokują to skrzyżowanie tak skutecznie, że trzeba czekać kilka świateł, aby
przejechać. Dużo kierowców skraca sobie
tędy drogę jadąc z Warszawy do Wołomina,
dodatkowo blokując wąskie ulice.
Wśród skręcających samochodów osobowych są też autobusy do Wołomina i ciężarówki, które nie powinny w ogóle jeździć po
ul. Orlej. Być może znak zakazu „skrętu w
lewo” z ul. Orlej na ul. ks. Skorupki ograniczyłby natężony ruch pojazdów na lokalnej
miejskiej ulicy i usprawnił przejazd z północy
na południe mieszkańcom Ząbek. Proszę rozważyć ten sygnał mieszkańca z inżynierem ruchu lub policją. Może warto też ogłosić wśród
czytelników gazety „dział listów”, w którym
zgłaszaliby swoje spostrzeżenia jak pomóc
mieszkańcom Ząbek, chociażby w poruszaniu
się po naszym zatłoczonym mieście.
P.M. (nazwisko do wiadomości redakcji)
Szanowny Panie.
Cieszę się, że również mieszkańcy widzą
konieczność zmodyfikowania ciągu komunikacyjnego na ul. Orlej. Niestety w ostatnich
latach ruch w Ząbkach i okolicach bardzo się
zagęszcza, co dodatkowo potęguje nieustan-

nie zablokowane rondo pomiędzy Ząbkami a
Zielonką (skrzyżowanie DW634 i DW631).
Wielu okolicznych mieszkańców w godzinach
szczytu szuka skrótów przez nasze miasto, a i
sama liczba mieszkańców Ząbek znacząco się
zwiększyła.
Poprawa przepustowości ul. Orlej może
nastąpić jedynie po gruntownym przebudowaniu skrzyżowania z ul. Skorupki, tj. po poszerzeniu jezdni i wybudowaniu lewoskrętów
(włączając to wykupy gruntów a i być może
wyburzenia). Na to się raczej szybko nie zanosi, z uwagi na znaczący koszt i stopień skomplikowania tego zadania. O ile kilkadziesiąt lat
temu zaplanowano odpowiedni pas drogowy,
to niestety lokalna historia pokazała, że w
praktyce został on zabudowany lub zagospodarowany w inny sposób.
Jednakże Ząbki rozpoczęły już prace planistyczne zmierzające do stworzenia alternatywnych ciągów północ-południe, które byłyby w
stanie odciążyć ulicę Orlą (np.: ul. Wolności,
Langiewicza, Sosnowa, Maczka). W celu
usprawnienia komunikacji i bezpieczeństwa
w tym rejonie rozpoczęto również zaawansowane prace planistyczne celem wybudowania
tunelu
pieszo-rowerowo-samochodowego
w ciągu ulic Orlej i Wojska Polskiego. Są to
jednak zadania, które będą realizowane przez
kilka kolejnych lat.
Liczę na to, że doraźnie ruch usprawni się
po wybudowaniu ulicy Poniatowskiego, co
nastąpi jeszcze w tym roku.
Pana propozycja zakazu skrętu w lewo wydaje się ciekawa, za co dziękuję. Przekażę ją
do zarządcy drogi (Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich) celem rozważenia możliwości
jej zastosowania.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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CO SŁYCHAĆ

