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19 marca odbyły się w Ząbkach uroczy-
stości związane z rocznicą nadania 

imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 2. Pa-
tronem tej placówki jest ks. Jerzy Popielusz-
ko, pełniący niegdyś posługę duszpasterską 
w Parafii pw. Świętej Trójcy.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą 
w intencji rychłej beatyfikacji zamordo-
wanego duszpasterza. Druga część uro-
czystości była kontynuowana w budynku 
gimnazjum. 

Młodzież szkolna w asyście wszystkich 
pocztów sztandarowych odśpiewała hymn 
narodowy. Po oficjalnym otwarciu uro-
czystości przez dyrektor Małgorzatę Zyśk 
głos zabrali zaproszeni goście. Honoro-
wym gościem spotkania była Katarzyna 
Soborak, biorąca udział w procesie beaty-
fikacyjnym, która przybliżyła postać nie-
złomnego księdza. Ponadto głos również 
zabrali: ks. Andrzej Kopczyński, wicesta-
rosta Piotr Uściński, burmistrz Ząbek Ro-
bert Perkowski oraz wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Małgorzata Stachera. Po 
uroczystych przemowach prezes Stowa-
rzyszenia „Ogólnopolski Komitet Pamię-
ci Księdza Jerzego Popiełuszki” Ryszard 
Walczak w dowód uznania wręczył oko-
licznościowe medale szkole i personalnie 
dyrektor Małgorzacie Zyśk. 

Następnie delegacja uczniów złożyła 
kwiaty przed tablicą patrona szkoły. Na 

zakończeniu uczniowie przedstawili pa-
triotyczny program artystyczny, przygoto-
wany pod kierunkiem nauczycielek: Teresy 
Sidwy, Agnieszki Barbachowskiej, Jadwigi 
Żaboklickiej oraz instruktorki MOK – u 
Anny Kozioł. Dekoracja artystyczna zosta-
ła wykonana przez Annę Słowik.

Więcej na str. 12
red. 

GIMNAZJUM NR 2 UPAMIĘTNIŁO SWEGO PATRONA

ZATRUDNIĘ
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Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta 
nr LVII/363/2006 w sprawie zasad wynaj-

mowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy: “w terminie do 31 
marca każdego roku, osoba znajdująca się na 
liście składa w Urzędzie Miasta Ząbki pisem-
ne oświadczenie, że jej warunki zamieszkiwa-

nia i wysokość dochodów nie zmieniły się w 
sposób wykluczający zawarcie umowy najmu 
lokalu lub lokalu socjalnego wchodzącego do 
mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal 
ubiega się o zawarcie umowy. Nie złożenie 
oświadczenia powoduje skreślenie z listy.”

Komisja Mieszkaniowa

UWAGA! OSOBY OCZEKUJĄCE NA 
PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O DO-
FINANSOWANIE 

KLUBU INTEGRA-
CJI SPOŁECZNEJ 

W ZĄBKACH 

W dniu 5 marca 2008 r. Miasto Ząbki 
złożyło wniosek o dofinansowanie pro-

jektu „Klub Integracji Społecznej szansą na 
powrót do społeczności” do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddzia-
łanie 7.2.1. Wartość projektu wynosi 289 624 
zł, a w przypadku uzyskania dofinansowania 
cała kwota pochodzić będzie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostanie utworzony 
podmiot integracji społecznej - Klub Integra-
cji Społecznej (KIS), który wejdzie w strukturę 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach. KIS 
będzie prowadził działalność opartą na pro-
wadzeniu zajęć zarówno z zakresu reintegracji 
społecznej i zawodowej. Projekt adresowany 
jest do osób pozostających bez pracy zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, w tym: mło-
dych w przedziale 15-25 lat, osób długotrwale 
bezrobotnych, oraz osób po 50 roku życia. Pra-
cownicy Klubu będą pomagać tym osobom od-
naleźć się lub powrócić na rynek pracy. Okres 
realizacji projektu wynosi 12 miesięcy, a plano-
wane jego rozpoczęcie to 1 lipiec 2008 roku.

Przewiduje się, że w miarę upływu czasu 
Klub Integracji Społecznej będzie poszerzał 
zakres prowadzonych usług dla większej 
liczby adresatów.

PAMIĘTAMY 
O PAPIEŻU

Burmistrz Miasta Ząbki oraz Miejski 
Ośrodek Kultury zapraszają mieszkań-

ców miasta do Parku Miejskiego, gdzie 2 
kwietnia o godz. 20:00 odbędzie się uroczysty 
koncert (w wykonaniu solistów i chórów ząb-
kowskich) i zostanie odprawiona Msza Świę-
ta z okazji III rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Kilkanaście dni temu pojawiły się na 
terenie miasta nowe tablice informa-

cyjne, ustawione na skrzyżowaniach dróg. 
Pełnią one rolę swego rodzaju drogowska-
zów, z pewnością ułatwiając dotarcie do za-
mierzonego celu wielu kierowcom. - Pomysł 
jest konsekwencją zwracania uwagi również 
i na te rzeczy drobne. Nie da się wszystkiego 
poprawić w jednym czasie, ale warto obecne 
działania zdywersyfikować, czyli projekto-

wać i rozpoczynać te duże inwestycje, któ-
re zajmują dużo czasu, ale również powoli 
dostrzegać te rzeczy drobniejsze, które uła-
twiają życie i poprawiają estetykę miasta, jak 
choćby poprzez budowę oznakowania, bu-
dowa wiat przystankowych, czy też remon-
ty niektórych chodników, które również w 
najbliższym czasie mamy zamiar realizować 
– zapowiada burmistrz Perkowski.

red. 

11 kwietnia w Miejskiej Przychodni Zdro-
wia w Ząbkach (ul. Orla 1) Ośrodek 

Diagnostyki Słuchu erfa Audio – Ton prze-
prowadzi bezpłatne badanie słuchu. Badanie 
skierowane jest wyłącznie do osób z proble-
mami niedosłuchu. Podczas tej wizyty będzie 
również możliwość doboru odpowiedniego 
aparatu słuchowego renomowanych firm.

Zapisać można się osobiście lub telefo-
nicznie (022) 781 – 60 - 25

BEZPŁATNE BA-
DANIE SŁUCHU

Urząd jest już w posiadaniu worków, 
które zostaną wykorzystane do selek-

tywnej zbiórki odpadów w poszczególnych 
gospodarstwach domowych. Do urzędo-
wych magazynów trafiło 15 ton plastikowych 
worków. Równolegle trwa obecnie drugie 
postępowanie przetargowe, mające na celu 
wyłonienie firmy, która będzie odbierała te 
odpady od mieszkańców.

Pierwszy przetarg, który miał wyłonić 
wykonawcę obsługującego ten system nie 
został rozstrzygnięty. Okazało się, że ofe-
rent, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

popełnił błąd formalny, nie składając od-
powiedniego zaświadczenia, co uniemożli-
wiło wyłonić go jako wykonawcę. Drugi z 
oferentów był zbyt drogi, przekraczał moż-
liwości finansowe gminy. Urząd był zmu-
szony do ponownego ogłoszenia drugiego 
przetargu na wykonawstwo tej usługi. Dru-
gi przetarg został już ogłoszony. Otwarcie 
ofert nastąpi na początku kwietnia. Zatem 
system selektywnej zbiórki odpadów bę-
dzie funkcjonował najprawdopodobniej 
już od 1 maja. 

red.