O

KONFERENCJA: POLSKA WOLNA OD GMO

gólnopolska konferencja programowa
„Polska wolna od GMO” odbyła się w
Sali Kolumnowej w budynku Sejmu. Wśród
ponad czterystu jej uczestników obecni byli
przedstawiciele Praskiej Giełdy Spożywczej
w Ząbkach: prezes Zenon Daniłowski i dyrektor Janusz Dąbrowski.
Organizatorami konferencji byli: Klub Parlamentarny PiS oraz Unia na Rzecz Narodów
Europy, przy współpracy Koalicji „Polska
wolna od GMO”, Stowarzyszenia „Ojczysta
Przyroda” i Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Podczas konferencji referaty naukowe wygłosili m.in.: prof. Tadeusz Żarski, prof. Jan
Szyszko, prof. Mieczysław Chorąży, prof.
Stanisław Więckowski, prof. Jan MarkiewiczJodko i dr Paweł Połaniecki.
W dyskusji głos zabrało kilkudziesięciu
uczestników obrad, a chętnych do udziału w
debacie było znaczenie więcej. Debata była
rzeczowa, pozbawiona emocji i oparta na argumentach.
Konferencja miała na celu przyczynienie
się do upowszechnienia wiedzy o zagrożeniach związanych z GMO oraz do przeprowa-

dzenia konsultacji społecznych związanych z
propozycją PiS w sprawie projektu ustawy:
prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych. Na zakończenie obrad przyjęto
stanowisko konferencji popierające Ramowe
Stanowisko Polski w sprawie GMO – przyjęte
przez poprzedni rząd.
Według sondażu PBS DGA dla „Gazety Wyborczej” – zdecydowana większość
Polaków jest pewna, że spożywanie żywności modyfikowanej genetycznie może
szkodzić. Nie chcemy, aby takie rośliny
były u nas uprawiane. 66% spośród nas nie
kupiłoby produktu żywnościowego z GMO
nawet gdyby był wyraźnie tańszy od zwykłej żywności.
Konferencja „Polska wolna od GMO” była
pierwszą debatą publiczną na temat żywności
modyfikowanej genetycznie, w której uczestniczyli zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy
tej żywności. Konferencja stanowiła element
działań środowisk politycznych oraz organizacji społecznych, mających na celu obronę
Polski przed wprowadzeniem GMO do upraw
i produkcji żywności.
Po zakończeniu konferencji Janusz Dą-

browski wyraził w gronie jej uczestników
przekonanie, że upowszechnienie żywności
modyfikowanej genetycznie nie wpłynie na
zmniejszenie głodu na świecie, gdyż rozwiązanie problemu głodu leży obecnie nie w ilości
wytwarzanej żywności, lecz w jej dystrybucji.
Konsumentów należy zachęcać do spożywania produktów tradycyjnych, zdrowych i
bezpiecznych dla człowieka. Takie działania
wspiera Praska Giełda Spożywcza promując
polskie smaki.
red.

WYPEŁNIJ NIP – 3

Po raz kolejny zamieszczamy częściowo
wypełniony już formularz NIP – 3. Osoby,
które nie są zameldowane w Ząbkach, a tu
mieszkają i chcą pomóc miastu powinny złożyć druk NIP – 3 do Urzędu Skarbowego w
Wołominie. Znakomitą okazją do tego jest
obecny okres rocznego rozliczania się z fiskusem. Druk NIP – 3 można złożyć wraz ze swoim zeznaniem podatkowym. Każdy, kto czuje
się ząbkowianinem i chce rozwoju Ząbek powinien to zrobić.

KOMUNIKAT WĘDKARSKI

KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ZĄBKACH

Z

arząd Koła Miejskiego nr 130 Polskiego
Związku Wędkarskiego w Ząbkach informuje, że dnia 29.02.2008 r. o godz. 18.15, w
lokalu Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.
Orlej odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła za 2007 rok.
W obradach udział wzięło 40 członków
koła. Przyjęty przez zgromadzonych porządek
obrad zawierał m.in.:
− sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu,
Komisji Rewizyjnej, i Sądu Koleżeńskiego
− zatwierdzenie planu pracy Zarządu oraz preliminarza budżetowego na rok 2008
− wręczenie odznak PZW oraz dyplomów dla
zwycięzców zawodów wędkarskich
− dyskusję nad poruszonymi w sprawozdaniach i planach zagadnieniami.

Złotą odznaką PZW odznaczony został sekretarz
koła dr Marian Bielec
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Po krótkiej dyskusji zebrani przyjęli sprawozdanie, proponowany plan pracy oraz budżet.
Zatwierdzony przez Zgromadzenie plan
pracy na 2008 r. obejmuje m.in.:
− przeprowadzenie zawodów wędkarskich o
mistrzostwo Koła w dyscyplinach spławikowej i spiningowej
− zorganizowanie dwóch wycieczek autokarowych na wspólne wędkowanie dla członków
Koła i ich rodzin
− współorganizowanie 3- turowych drużynowych zawodów spławikowych o „Puchar 4
stawów” na Gliniankach w Zielonce
− kontynuowanie współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Kultury w zakresie propagowania wśród dzieci i młodzieży idei proekologicznych w formie konkursów plastycznych
(m.in. przewiduje się przekazanie z funduszy
koła 1000 zł na zakup nagród w konkursach).
W dyskusji nad bieżącym funkcjonowaniem
Koła i całego związku wędkarskiego zgłoszona
została bardzo cenna inicjatywa grupy wędkarzy, reprezentowanej przez Sławomira Pisarczyka i Edwarda Woźniaka dotycząca utworzenia strony internetowej Koła. Kolega Pisarczyk
zobowiązał się do sfinansowania prac nad
opracowaniem i uaktualnieniem informacji zamieszczanych na naszej stronie.
Zarząd Koła popiera tę inicjatywę, widząc
w niej duże możliwości w zakresie propa-

gowania działalności statutowej związku,
zwłaszcza wśród młodzieży.
Z innych bieżących spraw: Zarząd Koła
informuje, że:
− zawody spławikowe o mistrzostwo Koła
odbędą się w dniu 18.05.2008 r. na Gliniankach w Zielonce
− skarbnik Koła i komisja egzaminacyjna pełnią dyżur w lokalu MOK ul. Orla 8 w piątki
w godz. 16.00 – 18.00
− wstępnie został ustalony termin i miejsce zawodów spiningowych o mistrzostwo Koła –
11.05.2008 r w okolicach Różana nad Narwią
Szczegółowe informacje o zawodach zamieszczone zostaną w dodatkowych ogłoszeniach
Franciszek Dąbrowski
Prezes Zarządu Koła

W zawodach spiningowych o mistrzostwo koła czołowe lokaty zajęli od lewej: Robert Fabisiak (II miejsce),
Czesław Kobrzak (III) oraz Tadeusz Guszkowski (I)

POLTAX
1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

2. Numer dokumentu

3. Status

ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)
OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NIP-3
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269,
poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą".
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych:
a) nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej
b) wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza
uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej,
c) płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli nie są podatnikami.
Zgodnie z art.6, 7, 8 i 9 ustawy.
Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy.

Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
W poz.4 należy zaznaczyć właściwy kwadrat. ■ Kwadrat nr 1: gdy formularz składany jest jako zgłoszenie identyfikacyjne, w celu nadania NIP.
■ Kwadrat nr 2: gdy formularz składany jest jako zgłoszenie aktualizacyjne w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem tzn. zmiany
danych składającego (w tym po zakończeniu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej) lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego
właściwego w sprawach ewidencji.
5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie

4. Przeznaczenie formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

x

1. zgłoszenie identyfikacyjne

2. zgłoszenie aktualizacyjne

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie

6. Nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego - wypełniać tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

x

1. nie

2. tak

7. Poprzednio właściwy naczelnik urządu skarbowego (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Nazwisko

8. Numer ewidencyjny PESEL
10. Pierwsze imię

11. Drugie imię

12. Imię ojca

13. Imię matki
15. Miejsce (miejscowość) urodzenia

14. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

17. Nazwisko rodowe (według świadectwa urodzenia)

16. Płeć (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. kobieta

2. mężczyzna

18. Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość 2)

19. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

2)