SĄ JUŻ WORKI NA ŚMIECI

NOWE OZNACZENIA W MIEŚCIE



3

CO SŁYCHAĆ

8 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Kadr 
„Złote Brzozy” Zakładu Energetycznego 

Warszawa Teren S.A. w Ząbkach, z inicjaty-
wy burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego 
odbędzie się konferencja zorganizowana z 
myślą o firmach deweloperskich, które pro-
wadzą lub mają zamiar prowadzić inwestycje 
budowlane na terenie Ząbek. Współorgani-
zatorem konferencji jest miesięcznik rynku 
nieruchomości „NRW”. Wśród partnerów 
przedsięwzięcia znaleźli się: Mazowieckie 
Forum Biznesu, Nauki i Kultury, Polskie 
Stowarzyszenie Budowniczych Domów oraz 
Społeczny Komitet Poparcia Przedłużenia 
Linii Tramwajowej do Ząbek 

- Intencją tej konferencji jest nawiązanie 
lepszej współpracy między deweloperami a 
miastem Ząbki. Tej współpracy w zasadzie 

nie ma. W pewnym sensie musimy się nawet 
o nią napraszać. Składa się na to wiele czyn-
ników. Po pierwsze miasto nie posiada włas-
nych gruntów. Deweloperzy kupują zatem 
grunty pod zabudowę od prywatnych osób. 
Po drugie pozwolenie na budowę uzyskują w 
starostwie powiatowym. Wpływ miasta jest 
tu więc nieznaczny. Taka sytuacja powodu-
je, że jesteśmy zaskakiwani nie zawsze dobrą 
jakością wielu osiedli, a wręcz bylejakością 
niektórych osiedli mieszkaniowych, czy też 
niekompleksowymi rozwiązaniami. 

Konferencja ma na celu zachęcenie i 
przedstawienie Ząbek również nowym de-
weloperom, którzy mają wizję, którzy pro-
jektują ładne osiedla, być może apartamen-
towce, a nie tylko małe klitki.

Myślę, że bardzo pożądane byłoby zróż-

nicowanie asortymentu mieszkań w naszym 
mieście oraz poprawienie ich jakości.

Zaś jeśli chodzi o funkcjonujących już u 
nas deweloperów, to chcemy przedstawić im 
kierunki rozwoju miasta Ząbki, byśmy mo-
gli nawiązać lepszą współpracę – mówi bur-
mistrz Ząbek, Robert Perkowski.

Podczas konferencji burmistrz ma zamiar 
przedstawić ofertę inwestycyjną zebranym fir-
mom. Władze miasta zamierzają sprzedać bo-
wiem nieruchomość (tzw. zbożowiec), działkę 
o powierzchni ponad 6 tys. m2 przy skrzyżowa-
niu ulic Batorego i Leszyckiego. Działka ta w 
planie zagospodarowania przestrzennego prze-
znaczona jest pod zabudowę wielorodzinną. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy har-
monogram konferencji.

red.

Urząd Miasta Ząbki oraz Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Programów Unij-

nych organizują szkolenie na temat możliwo-
ści dofinansowania działalności gospodarczej 
sektora mikroprzedsiębiorstw i MSP z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013.

Szkolenie odbędzie się 11 kwietnia 2008 r. 
w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach, 
ul. Batorego 37. Początek o godzinie 11:00.

Prelegentem będzie Pani Katarzyna 
Dziuba-Kubicka z Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych.

Udział w szkoleniu należy zgłaszać na 
formularzu zgłoszeniowym do dnia 4 kwiet-
nia 2008 r. na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. 
Wojska Polskiego 10, pok. 7, bądź faxem na 
nr 022 781 68 13 lub za pomocą poczty elek-
tronicznej na adres: strategia@zabki.pl.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na 
stronie www.zabki.pl .

Przyjmowane będą także zgłoszenia telefo-
niczne pod nr tel. 022 781 68 14 do 17, wew. 181

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Osoba do kontaktu: Rafał Balcerowski nr 

tel. 022 781 68 14 do 17, wew. 181

11 kwietnia w Publicznym Gimnazjum 
nr 2 w Ząbkach odbędzie się bez-

płatne szkolenie dla ząbkowskich przedsię-
biorców i przedstawicieli działających na 
terenie Ząbek organizacji pozarządowych 
(szczegóły w ogłoszeniu obok).

– Szkolenie będzie dotyczyło możliwości 
pozyskiwania środków finansowych i sposo-
bu wypełniania wniosków do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. 

– Jest to znakomita okazja, aby zapo-
znać się z możliwościami ubiegania się o 
środki przez ząbkowskie przedsiębiorstwa 
na: rozwój, budowę, modernizację, czy 
wprowadzanie innowacji. Termin szkole-
nia jest optymalny, ponieważ powoli już 
są uruchamiane niektóre konkursy w ra-
mach RPO. 

Myślę, ze szkolenie będzie bardzo cen-
ne, gdyż będzie prowadzone przez przed-
stawiciela Mazowieckiej Jednostki Wdra-

żania Programów Unijnych, czyli de facto 
jednostki, która będzie oceniała te wnioski. 
Lepiej być chyba nie może – mówi bur-
mistrz Robert Perkowski.

- Chodzi o to, żeby nie tylko miasto 
starało się o pozyskiwanie środków, ale 
również aby nasze ząbkowskie przed-
siębiorstwa mogły te środki pozyskiwać. 
Może śladem Zielonki powstanie u nas 
taka restauracja jak „U Pietrzaków” lub 
Klub „Galop”. 

Uważam, że te atrakcyjne inwestycje są 
nie tylko dobrym biznesem dla właścicieli, 
ale mają również wielkie znaczenie spo-
łeczne, jako znakomite miejsca do spędza-
nia wolnego czasu w mieście. 

Poprzez swój biznes przedsiębiorcy 
uzupełniają działania gminy i na tym by 
mi bardzo zależało – podkreśla burmistrz 
Perkowski. 

red.

JAK POZYSKAĆ ŚRODKI UNIJNE? 
SZKOLENIE DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW I NGO

OGŁOSZENIE

KONFERENCJA: JAK BUDOWAĆ W ZĄBKACH?

HARMONOGRAM KONFERENCJI

09.45-10.00 - Rejestracja uczestników
10.00-10.10 - Otwarcie obrad - Burmistrz 
Miasta Ząbki - Robert Perkowski
10.10-10. 20 - Wystąpienia gości - Starosta Po-
wiatu Wołomińskiego - Maciej Urmanowski
10.20-10.50 - Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta Ząbki
- obecny plan zagospodarowania
-  aktualizacja planu w kontekście nowych 

obszarów pod zabudowę
-  ceny gruntów w kontekście obszaru Metro-

politalnego Warszawy (Warszawa, Konstan-
cin Jeziorna, Piaseczno, Grodzisk Mazowie-

cki, Łomianki) - inż. Arkadiusz Łebek
10.50-11.00 - Przerwa kawowa
11.00-11.50 - Układ komunikacyjny i drogo-
wy Miasta Ząbki
- połączenia drogowe
-  połączenia komunikacji zbiorowej (kolej, 

autobus, tramwaj)
- planowane inwestycje transportowe
- koncepcyjny system transportu typu PRT 
–  SITIN - prof. dr hab. inż. Włodzimierz 

Choromański, Burmistrz Miasta Ząbki 
Robert Perkowski

11.50-12.20 - Pokrycie obszarów Miasta in-
frastrukturą techniczną (kanalizacja, wodo-
ciąg, sieć ciepłownicza, gaz, telekomunika-

cja) inż. Mariola Klimek, Z-ca Burmistrza 
Miasta Ząbki - Grzegorz Mickiewicz
12.20-12.30 - Przerwa kawowa
12.30-13.00 - Strategia Rozwoju Miasta 
Ząbki do roku 2015 w kontekście:
- Budżetu Miasta na rok 2008
- Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
- Lokalnego Programu Rewitalizacji i innych 
- inż. Arkadiusz Powierża
13.00-14.00 - Jak projektować bezpieczne i przy-
jazne osiedla? - inż. arch. Marek Szcześniak
14.00-15.00 - Dyskusja otwarta (panel dys-
kusyjny) z zaproszonymi gośćmi
15.00 - Zakończenie konferencji
15.10 - Uroczysty obiad
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Trwają jeszcze prace modernizacyjne w uli-
cy Jana Pawła II. Po tym jak wybudowano 

kanalizację przyszedł czas na rozpoczęcie prac 
związanych z wymianą magistralnej sieci wodo-
ciągowej wraz z przyłączeniami. Przewidywany 
w umowie dzień zakończenia prac to 26.05.2008 
r. Zakres robót obejmuje odcinek od ul. Bema 
do ul. Klamrowej. Konieczność wymiany wo-
dociągu spowodowana jest jego bardzo złym 
stanem technicznym. Wodociąg wybudowano 
pod koniec lat osiemdziesiątych z tak zwanego 
żeliwa szarego, materiału bardzo podatnego na 
zarastanie osadami i ciągłe awarie. Mieszkańcy 
często skarżyli się na jakość wody.