20. Obywatelstwo (należy podać wszystkie obywatelstwa posiadane w dniu składania zgłoszenia)

B.2. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH WYKAZANYCH W CZĘŚCI B.1.
Należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego i tylko wówczas, gdy nastapiła zmiana danych w części B.1.
21. Numery zmienionych pozycji (należy zaznaczyć kwadraty z numerami pozycji, w których nastąpiła zmiana danych):
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9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

B.3. INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH KRAJACH
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach.
22. Kraj

23. Numer

24. Kraj

25. Numer

B.4. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Na podstawie tego adresu określa się właściwość naczelnika urzędu skarbowego
w sprawach ewidencji. Adres ten będzie równocześnie adresem do korespondencji, chyba że składający zaznaczy kwadrat w pozycji 38.
26. Data zamieszkania (dzień - miesiąc - rok)
W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, jeżeli w poz.6 formularza zaznaczony został kwadrat nr 1 i
nie nastąpiła zmiana adresu miejsca zamieszkania, to poz.26(data zamieszkania) nie musi być wypełniona.
27. Kraj
30. Gmina

28. Województwo

Polska
Ząbki

29. Powiat

Mazowieckie

31. Ulica

34. Miejscowość

Ząbki

Wołomiński
32. Numer domu 33. Numer lokalu

35. Kod pocztowy

05-091

36. Poczta

Ząbki

1)

Niniejszy formularz może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego.
W zgłoszeniu aktualizacyjnym należy podać NIP składającego (poz.1).
2)
W przypadku obywateli polskich należy podać dane z dowodu osobistego, a jedynie w przypadku nieposiadania dowodu osobistego, z innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
© www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22) 337-11-51, fax: (0-22) 337-11-52

NIP-3 (4)
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POLTAX

B.5 ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA

(stałego lub czasowego, jeżeli brak jest stałego)

Pozycje od 38 do 49 należy wypełnić tylko wówcza, gdy adres miejsca zameldowania jest inny niż podany adres miejsca zamieszkania
W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, gdy adres miejsca zameldowania jest inny niż podany adres miejsca zamieszkania, to jeżeli w poz.6
formularza zaznaczony został kwadrat nr 1 i nie nastąpiła zmiana adresu miejsca zameldowania, poz.39 (data zameldowania) nie musi być wypełniona.
39. Data zameldowania (dzień - miesiąc - rok)
37.
38. Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli
Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli składający
nie posiada adresu miejsca zameldowania
korespondencja ma być wysyłana na
niżej podany adres miejsca zameldowania

x

40. Kraj

41. Województwo

43. Gmina

42. Powiat

44. Ulica

47. Miejscowość

45. Nr domu
48. Kod pocztowy

46. Nr lokalu

49. Poczta

B.6. KONTAKT
50. Telefon
51. Faks

52. E-mail

B.7 OSOBISTY RACHUNEK BANKOWY
Podanie informacji o rachunku bankowym (poz. od 53 do 57) nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty
podatku dochodowego. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie
taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane niżej dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan
danych. W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, jeżeli w poz.6 formularza zaznaczony został kwadrat nr 1 i dane zawarte w części B.7 nie
uległy zmianie, to część B.7 formularza nie musi być wypełniona. Zaznaczenie kwadratu w poz.57 oznacza rezygnację przez składającego
z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku dochodowego na rachunek osobisty (również z powodu likwidacji rachunku)
Kraj siedziby banku (oddziału) (poz.53) należy podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
53. Kraj siedziby banku (oddziału)

54. Pełna nazwa banku (oddziału)

55. Posiadacz rachunku
57. Rezygnacja

56. Pełny numer rachunku

C. INFORMACJE DODATKOWE
Pozycje: 59 i 60 należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający zakończył prowadzoną samodzielnie działalność gospodarczą i zgłasza tę
informację w ramach aktualizacji danych. W takim przypadku, do zgłoszenia, należy dołączyć dokument (albo jego uwierzytelnioną lub
poświadczoną urzędowo kopię) stwierdzający wykreślenie tej działalności z Ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru (art.9 ust.6 ustawy).
Pozycję 60 należy wypełnić jedynie w przypadku dołączenia do zgłoszenia pełnomocnictwa albo postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora
58. Data zakończenia działalności gospodarczej (dzień - miesiąc - rok)
59.