Prace powyższe są kolejnym etapem, 
po wymianie kanalizacji na drodze do bu-
dowy nowej nawierzchni. W chwili obec-
nej wyłoniona w przetargu na roboty fir-
ma „GAW-BUD” z Łosic wykonuje prace 
przygotowawcze polegające na montażu 
zasuw odcinających na trasie wymienianego 
wodociągu. Właściwe prace przy wymianie 
sieci rozpoczęły się w dniu 25 marca 2008 
r. Wykonawca zobowiązał się, że roboty te 
będą prowadzone w sposób nieuciążliwy dla 
mieszkańców okolicy ul. Jana Pawła II. 

Nikt nie spodziewał się, ze prace w ulicy 
Jana Pawła II będą tak skomplikowane. 

- Na początku mieliśmy zamiar porządnie 
wybudować tę drogę, wraz z chodnikami, ale 
przedtem oceniwszy stan kanalizacji i wodo-
ciągu, doszliśmy do wniosku, że trzeba naj-
pierw zmodernizować te sieci, które w wielu 
miejscach były nieszczelne. Faktycznie utrud-
nienia na tej drodze są bardzo duże, za które 
bardzo przepraszam, ale nie spodziewaliśmy 
się, że inwestycje te zostały tak 
źle wykonane. Jako inwestorzy 
i wykonawcy napotkaliśmy na 
wiele niespodzianek, w posta-
ci kilkunastu kolizji, głównie 
z siecią gazową. Odkrywszy 
kanał okazało się, że instalując 
sieć gazowniczą kilkanaście lat 
temu wykonawcy gazociągu 
poprzebijali kanały sanitarne 
na wylot, uszkadzając je. Bar-
dzo dobrze, że w między czasie 
nie doszło do żadnej tragedii, 
do rozszczelnienia sieci gazo-
wej i że gaz nie dostał się do 
sieci kanalizacyjnej. W prak-

tyce groziło to nawet wielkim nieszczęściem. 
Nie jest łatwo modernizować taką kanaliza-
cję i wodociąg, tym bardziej, że jest to orga-
nizm cały czas działający, gdyż nie możemy 
na kilka miesięcy całkowicie wyłączyć sieci 
wodociągowej, czy odciąć mieszkańców od 
kanalizacji. Dlatego stosujemy nowatorskie 
metody, aby te utrudnienia dla mieszkańców 
były jak najmniejsze – mówi burmistrz Ro-
bert Perkowski. 

Być może jeszcze w tym roku udałoby się 
rozpocząć prace związane z modernizacją 
nawierzchni tej drogi.

red.

Jak Państwo już zapewne wiecie z me-
diów, od jakiegoś czasu Miasto Ząbki 

we współpracy z Politechniką Warszawską 
proceduje przy stworzeniu korzystnych wa-
runków do rozpoczęcia prac koncepcyjnych 
nad SITIN – em, czyli nowoczesnym rodza-
jem transportu, który byłby alternatywą dla 
kolei, tramwaju czy autobusu.

Przedsięwzięcie to polegałoby na umiej-
scowieniu na terenie Naszego Miasta ośrod-
ka badawczo – rozwojowego, którego celem 
miałoby być zbudowanie infrastruktury za-
mkniętej na potrzeby tzw. PRT* (personal 
rapid transport), celem zbadania jego za-
chowań w różnych warunkach, przy różnym 
obciążeniu a także innych uwarunkowań 
technicznych.

Okazuje się, że oprócz Ząbek nowym ro-
dzajem transportu zainteresowani są jeszcze 
inni przedstawiciele samorządów w Polsce.

W trakcie mojego uczestnictwa w XXIX 
Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast 
Polskich w Jeleniej Górze (6-7 marca br.), 
miałem okazję poznać Prezydenta Miasta 
Opola, Pana Ryszarda Zembaczyńskie-
go. Rozmawiając na tematy samorządowe 
wspomniałem mu o inicjatywie Burmistrza 

Miasta Ząbki – Pana Roberta Perkowskie-
go, dotyczącej stworzenia w Ząbkach jed-
nostki badawczo – rozwojowej zajmującej 
się SITIN-em. Okazuje się, że Prezydent 
Zembaczyński również stara się o stworze-
nie w Opolu linii pilotażowej - w tym wypad-
ku tzw. MISTER –a.

MISTER – miejski indywidualny system 
transportu elektryczno – rolkowego, to tak 
jak w przypadku projektu koncepcyjnego 
Ząbek - system napowietrznych wagoników 
wielkości taksówki, napędzanych elektrycz-
nie i podwieszonych do metalowych szyn 
umieszczonych na słupach tworzących trasy 
komunikacyjne. Twórcą projektu w Opolu 
jest inżynier Olgierd Mikosza. Inwestycja 
w Opolu miałaby być sfinansowana przez 
szwedzkie konsorcjum, które czerpałoby 
zyski z kolejki przez kolejne 30 lat. Koszt 
inwestycji pilotażowej (3 km plus 30 km nad 
zabytkowymi miejscami Opola i centrami 
handlowymi) to 400 mln zł. 

Dodatkowo, podczas obrad ZMP, dowie-
działem się, że podobny do ząbkowskiego 
i opolskiego pomysł, mają również władze 
Warki. Radni Warki wyrazili zgodę na utwo-
rzenie trasy kolejki na terenie ich miasta. W 

tym przypadku kolejka pełniłaby funkcję 
atrakcji turystycznej. Burmistrz Warki jest 
na etapie poszukiwań inwestora do zrealizo-
wania tego pomysłu.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, 
że bez względu na to jak długo potrwają pra-
ce koncepcyjne w ośrodkach badawczo – roz-
wojowych w Polsce nad tego typu systemem 
– transport ten wcześniej czy później zostanie 
wdrożony, czym zrewolucjonizuje możliwo-
ści poruszania się mieszkańców w obszarach 
aglomeracyjnych, poprzez łatwiejszy dostęp, 
komfort podróżowania, szybkość przemiesz-
czania, aspekty ekologiczne i inne. 

Grzegorz Mickiewicz

*PRT - transport łączący cechy trans-
portu osobistego i masowego transportu 
miejskiego typu „point to point” lub „door 
to door”, na który składają się małe pojazdy 
(jedno lub/do czteroosobowe), poruszające 
się zdalnie po lekkiej infrastrukturze - naj-
częściej szynie napowietrznej. Transport 
PRT stanowi jedną z form tzw. transportu 
AGT („Automated Guidway Transit” - au-
tomatyczny transport prowadzony bez mo-
torniczego).

ZĄBKI, OPOLE, WARKA – PIONIERZY W ROZPO-
CZĘCIU PRAC WSTĘPNYCH NAD SYSTEMAMI NA-

POWIETRZNEGO TRANSPORTU SZYNOWEGO

PO KANALIZACJI BUDOWA WO-
DOCIĄGU W UL. JANA PAWŁA II
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Ulica Powstańców w Ząbkach, szczegól-
nie w miejscu, gdzie spotyka się z ul. 