Informacja o dołączeniu dokumentu stwierdzającego zakończenie
działalności gospodarczej (zaznaczyć kwadrat w przypadku
dołączenia dokumentu)

60.

Informacja o dołączeniu dokumentu dotyczącego pełnomocnictwa albo postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora
(zaznaczyć kwadrat w przypadku dołączenia dokumentu)

D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Osobą reprezentującą składającego może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania np. opiekun prawny, kurator, pełnomocnik
określony w pełnomocnictwie. Pozycje od 61 do 64 wypełnić jedynie w przypadku osoby reprezentującej składającego.
62. Nazwisko

61. Imię

63. NIP

64. Adres do korespondencji
65. Data wypełnienia zgłoszenia (dzień - miesiąc - rok)

66. Podpis składającego/osoby reprezentującej składającego(niepotrzebne skreślić)

E. DANE PODMIOTU, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO PRZEKAZYWANY JEST FORMULARZ
Wypełnia podmiot, który przekazuje formularz w sposób określony w art.8 i 9 ust.1a i 1 b ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości (Dz.U. Nr 111, poz.1291).
67. NIP

68. Pieczęć, nazwa pełna lub imię i nazwisko podmiotu

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
69. Uwagi urzędu skarbowego
70. Identyfikator przyjmującego formularz
72. Data rejestracji w systemie (dzień - miesiąc - rok)

71. Podpis przyjmującego formularz
73. Identyfikator rejestrującego
formularz w systemie

74. Podpis rejestrującego formularz w systemie

Pouczenie:
Za wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art.81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi sankcja karna.

NIP-3(4)
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JUBILEUSZ U KLEEBERGA

Z

datami zwykle bywa tak, że nie wszyscy je pamiętamy, natomiast zapadają
nam w pamięć jubileusze i rocznice. W tym
roku społeczność szkolna SP 1 im. Gen.
Franciszka Kleeberga świętuje 145 lecie istnienia tej szacownej instytucji.
Należy jednak wyjaśnić, iż jubileusz przypadał w zeszłym roku, więc
wypadałoby
powiedzieć,
że w tym roku kończymy
obchody tego jubileuszu.
Mieszkańcy Ząbek widzą
jak bardzo zmieniła się nasza „Jedynka”. Dziś to odnowiony, zmodernizowany,
na europejskim poziomie
budynek. Ale duch szkoły
niezmiennie jest ten sam,
gdyż pielęgnowane tradycje przypominają nam o
ludziach, którzy w murach
szkoły pracowali i uczyli się
przez minione 145 lat.
Najstarsza szkolna kronika informuje, że w dawnej
wsi Ząbki pierwsza szkoła powstała w 1892 roku.
Drewniany, kryty strzechą
budynek znajdował się we
wsi Drewnica na terenie
dworskiego ogrodu. Niestety budynek ten spłonął i
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przez kilka lat dzieci uczyły się w wynajmowanych izbach po starej karczmie. W
latach 1902 – 03, w miejscu dzisiejszej lokalizacji szkoły, wybudowany został drugi,
także drewniany budynek, który wielokrotnie remontowany, służył szkole 94 lata, a