Kopernika, od pewnego czasu zrobiła się ru-
chliwa i bardzo niebezpieczna - głównie dla 
pieszych. Wiem o tym, ponieważ, codzien-
nie tamtędy chodzę i widzę, co się dzieje – w 
szczególności wieczorową porą. W ostatnich 
kilku tygodniach, niestety, zdarzyło się tam 
kilka wypadków, w których doszło do potrą-
ceń pieszych. Kilka miesięcy temu, wspól-
nie z Przewodniczącym Rady, zabiegaliśmy 
o ustawienie lustra w tamtym miejscu. Jak 
widać: lustro jest, ale nie spełnia Naszych 
oczekiwań w całości, jest chyba trochę za 
małe – nie widać w nim przechodniów. 

Na rogu Powstańców i Kopernika jest 
posesja, która swoim ogrodzeniem zachodzi 
prawie na jezdnię. Przez ten „płot” i zarośla 
wokół niego widoczność w tym miejscu jest 
w gigantycznym stopniu ograniczona. Dlate-
go też, aby doszło do poprawy bezpieczeń-
stwa w tamtym miejscu, koniecznie trzeba 
wykupić przynajmniej 2-3 metrowy pas 
tych posesji (między Dziką a Kopernika). 
W tym celu należy przeprowadzić rozmowy 
(negocjacje) z właścicielami tych działek. 
Chodzi o to, by ludzie, którzy od dziesiątek 
lat władają tą ziemią nie poczuli się stratni 
czy wykorzystani. Z jednym z Właścicieli 
wymienionej posesji jestem w kontakcie i z 
rozmowy z Nim wynika, że Mieszkaniec ten 
jest gotów do rozmów. Myślę, że wszczyna-
nie procedury wywłaszczeniowej nie będzie 
tu potrzebne. Aczkolwiek, wiadomo, że tego 
typu rozmowy nie są łatwe i często przecią-
gają się w czasie.

Wszyscy Mieszkańcy, nie tylko z Ząbek 
Południowych zgodnie twierdzą, że trzeba 
coś z tym zrobić natychmiast, aby nie docho-
dziło do podobnych wypadków drogowych, 
o jakich ostatnio słyszymy w tym rejonie. 

Na samym początku, w rozmaity sposób, 
trzeba zaapelować do kierowców (czyli rów-
nież do Nas Samych) jeżdżących tamtędy. 
Aby wykazywali się szczególną ostrożnością 
- to po pierwsze. Dalej: uczulić Ząbkowską 
Policję i Wołomińską Drogówkę na ten prob-
lem - spowodować, aby patrole drogowe tych 
służb stały się tam codziennością. Doprowa-
dzić do zakupu radaru przez naszą nowo po-
wstałą Straż Miejską, który również czasami 
mógłby temperować rajdowe zapędy kierow-
ców na ul. Powstańców i Szwoleżerów. Trze-
ba również, jak najszybciej, poprawić jakość 
oświetlenia na tej ulicy - wymienić żarówki 
na mocniejsze, aby wieczorem i w nocy było 
widniej. Rozmawiałem w tej sprawie z Se-
kretarzem Miasta. Pan Robert Świątkiewicz 
powiedział, że Urząd rozważa wymianę tych 
żarówek. Na ulicy Powstańców ustawione są 
52 lampy po 70 Watt. Jednak nie można ich 

zamienić na 150-Wattowe - są inne gwinty, 
sterowniki itd.). Trzeba je wymienić razem 
z oprawami. Koszt jednej taniej oprawy (np. 
Malaga 2 -150 W, które zawieszone są na 
części ul. Orlej w Ząbkach) to około 700 zł 
– razem z żarówką i kosztami wymiany. Do 
tego dochodzą koszty wymiany skrzynek ste-
rowniczo-bezpiecznikowych. W sumie, mo-
dernizacja oświetlenia na ul. Powstańców 
wynieść może w granicach 40-50 tys. zł. Jest 
to duży koszt, ale problem może być rozwią-
zany na wiele lat.

Następną niezbędną inwestycją w ul. Po-
wstańców, dla poprawienia bezpieczeństwa 
przechodniów, powinno być postawienie 
dodatkowych bardzo mocnych, specjalnych 
latarni, które będą w idealny sposób oświet-
lały same przejścia dla pieszych – pierwsze 
takie reflektory mają być na przejściu w ul. 
3-go Maja przy Przychodni Zdrowia w Ząb-
kach. Po zasięgnięciu informacji na ten te-
mat (po rozmowie z Sekretarzem Świątkie-
wiczem) okazuje się, iż, mimo to, że jest do 
dość drogie, to jest możliwe do wykonania. 
Trzeba opracować projekt techniczny wraz z 
kosztorysem, uzyskać pozwolenie na budo-
wę i można instalować specjalne lampy wraz 
z siecią. Koszt może się wahać od 15 do 30 
tys. zł za kompletną instalację, tj. dwie lam-
py po 250 Watt.

Aby nie pozwolić kierowcom na szybką 
jazdę na ul. Powstańców można również 
zrobić tam progi zwalniające. Jednak gdyby 
niedługo „puszczono” tam autobusy komu-
nikacji miejskiej progi te trzeba by zlikwi-
dować.

Reasumując: sprawa jest poważna, ale 
dzięki zaangażowaniu wielu osób, można ją 
w bardzo szybki sposób rozwiązać. Wszyscy 
mamy teraz pretensje do Burmistrza i Rad-
nych - jest to zrozumiałe, każdy by chciał, 
aby Powstańców była bezpieczną i wygodną 
ulicą z przepięknymi chodnikami, ścieżką 
rowerową itd. To jasne. Takie są plany. Ale 
najpierw sami powinniśmy zadbać o to bez-
pieczeństwo. Większość z Mieszkańców to 
kierowcy. Sami postarajmy się zdejmować 
nogę z gazu i prosić o to samo swoich zna-
jomych, sąsiadów i przyjaciół. Miejmy taką 
świadomość, że to w szczególności kierow-
cy tworzą zagrożenie, uskuteczniając swoje 
drogowe piractwo. 

Sprawy, które opisałem wyżej, a więc: 
wykup gruntów, Ząbkowska Policja, Dro-
gówka, radar dla Straży, progi zwalniające, 
mocniejsze oświetlenie uliczne jak i reflek-
tory przy przejściach dla pieszych są jednak 
niezbędne, aby takich drogowych piratów, 
którzy grasują, nie tylko na Powstańców czy 
Szwoleżerów, postarać się wyeliminować.

Ze swojej strony mogę tylko zadeklaro-
wać, że na powyższe tematy będę rozmawiał 
z Kim trzeba. Dodam również, iż dobro ulic: 
Powstańców, Kopernika, Dzikiej, Mazo-
wieckiej, Jasnej, Szwoleżerów, Kaszubskiej, 
Jagiellońskiej i pozostałych, których nie 
wymieniłem, jest mi szczególnie bliskie - od 
urodzenia, a więc od 38 lat mieszkam przy 
ul. Andersena.

Tomasz Kalata
Radny Miasta Ząbki

Platforma Obywatelska RP

POWSTAŃCÓW, KOPERNIKA, SZWOLEŻERÓW 
– BEZPIECZNE ULICE

Skrzyżowanie ulic Powstańców i Kopernika
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Myślę, że chyba każdy odpowiedziałby 
twierdząco na pytanie o to czy chciał-

by wpłynąć na zwiększenie dotacji z budże-
tu Państwa dla miasta Ząbki. Wiadomo, im 
więcej dotacji, tym miasto staje się bogatsze, 
może pozwolić sobie na więcej inwestycji. A 
jeśli dodać, że ankietowany może to zrobić 
praktycznie bez ponoszenia kosztów, to za-
pewne wszelkie wątpliwości się rozwiewają.

Jak to zrobić? Odpowiedź jest bardzo 
prosta: podać w formularzu NIP-3 (oraz 
analogicznie w PIT) miejsce zamieszkania 
w Ząbkach. Nie trzeba się przemeldowywać, 
zmieniać dowodu osobistego, itp. Wystarczy 
podać, że miejscem zamieszkania jest adres 
w Ząbkach. Taka informacja wystarczy, aby 
część podatku PIT, który odprowadzamy 
do Urzędu Skarbowego, trafiała do budże-
tu Ząbek! Co więcej, jeśli będziemy chcieli 
utrzymywać ten stan przez kilka lat - wystar-
czy nie aktualizować w kolejnych latach tej 
informacji. Dodatkowo będziemy mogli, co 
dla wielu osób może być korzystną zmianą, 
składać formularz PIT na adres Urzędu 
Skarbowego w Wołominie. Jednocześnie 
należy pamiętać, że podanie nieprawdzi-
wych danych np. o miejscu zamieszkania jest 
przestępstwem. W razie składania wyjaśnień 
lub innych potrzeb, dla wielu osób będzie 
to bliższy adres niż dotychczasowy. Nie bez 
znaczenia też jest fakt, że osoby składające 

zeznanie podatkowe do Wołomina mogą 
korzystać z dofinansowania jaką Ząbki 
przeznaczyły dla nowonarodzonych miesz-
kańców („ząbkowskie becikowe”), o czym 
wielokrotnie wspominano na łamach „CS”.

Oczywiście taka operacja nie załatwia 
wszystkich spraw. Wiele bowiem kwestii 
rozwiązywanych jest nadal według kryte-
riów liczby osób zameldowanych. Tak jest 
na przykład z przydzielaniem do Ząbek od-
powiedniej liczby policjantów, tak jest też w 
przypadku kalkulacji potrzeb komunikacyj-
nych. Zmiana miejsca zameldowania wiąże 
się z trochę większym wysiłkiem, bowiem 
trzeba udać się do Referatu Spraw Obywa-
telskich w Urzędzie Gminy obecnego miej-
sca zameldowania, wziąć zaświadczenie, za-
nieść je do Urzędu w Ząbkach, oraz zmienić 
dowód osobisty. Z drugiej strony w ostatnim 
czasie pojawiły się wypowiedzi szefa rządu, 
Donalda Tuska, o konieczności zniesienia 
obowiązku meldunkowego.

Można więc założyć, że w najbliższej przy-
szłości to miejsce zamieszkania, a nie zamel-
dowania będzie istotniejsze. Zresztą już dziś 
znaczenie miejsca zamieszkania zdaje się 
być istotniejsze od miejsca zameldowania, 
skoro to pierwsze w większym stopniu decy-
duje o pieniądzach dla gminy.

Zbliża się kolejny okres rozliczania rocz-
nego podatku PIT. Wielu mieszkańców przy-

stępuje do wypełniania deklaracji rocznej, 
być może często zupełnie nie wiedząc, że 
podając odpowiednie informacje do Urzędu 
Skarbowego może znacząco wpłynąć na wiel-
kość budżetu naszego miasta. Nie sposób nie 
skorzystać chociażby z tej prostej drogi, która 
pozwoli dofinansować nasze miasto zgodnie 
z oczekiwaniami nas wszystkich.

Korzyści zgłoszenia miejsca zamieszka-
nia w formularzu NIP-3 i PIT:
•  wsparcie lokalnego budżetu gminy
•  prostota operacji
•  brak kosztów
•  prawo do „ząbkowskiego becikowego”
•  bliższa odległość do „swojego” Urzędu 

Skarbowego
•  podanie prawdy w deklaracjach podatkowych

Korzyści zmiany miejsca zameldowania:
•  wsparcie lokalnego budżetu gminy
•  wsparcie działań gminy w zakresie bezpie-

czeństwa (Policja)
•  prawo do „ząbkowskiego becikowego”
•  bliższa odległość do „swojego” Urzędu 

Skarbowego 
•  prawo do ulgi mieszkaniowej w przypadku 

sprzedaży mieszkania
Wady zmiany miejsca zameldowania:

•  koszty związane z wymianą dowodu
•  konieczność przemeldowania w Referacie 

Spraw Obywatelskich
•  konieczność udania się do gminy obecnego 

miejsca zameldowania po zaświadczenie
T.S.

W KOŃCU RUSZA BUDOWA ULICY SKRAJNEJ

Stan ząbkowskich ulic jest tak daleko 
niezadowalający, że każda rozpoczęta 

inwestycja drogowa może bardzo cieszyć. 
21 marca burmistrz Ząbek podpisał umowę 
na wykonanie ulicy Skrajnej. Liczne apele 
mieszkańców przyniosły w końcu oczekiwa-
ny skutek. Obecnie bezpośrednio przy tej 
drodze mieszka jeszcze mało osób, ale na 
jej końcu powstaje olbrzymie osiedle, któ-
re może być zasiedlone przez kilka tysięcy 
mieszkańców.

- To nie jest jedyny argument przema-
wiający za budową tej drogi. Ulica Skrajna 
będzie również stanowiła pierwszy etap bu-
dowy ulicy Nowoprojektowanej, czyli małej 

obwodnicy dla centrum Ząbek. Gdy powsta-
nie Skrajna i Nowoprojektowana kierowcy 
jadący od ulicy Chełmżyńskiej czy od ulicy 
Powstańców, by dostać się na ulicę Janowie-
cką, na Targówek Fabryczny, nie będą mu-
sieli jechać do końca ulicą Piłsudskiego, a 
potem Warszawską i Janowiecką, tylko będą 
mogli skręcić w ulicę Skrajną, a następnie 
skręcić w prawo w Nowoprojektowaną i do-
jechać do ulicy Janowieckiej, omijając w ten 
sposób praktycznie cały teren zabudowany 
– tłumaczy burmistrz Ząbek.

Prace związane z budową ul. Skrajnej 
rozpoczną się już niebawem i zostaną zakoń-
czone jeszcze w drugim kwartale br. Pewną 
przeszkodą w realizacji tego przedsięwzięcia 
może być chęć wybudowania przez jedną z 
firm sieci ciepłowniczej wzdłuż tej ulicy, po 
tym jak ogłoszono przetarg i wyłoniono wy-
konawcę. – Firma ta zapewniła nas, że pod-
czas budowy sieci ciepłowniczej nawierzch-
nia nowej jezdni nie zostanie uszkodzona 
– informuje burmistrz Perkowski.

Budowa ulicy Skrajnej jest jednak ele-
mentem szerszego przedsięwzięcia. Chociaż 
w pierwszym etapie będzie jedynie ulicą do-
jazdową, to docelowo ma służyć jako część 

małej obwodnicy centrum miasta, z której 
z powodzeniem będą korzystać mieszkańcy 
południowej części miasta.

- Jeśli chodzi o kolejne etapy to jeszcze 
z rok mogą potrwać prace nad niezbędną 
dokumentacją. Ulica Nowoprojektowana 
prawie w całości przebiega przez tereny pry-
watne. Musimy te tereny uregulować, wyku-
pić lub nawet wywłaszczyć. Ponadto musimy 
uzyskać pozwolenie na budowę, decyzję o 
uwarunkowaniach środowiskowych, musimy 
także zbudować fragment sieci kanalizacji 
deszczowej, zapewniając możliwość odpro-
wadzenia tej wody do układów warszaw-
skich lub, być może, wybudować małe włas-
ne zbiorniki retencyjne. To tylko niektóre 
elementy, które trzeba spełnić, aby zacząć 
budowę tej drogi. Tak naprawdę to tylko 
pozornie wygląda to na łatwą inwestycję, 
faktycznie jest cała masa prac przygotowaw-
czych, projektowych i uzgodnieniowych. To 
potrwa na pewno jeszcze około roku – mówi 
burmistrz Robert Perkowski.