w 1996 roku został rozebrany. Dziś na jego
miejscu stoi piękny plac zabaw.
Historia szkoły nierozerwalnie wiąże
się z burzliwą historią naszego kraju. Informacje o losach szkoły pojawiają się niestety dopiero po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości i w kronice czytamy, że w
1920 roku nauczyciel Aleksander Płoński
zorganizował od podstaw szkołę podstawową, której został kierownikiem. W 1921
roku do dwuklasowej szkoły uczęszcza 134
dzieci.
Od 1930 roku staje się siedmioklasową
Publiczną Szkołą Powszechną i kształci
300 uczniów. Kierownikiem został wówczas nauczyciel p. Albin Krzyżanowski,
który był osobą bardzo zasłużoną dla rozwoju szkoły.
Szybko budynek stał się zbyt mały, by pomieścić wciąż rosnącą liczbę dzieci, nauka
odbywała się w wynajmowanych pomieszczeniach. Rodzice zawiązali więc Komitet
Budowy Szkoły i w 1937 roku położono
fundamenty i rozpoczęto budowę. Z powodu wybuchu wojny nauka w nowym budynku rozpoczęła się w listopadzie 1939 roku,
szkoła przyjęła w swe mury 491 uczniów.
Ciężkie lata okupacji nie pozbawiły dzieci
edukacji, chociaż nauka ta była przerywana
łapankami, rewizjami, zakwaterowane były
w budynku wojska niemieckie, brakowało
opału. Jednak mimo grożącego niebezpieczeństwa nauczyciele podejmowali trud tajnego nauczania historii i geografii.
Po wyzwoleniu Ząbek w 1944 roku,
mieszkańcy doprowadzają zrujnowaną
szkołę do stanu użyteczności, na kontynuowanie rozpoczętej budowy nie ma jednak
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pieniędzy. Szkoła jest przepełniona, brakuje sal lekcyjnych, kolejny kierownik p.
Tadeusz Smyka podejmuje więc trud budowy drugiej szkoły. Kiedy w 1962 powstaje
nowa szkoła w „starej” przeprowadzono remonty, zakupiono pomoce naukowe, księgozbiór. Szkoła się rozbudowuje…
Przez lata pracują w niej zaangażowani ludzie: kierownicy, dyrektorzy, nauczyciele.
Trudno już dziś wymienić wszystkich
z imienia i nazwiska, większość tych osób
przez wiele lat kształciła kolejne pokolenia
ząbkowani i pozostają w ich wdzięcznej
pamięci.
Osoby, które należy jednak pamiętać, za
ich wkład w rozwój szkoły, to niewątpliwie
panie Barbara Nitczyńska i Bożena Truszkowska.
Pani Nitczyńska z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do kapitalnego remontu
tzw. starego skrzydła i rozbudowy szkoły. Powstał budynek zwany łącznikiem, a
następnie sala gimnastyczna. Przez 13 lat
dyrektor Nitczyńska starała się o nadanie
szkole patrona, aż w końcu 12 września
1981 roku odbyła się uroczystość nadania
imienia żołnierza polskiego wojny obronnej 1939 roku – gen. Franciszka Kleeberga.
Od tego dnia, już od 27 lat, uczniowie klas
pierwszych i roczniki opuszczające szkołę
(dawniej ósmoklasiści, a teraz szóstoklasiści), ślubują na sztandar, na którym widnieją słowa generała „dobro Polski najwyższym prawem”.
Od 1987 roku, nieprzerwanie przez 20
lat, obowiązki dyrektora szkoły pełniła
pani Bożena Truszkowska, która dbała o
kultywowanie tradycji szkoły, zwłaszcza w
rocznice nadania imienia.
Obecnie dyrektorem szkoły jest pani Joanna Odzeniak. Na naszych oczach dzieje

N

się nowa historia, ale na mocnych i bogatych
tradycjach oparta. Współczesna „Jedynka”
to kolorowa, tętniąca życiem szkoła z klasą.
To tylko kilka słów o historii, którą tworzyli i nadal tworzą uczniowie i Grono Pedagogiczne SP 1 przez 146 lat.
21 kwietnia rozpoczynamy tydzień obchodów jubileuszu istnienia szkoły.
Konkursy na temat wiedzy o naszej
szkole i jej patronie, konkursy plastyczne
i recytatorskie, prezentacja multimedialna,
turnieje sportowe, przedstawienie, wystawa pamiątek (zdjęć, świadectw, zeszytów)
użyczonych przez absolwentów szkoły, to
pomysły na ciekawą lekcję historii i lokal-

nego patriotyzmu, w której wezmą udział
nasi uczniowie.
25 kwietnia (piątek) o godz. 10.00 w
Parafii Św. Trójcy zostanie odprawiona
uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich absolwentów, uczniów i ich rodziców,
nauczycieli i pracowników szkoły, na którą
serdecznie zapraszamy.
Dalsza część uroczystości odbędzie się
w szkole, wezmą w niej udział zaproszeni
goście, emerytowani nauczyciele, byli dyrektorzy szkoły oraz delegacje uczniów.
Elżbieta Jabłońska,
absolwentka i nauczycielka SP 1

PORADNICTWO RODZINNE W ZĄBKACH

iewiele osób wie, że w naszym mieście
Ząbki od prawie 15 lat funkcjonuje Poradnictwo Rodzinne. Doradcy rodzinni pracujący w poradni prowadzą wykłady na kursach
przedmałżeńskich odbywających się w Ząbkach dwa razy w roku ( m-c. IX,X w parafii
Św. Trójcy; m-c. II,III w parafii Miłosierdzia
Bożego ). Kurs przedmałżeński składa się z
10 spotkań, które prowadzi ksiądz lub doradca
rodzinny. Narzeczeni przygotowujący się do
ślubu kościelnego zobowiązani są do odbycia
trzech indywidualnych spotkań. Praca w katolickiej poradni rodzinnej nie polega tylko
i wyłącznie na spotkaniach z narzeczonymi.
Przez cały rok doradcy rodzinni jeden raz w
tygodniu mają dyżur i czekają na wszystkich,
którzy mają jakiś problem w małżeństwie
lub rodzinie. W poradni rodzinnej można
również zasięgnąć informacji dotyczących
specjalistycznych porad, adopcji dzieci, czy

nauczyć się zasad naturalnego planowania
rodziny. Zawsze można liczyć na dyskrecję,
ale przede wszystkim na serdeczną i życzliwą
atmosferę, oraz merytoryczne przygotowanie
doradców. Każda osoba pracująca w takiej
poradni musi mieć odpowiednie przygotowanie: ukończone wyższe studia lub studium
życia rodzinnego, kursy i zdane egzaminy z
naturalnych metod planowania rodziny oraz
przede wszystkim misję kanoniczną – zgodę
od ordynariusza diecezji. Doradcy rodzinni
co miesiąc uczestniczą w spotkaniach dokształcających organizowanych przez Duszpasterstwo Rodzin przy Kurii Warszawsko
– Praskiej, a nade wszystko kierują się w
życiu prywatnym zasadami przekazywanymi
w poradniach. Pierwszą osobą, która zajmowała się w naszym mieście poradnictwem rodzinnym – była p. Maria Paderewska. Dzięki
jej ofiarności narzeczeni z Ząbek i okolic mo-

gli korzystać z poradni na miejscu. Nadal p.
Maria dysponuje ogromną wiedzą i doświadczeniem i dzieli się nimi z innymi osobami,
choć już czynnie w poradni nie pracuje. Na
przestrzeni wielu lat pracą w poradni zajmowały się też : p. A. Uścińska, p. M. Kielak, p.
D. Lisiecka, p. K. Czernielewska. Poprzedni
proboszczowie (ks. Z. Gniazdowski, ks. A.
Szkóp, ks. W. Trojanowski) stworzyli warunki, dzięki którym poradnictwo w Ząbkach
bardzo się rozwinęło. Obecnie dzięki życzliwości ks. proboszczów: ks. A. Kopczyńskiego i ks. A. Kowary dyżury w poradniach
rodzinnych pełnią:
p. Katarzyna Węgrzynek - piątek 17.00
– 18.30 (parafia Miłosierdzia Bożego)
p. Jolanta i Damian Żochowscy - środa
18.00 – 19.00 (parafia Św. Trójcy)
doradca rodzinny
Katarzyna Węgrzynek
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MŁODZI INFORMATYCY Z GIMNAZJUM NR 1
WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU!!!