Inwestycja z pewnością przyczyni się do 
rozładowania korków w obrębie centrum 
miasta, przez co ułatwi dojazd do Warszawy.

red. 

JAK ZWIĘKSZYĆ DOCHODY MIASTA?



POLTAX
 3. Status

 4. Przeznaczenie formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. zgłoszenie identyfikacyjne 2. zgłoszenie aktualizacyjne

  1. nie 2. tak

 8. Numer ewidencyjny PESEL

  8 9             10 11 12 13 14 15 17 18   19               20     

 32. Numer domu
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poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą".
 Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych:

 Termin składania: Zgodnie z art.6, 7, 8 i 9 ustawy.

c) płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
    jeżeli nie są podatnikami.

 Miejsce składania: Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy.

danych składającego (w tym po zakończeniu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej) lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego
właściwego w sprawach ewidencji.

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

 A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

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

 5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie

 34. Miejscowość

 9. Nazwisko

 B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 11. Drugie imię

 12. Imię ojca  13. Imię matki

1. kobieta 2. mężczyzna

 14. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)  15. Miejsce (miejscowość) urodzenia

NIP-3 (4)

 36. Poczta 35. Kod pocztowy

 © www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22) 337-11-51, fax: (0-22) 337-11-52

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.

 33. Numer lokalu

 27. Kraj  29. Powiat 28. Województwo

 31. Ulica

Należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego i tylko wówczas, gdy nastapiła zmiana danych w części B.1.
 B.2. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH WYKAZANYCH W CZĘŚCI B.1.

 1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)  2. Numer dokumentu

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

 NIP-3 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

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

 B. DANE SKŁADAJĄCEGO

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

 18. Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość2)  19. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 2)

 16. Płeć (zaznaczyć właściwy kwadrat):  17. Nazwisko rodowe (według świadectwa urodzenia)

W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, jeżeli w poz.6 formularza zaznaczony został kwadrat nr 1 i

 21. Numery zmienionych pozycji (należy zaznaczyć kwadraty z numerami pozycji, w których nastąpiła zmiana danych):

 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

 30. Gmina

nie nastąpiłazmianaadresu miejsca zamieszkania, to poz.26(data zamieszkania)nie musi byćwypełniona.

     uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej,

 10. Pierwsze imię

 26. Data zamieszkania (dzień - miesiąc - rok)

 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.

a) nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej
b) wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza 

x Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie

x

Polska Mazowieckie Wołomiński

Ząbki

Ząbki 05-091 Ząbki



POLTAX

 B.5 ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA (stałego lub czasowego, jeżeli brak jest stałego)

 37.  38. 

 46. Nr lokalu

 B.7 OSOBISTY RACHUNEK BANKOWY

 57. Rezygnacja

2/2
© www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22) 337-11-51, fax: (0-22) 337-11-52

 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.

 72. Data rejestracji w systemie (dzień - miesiąc - rok)  73. Identyfikator rejestrującego
   formularz w systemie

 70. Identyfikator przyjmującego formularz  71. Podpis przyjmującego formularz

 F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
 69. Uwagi urzędu skarbowego

(zaznaczyć kwadrat w przypadku dołączenia dokumentu)

 60.

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.

 63. NIP 61. Imię

 D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

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

 68. Pieczęć, nazwa pełna lub imię i nazwisko podmiotu

taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane niżej dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan

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.

informację w ramach aktualizacji danych. W takim przypadku, do zgłoszenia, należy dołączyć dokument (albo jego uwierzytelnioną lub

 C. INFORMACJE DODATKOWE
Pozycje: 59 i 60 należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający zakończył prowadzoną samodzielnie działalność gospodarczą i zgłasza tę

 54. Pełna nazwa banku (oddziału) 53. Kraj siedziby banku (oddziału)

 62. Nazwisko

NIP-3(4)

 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

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.

korespondencja ma być wysyłana na
niżej podany adres miejsca zameldowania

 47. Miejscowość  49. Poczta

Pozycję 60 należy wypełnić jedynie w przypadku dołączenia do zgłoszenia pełnomocnictwa albo postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora
poświadczoną urzędowo kopię) stwierdzający wykreślenie tej działalności z Ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru (art.9 ust.6 ustawy).

Podanie informacji o rachunku bankowym (poz. od 53 do 57) nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty

 40. Kraj  41. Województwo  42. Powiat

 43. Gmina  44. Ulica  45. Nr domu

 51. Faks  52. E-mail

 B.6. KONTAKT 
 50. Telefon

podatku dochodowego. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie

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

 Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli składający
 nie posiada adresu miejsca zameldowania

 48. Kod pocztowy

39. Data zameldowania (dzień - miesiąc - rok)Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli

 55. Posiadacz rachunku

 56. Pełny numer rachunku

 58. Data zakończenia działalności gospodarczej (dzień - miesiąc - rok)

dołączenia dokumentu)

Informacja o dołączeniu dokumentu dotyczącego pełnomoc-
nictwa albo postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora

 59. 

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

nieruchomości (Dz.U. Nr 111, poz.1291).
30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od

 67. NIP

x
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HARCERSKI RAJD PIESZY TROP
11-13 KWIETNIA 2008

Harcerze z Ząbek i Zielonki organizują drugą już edycje pieszego rajdu harcerskiego 
na terenie naszego powiatu.

Trasa rajdu poprowadzona będzie z Zielonki w kierunku wschodnim przez powiat 
wołomiński, głównie w terenie niezabudowanym. Pokażemy najciekawsze zakątki regionu, 

miejsca piękne, ale również te zmienione przez przemysłową działalność i zbrojenia wojenne.

Zadaniem zespołów jest odnalezienie kolejnych punktów kontrolnych, wykonanie zadań 
specjalnych i jak najszybsze dotarcie do mety, jak najlepiej wczuwając się przy tym w fabułę.

Kompletna formuła rajdu, obejmująca zasady zespołowej rywalizacji, przemienności 
dyscyplin i konieczności pokonywania zadań specjalnych tworzy bardzo atrakcyjną 
propozycję dla osób szukających wyzwań. Stosunkowo niewielki dystans zachęca 

jednocześnie do udziału osoby, które będą debiutować w tego typu imprezie.

Rajd jest propozycją głównie dla harcerzy starszych, ale nie tylko. 
Do rywalizacji zapraszamy zespoły harcerskie i wędrownicze.

Szczegóły na stronie rajdu:
http://rajd-trop.ovh.org

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Harcerski klub turystyczny przy hufcu Ząbki

Patroni i partnerzy imprezy:

OGŁOSZENIE
Od września 2007 r 

w Punkcie Konsultacyjnym 
w Ząbkach, ul. 3 Maja 14/16 

odbywają się:

KONSULTACJE DLA OSÓB Z 
PROBLEMEM NARKOTYKOWYM

W ramach dyżurów prowadzone będą:
-  porady i konsultacje dla osób z proble-

mem narkotykowym
-  porady i konsultacje dla rodzin osób z 

problemem narkotykowym,
-  edukacja dotycząca ograniczania szkód 

zdrowotnych związanych z przyjmowa-
niem narkotyków.

Dyżury w Punkcie Informacyjno Konsul-
tacyjnym odbywają się w każdy piątek w 
godz. 15.00 -17.00 i pełni je specjalista 
terapii uzależnień.

Nr telefonu do Punktu Konsultacyjnego: 
022/781-63-61

26 lutego br. uczniowie klas trzecich 
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. ks. 