tym, że informatyka w naszej szkole stoi
na wysokim poziomie wiedzą tylko Ci,
którzy chcą się rozwijać w tej dziedzinie. Od
lat z Gimnazjum Nr1 największa liczba uczniów na Mazowszu zdobywa Europejskie
Certyfikaty Umiejętności Komputerowych.
Tym razem uczniowie Dawid Frelian IIIa,
Piotr Bożek IIIa, Kamil Kryński IIIb oraz
Wiktor Kulikowski IIIb pod opieką nauczyciela informatyki Tomasza Łukawskiego
wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy o Internecie DialNet Masters. Patronami olimpiady są Dialog Telecom oraz Wydział Informatyki Politechniki Wrocławskiej.
2941 zespołów gimnazjalistów z całego
kraju w dwu dotychczas rozegranych etapach,
rozwiązywało szereg zadań teoretycznych
dotyczących budowy sieci komputerowych i
działania Internetu.
Z miasta Ząbki tylko nasza drużyna wzięła
udział w tej olimpiadzie. Spośród 8 zespołów
zgłoszonych z powiatu wołomińskiego nasi
uczniowie byli najlepsi, pokonali wszystkich!!! W województwie mazowieckim znaleźli się wśród 15 najlepszych drużyn, tym
samym zakwalifikowali się do ścisłego finału.
Uplasowali się na trzeciej pozycji tuż za szkołami z Łomianek i Ursusa.
Przed chłopcami i ich opiekunem najważniejsza rozgrywka finałowa Mecze Masterów,
które będą transmitowane w kwietniu w TVP.
Społeczność szkoły i Rada Rodziców życzą powodzenia w dalszych rozgrywkach!!!!

„JEDYNKA” W BELWEDERZE

17

marca 2008 r. w samo południe w
Belwederze odbyła się uroczysta
gala rozdania grantów w ramach programu
społecznego „Szkoła bez przemocy”, której
organizatorami są Grupy Wydawnicze Polskapresse oraz Orkla Press Polska, a współorganizatorem Fundacja Grupy TP. Na uroczystość przybyli przedstawiciele nagrodzonych
szkół, których serdecznie powitała prowadząca galę Dorota Wellman.
Organizatorzy programu, między innymi:
Danuta Kowalska - prezes Fundacji Grupy
TP, Dorota Stanek - prezes Grupy Wydawniczej Polskapresse, Joanna Pilcicka - prezes
Orkla Press Polska dokonały podsumowania
konkursu. Przypomniały, iż głównym celem programu grantowego jest aktywizacja i
wsparcie społeczności szkolnych w podejmowaniu działań zmniejszających poziom agresji
i przemocy w szkołach. W ramach konkursu
nadesłano 903 projekty z całego kraju, spośród których jury nagrodziło 80.
Wśród zaproszonych gości był również
Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu
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w Ministerstwie Edukacji Narodowej, który wraz z przedstawicielami Rady Programu
wręczył nagrody obecnym na gali przedstawicielom szkół, które napisały najwyżej ocenione projekty w programie grantowym.
Nagrodzone szkoły na gali reprezentowane były przez dwie osoby: nauczyciela bądź

rodzica i ucznia. Naszą szkołę reprezentowała
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Aleksandra Zasuń i nauczycielka Renata Boryka Kwapisz.
To był moment pełen powagi, a jednocześnie radości, mamy zaszczyt być w gronie najlepszych.
Renata Boryka Kwapisz