Jerzego Popiełuszki w Ząbkach obejrzeli 
przedstawienie profilaktyczne teatru „Kur-
tyna” z Krakowa pt. „Wywiad”. W ramach 
współpracy szkoły z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury na scenie MOK-u teatr ten gościł nie 
po raz pierwszy. Widzieliśmy już dwa cieka-
we przedstawienia w wykonaniu „Kurtyny”. 
Pierwsze – pt. „Życie nie po to jest by…” w 
czerwcu, drugie – „Sen gimnazjalisty” w paź-
dzierniku zeszłego roku. Oba bardzo nam się 
spodobały, gdyż w humorystyczny, a przy tym 
ciekawy sposób podejmowały tematy bliskie 
każdemu młodemu człowiekowi. Z radością 
wybraliśmy się więc na ponowne spotkanie z 
teatrem „Kurtyna”, którego organizatorem 
po raz kolejny była p. Agnieszka Barbachow-
ska – nauczyciel języka polskiego. 

Tym razem temat przedstawienia był 
poważny – narastający problem AIDS w 
społeczeństwie, towarzyszący mu strach i 
panujące wśród nas stereotypy. Pokazywało 
ono dramatyczne sytuacje osób, które przez 
jeden błąd, w jednej chwili uniesienia, pod-
pisały na siebie powolny wyrok śmierci.

Główną bohaterką spektaklu była młoda, 
ambitna i pewna siebie dziennikarka, pracu-
jąca w redakcji znanej gazety. Kiedy przeło-
żony dał jej zlecenie napisania artykułu na 

temat AIDS, kobieta nie była zachwycona, 
gdyż temat wydał jej się nieciekawy! Adam, 
redaktor naczelny gazety, widząc małe zain-
teresowanie tematem i niefrasobliwe podej-
ście do sprawy swojej podwładnej, przysyła 
do niej kolejno osoby, z którymi ma prze-
prowadzić wywiad.

Piotr Kowalski to uczeń szkoły średniej, 
nosiciel wirusa HIV. Zaraził się podczas bójki 
o „ładną blondynę”. Nie wie nawet jak nazy-
wa się człowiek, od którego się zaraził, jednak 
chciałby go przeprosić. Wyszedł z redakcji 
zdenerwowany docinkami dziennikarki, nie 
wyjaśniwszy, dlaczego tak bardzo chciałby 
powiedzieć „przepraszam” osobie, która tak 
drastycznie wpłynęła na jego życie.

Artur z Warszawy jest chory na AIDS. 
Zaraził się od swojej dziewczyny. Miał przyjść 
do redakcji razem z nią, lecz śmierć dopad-
ła Jagodę dwa tygodnie wcześniej – umarła 
z powodu AIDS. Byli w sobie bardzo zako-
chani, od podstawówki chodzili wszędzie ra-
zem. Artur nie wiedział, że jego dziewczyna 
jest narkomanką. Jagoda zawsze zwodziła go, 
prosiła, aby jej zaufał. Pewnego dnia rodzice 
Jagody postanowili wysłać ją na odwyk. Gdy 
tylko się o tym dowiedziała, uciekła z domu i 
ukryła u swojego chłopaka… 

Podczas rozmowy z Arturem w dzienni-
karce zachodzi metamorfoza. Do tej prze-

miany przyczyniły się słowa chłopaka: „Jeśli 
ten artykuł miałby pomóc choć jednej osobie 
to warto go wydać.” Zauważa ona dramat 
wszystkich chorych na AIDS i zarażonych 
wirusem HIV. Postanawia dokończyć arty-
kuł, jak tylko najlepiej potrafi. 

Wtedy do biura dziennikarki wszedł jej 
przełożony – Adam. Podczas ich rozmowy 
okazało się, że Adam… też jest chory na 
AIDS. Dowiedział się o tym dwa lata wcześ-
niej, gdy chciał się ożenić. Stwierdza, że boi 
się spojrzeć tej chorobie w oczy.

Ciekawe dialogi i zaskakujące zakończe-
nie spektaklu trzymały widzów cały czas w 
niezwykłym skupieniu. Spektakl uświadomił 
nam, że problem AIDS dotyczy wszystkich 
ludzi, a zarazić może się każdy, niezależnie 
od wieku, wykształcenia czy stanu majątko-
wego. Stąd też ważna jest profilaktyka, świa-
domość tego, w jaki sposób można uniknąć 
zagrożenia.

Po przedstawieniu miała miejsce prelekcja 
na temat AIDS i wirusa HIV, podczas której 
podsumowaliśmy, wspólnie z aktorami, wnio-
ski z tego przedstawienia. Z pewnością po-
mogą nam one ustrzec się przed skazaniem 
samych siebie na życie z wirusem HIV – albo 
nawet śmierć – z powodu AIDS.

Justyna Sobolewska, uczen-
nica klasy IIIB

SPOTKANIA GIMNAZJALISTÓW Z TEATREM „KURTYNA”
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Oddział w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 47, 05-091 Ząbki
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1.SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Wymagania niezbędne na w/w stanowisko: 
1) obywatelstwo polskie,
2) nieposzlakowana opinia,
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne,
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak przeciwwskazań zdrowotnych,
6) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne budowlane,
7) umiejętność biegłego czytania dokumentacji budowlanej,
8)  co najmniej 3 letni staż pracy dla osoby posiadającej wykształcenie średnie.

Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, zna-
jomość przepisów prawa w zakresie stanowiska pracy, umiejętność pracy z interesan-
tami, dyspozycyjność, nastawienie na efekty pracy, znajomość ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1)  przygotowanie i rozliczanie zadań inwestycyjno – remontowych, 
2)  obsługa wniosków o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz w celu umieszcze-

nia urządzenia infrastruktury technicznej,
3)  obsługa wniosków o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
4)  obsługa wniosków o wydanie zezwolenia lokalizacji zjazdu z pasa drogowego,
5)  prowadzenie odbioru wykonywanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i 

remontów, rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach pro-
cesu inwestycyjnego,

6)  przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remon-
tów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

7)  nadzór i odbiór wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) CV i list motywacyjny, 
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4)  kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, 
6)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta 

z pełni praw publicznych,
7)  podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-

wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”,

8)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i orzeczenie lekarskie  o 
stanie zdrowia (tylko w stosunku do osób, którym zostanie przedstawiona propo-
zycja zatrudnienia).

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą 
(decyduje data wpływu)) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert 
pracy – Specjalista ds. Infrastruktury technicznej” w terminie do dnia 7 kwietnia 2008 
r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Ząbkach, 05-091 Ząbki ul. Wojska 
Polskiego 10.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl – konkursy na wol-
ne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.

KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W ZĄBKACH
ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Ząbkach na stanowisko:

Uchwała Nr XXII/143/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych 

Na podstawie art 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr. 261, poz. 2603, z późn. zm.)1 i art.18 ust.2 pkt 9 lit.
a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z późn. zm.)2 Rada 
Miasta uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała ma zastosowanie do sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowią-

cych własność Miasta Ząbki w budynkach, których wykaz stanowi załącznik do uchwały.
§ 2

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta Ząbki bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny jego najemcy, zwanej da-
lej „bonifikatą”.

§ 3
1. W przypadku równoczesnej sprzedaży lokali mieszkalnych w danym budynku, boni-

fikata może być udzielona w wysokości:
1) 90% - w razie sprzedaży lokalu mieszkalnego dnia do 31 grudnia 2008 r.;
2)  80% - w razie sprzedaży lokalu mieszkalnego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 

31 grudnia 2009 r.;
3)  75% - w razie sprzedaży lokalu mieszkalnego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 

31 grudnia 2010 r.;
4) 70% - w razie sprzedaży lokalu mieszkalnego po dniu 31 grudnia 2010 r.

2.  Przez równoczesną sprzedaż lokali mieszkalnych należy rozumieć sprzedaż wszyst-
kich stanowiących własność Miasta Ząbki lokali mieszkalnych w danym budynku 
w okresie:
1) od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31 grudnia 2008 r.;
2)  jednego roku kalendarzowego - z wyłączeniem lokali zajmowanych przez najem-

cę, o którym mowa w § 5. 
§ 4

W przypadku gdy sprzedaż lokali mieszkalnych w danym budynku nie jest równo-
czesna, bonifikata może być udzielona w wysokości: 

1) 70% - w razie sprzedaży lokalu mieszkalnego do dnia 31 grudnia 2008 r.;
2)  60 % - w razie sprzedaży lokalu mieszkalnego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 

31 grudnia 2009 r.;
3)  55 % - w razie sprzedaży lokalu mieszkalnego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 

31 grudnia 2010 r.;
4) 50% - w razie sprzedaży lokalu mieszkalnego po dniu 1 stycznia 2011 r.

1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 
281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 
r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 
173, poz. 1218.

2  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 
23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. 
Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005 r. 
Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337 oraz z 2007 
r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218.

§ 5
Bonifikaty nie stosuje się przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, 

który jest:
1)  właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości grun-

towej, która może być przeznaczona na cele budownictwa mieszkaniowego lub;
2) właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego.

§ 6
1.  Na wniosek kupującego cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może zostać rozłożona 

na nie więcej niż 48 rat, płatnych w okresie nie dłuższym niż na 4 lata, przy czym:
1)  pierwsza rata stanowiąca nie mniej niż 5 % ceny sprzedaży bez bonifikaty, po-

większona o koszt wyceny lokalu mieszkalnego, jest płatna najpóźniej w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego, przed zawarciem umowy sprzedaży;

2)  kwota stanowiąca cenę udziału w prawie własności gruntu, powiększona o koszt 
jego wyceny, płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2.   Liczbę i wysokość rat, o których mowa w ust.1, oraz termin ich płatności ustala 
Burmistrz Miasta Ząbki w umowie z kupującym lokal mieszkalny.

3. W przypadku rezygnacji najemcy z kupna lokalu, po sporządzeniu wyceny przez 
rzeczoznawcę majątkowego, najemca obowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych 
przez Miasto Ząbki w związku z wyceną.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki. 

§ 8
Traci moc uchwała Nr 87/XI/99 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 4 listopada 1999 

r., zmieniona uchwałami Nr 96/XII/99 z dnia 2 grudnia 1999 r. i Nr 113/XIII/99 z dnia 
21 grudnia 1999 r.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Załącznik do uchwały Nr XXII / 143 / 2008 Rady Miasta Zabki z dnia 29 lutego 2008 r. 
Wykaz budynków

l.p. Adres budynku 
Ilość lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Miasta Ząbki 

1.  ul. Górnośląska 9 3

2.  ul. Legionów 14 14

3.  ul. Legionów 16 14

4.  ul. Legionów 18 14

5.  ul. Matejki 9 13

6.  ul. Orla 11 14

7.  ul. Orla 15 14

8.  ul. Słowackiego 5 5

9.  ul. Słowackiego 7 7

10.  ul. Szwoleżerów 34 4

11.  ul. Ułańska 6 1
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W pierwszą rocznicę nadania imienia 
Księdza Jerzego Popiełuszki Gimna-

zjum nr 2 w Ząbkach, 19 marca 2008 r. w pa-
rafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego o 
godz. 9:00 została odprawiona msza święta 
w intencji beatyfikacji patrona szkoły, ucz-
niów oraz kadry pedagogicznej .

Po nabożeństwie w szkole na sali gimna-
stycznej dyrektor Gimnazjum Małgorzata 
Zyśk powitała przybyłych gości rodziców i 
uczniów oraz poprosiła do zabrania głosu 
przedstawicieli władz samorządowych i księ-
dza Prałata Andrzeja Kopczyńskiego, pro-
boszcza parafii Miłosierdzia Bożego.

Następnie Ryszard Walczak, Prezes 
Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Księ-
dza Jerzego Popiełuszki odczytał z dyplomu 
następującą treść:

„Stowarzyszenie „Ogólnopolski Komitet 
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki” przyznało 
medal „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” 
Gimnazjum nr 2 im. Księdza Jerzego Po-
piełuszki w Ząbkach za szerzenie pamięci 
o męczenniku, obrońcy prawdy, który z po-
święceniem służył Bogu i Ojczyźnie. 

Wyróżnienie to nadają w imieniu człon-
ków Stowarzyszenia:

prezes Ryszard Walczak, Honorowy Prze-
wodniczący komitetu Ks. Prałat Henryk Jan-
kowski, wiceprezes Jan Marczak - przewodni-
czący od 23 lat służby czuwającej przy grobie 
męczennika, wiceprezes Mariusz Olchowik 
- prezes Instytutu Prałata H. Jankowskiego.”

Medal z wizerunkiem kapłana męczen-
nika Ks. Jerzego Popiełuszki wraz z dyplo-
mem przyznano również Pani Małgorzacie 
Zyśk Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Ząbkach.

Wręczenia tego zaszczytnego wyróżnie-
nia dokonali Ks. Prałat Andrzej Kopczyński 
Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego, Ks. 
Prałat Edward Kowara Proboszcz Parafii 
Świętej Trójcy, w której Ksiądz Jerzy Popie-

łuszko rozpoczynał swoją prace duszpaster-
ską, a także Pani Katarzyna Soborak prze-
wodnicząca Służby Informacyjnej w Parafii 
Św. Stanisława Kostki i inicjator procesu be-
atyfikacyjnego męczennika naszych czasów.

Już od 10 lat przyznawany jest medal z 
wizerunkiem Sługi Bożego Księdza Jerzego 
Popiełuszki.

Dotychczas przez Prezesa Ryszarda Wal-
czaka i przedstawicieli komitetu medalem 
tym zostali wyróżnieni m.in.:

Matka Ks. Jerzego - Pani Marianna Po-
piełuszko, Ksiądz Kardynał Józef Glemp 
- Prymas Polski, Ks. Arcybiskup Leszek Sła-
woj Głódź - Ordynariusz Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej,

O. Józef Matuszewski - Generał Zakonu 
Ojców Paulinów z Jasnej Góry,

Śp. Ks. Biskup Władysław Miziołek, Śp. 
Ks. Biskup Zbigniew Kraszewski, 

Śp. Poeta Ks. Jan Twardowski, Śp. Ks. 
Prałat Zdzisław Peszkowski - Duszpasterz 
Rodzin Katyńskich, Ks. Grzegorz Kalbar-
czyk - Kanclerz Kurii Metropolitalnej War-
szawskiej, NSZZ Solidarność w 20 rocz-
nice jego powstania, Stowarzyszenie Krąg 
Pamięci Narodowej z Prezesem Stefanem 
Melakiem i Ks. Prałatem Szczepanem Sta-
lińskim na czele.

Wyróżnienie to otrzymali również przed-
stawiciele różnych środowisk skupionych w 
służbie czuwającej od 23 lat przy grobie Sługi 
Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki, wraz z arty-
stami scen polskich uświetniającymi od 23 lat 
uroczystości rocznicowe przy grobie męczen-
nika, a wcześniej Msze Św. za Ojczyznę.

Ryszard Walczak
Prezes Stowarzyszenia „Ogólnopolski 

Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki”

GIMNAZJUM NR 2 W ZĄBKACH WYRÓŻNIONE 
MEDALEM KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Dyrektor Małgorzata Zyśk Na temat księdza Jerzego Popiełuszki i procesu jego beatyfikacji opowiedziała Katarzyna Soborak


