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Konkurs Z¹bki  Miastem Ogrodów rozstrzygniêty
20 wrzenia, podczas festynu miejskiego odby³a siê ceremonia wrêczenia nagród laureatom konkursu na
naj³adniejsz¹ posesjê Z¹bki Miastem Ogrodów. Konkurs, zorganizowany przez Burmistrza Miasta Z¹bki,
zosta³ przeprowadzony w trzech kategoriach: naj³adniejszy ogród, naj³adniejszy balkon oraz naj³adniejszy
ogród wspólnoty mieszkaniowej.
c.d. na str. 6

KREDYTY
HIPOTECZNE

Fot. Bogdan ladowski

PLN, CHF, EUR
do 100%

Rynek pierwotny i wtórny
Bezp³atne doradztwo kredytowe
Doradca
z wieloletnim dowiadczeniem
serdecznie zaprasza
Marek Bala
tel. 501 179 007
mail: marek.bala@fineca.pl

Pomnik Upamiêtniaj¹cy bohaterów Bitwy Cudu Nad Wis³¹ z 1920 roku

ROMIKA
Jan Frelek

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO

Z¹bki, ul. Ko³³¹taja 55
Serwis: tel. 022 781 50 34,
0 605 580 590
Holowanie:
tel. 0 601 26 47 68
Bezgotówkowe
rozliczenie!
Samochód zastêpczy
na czas naprawy!

www.zabki.pl

1

CO S£YCHAÆ  2009/18

Zostañ moim rodzicem  szkolenie
Rodzina zastêpcza stanowi alternatywê dla opieki instytucjonalnej. Jest
to najlepsza forma opieki nad dzieæmi, które straci³y naturaln¹ opiekê rodzicielsk¹.
Rodzina zastêpcza to taka, która tymczasowo lub stale opiekuje siê i wychowuje dzieci osierocone, odrzucone lub których rodzice nie s¹ w stanie
zapewniæ im bezpieczeñstwa i opieki. Przyjêcie dziecka przez ma³¿eñstwo
lub osobê samotn¹ nastêpuje najczêciej bez zrywania wiêzi z rodzin¹ biologiczn¹.
Jest to dla dziecka czêsto jedyna mo¿liwoæ opuszczenia domu dziecka
i jedyna szansa dorastania w rodzinnym otoczeniu. Dotyczy to wszystkich
podopiecznych o sytuacji prawnej wykluczaj¹cej adopcjê.
Najczêciej rodziny zastêpcze s¹ spokrewnione z dzieckiem. W domach
dziecka czy rodzinach biologicznych przebywaj¹ jednak dzieci, które nie
maj¹ mo¿liwoci do³¹czenia do spokrewnionych rodziny zastêpczej i to dla
nich poszukuj¹ opiekunów pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wo³ominie regularnie prowadzone s¹ szkolenia programem PRIDE dla kandydatów na opiekunów
zastêpczych i adopcyjnych. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezp³atne i niezobowi¹zuj¹ce.
S³uchacze dowiaduj¹ siê o uwarunkowaniach prawnych, o zaletach i wymaganiach, ale przede wszystkim o tym, jak postêpowaæ z dzieckiem, aby
zaspokoiæ jego potrzeby psychiczne i emocjonalne. Program PRIDE odnosi
siê do umiejêtnoci, jakie powinny posiadaæ osoby przygotowuj¹ce siê do
pe³nienia opieki zastêpczej. Pomaga dobrze zrozumieæ przyczynê cierpienia
dzieci  stratê rodziców i domu. Dziêki nabytej wiedzy nowym rodzicom
zastêpczym ³atwiej jest pe³niæ rolê opiekuna, który pomo¿e dziecku równie¿
odnaleæ w³aciw¹ drogê do w³asnej rodziny oraz do samodzielnego ¿ycia.
Najbli¿sze szkolenie odbêdzie siê 06.10.2009 r. o godz. 17.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wo³ominie przy ul. Pr¹dzyñskiego 3.
Wszelkie informacje o rodzinach zastêpczych, o ich przygotowaniu i szkoleniu mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ pod nr tel. 22 776 44 95, 96.
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Zg³o brudasa
 otrzymasz 500 z³

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

Niektóre z z¹bkowskich domów pe³ni¹ funkcjê swoistych
hoteli robotniczych, w których bardzo czêsto mieszka nawet po kilkanacie osób. Nie by³oby w tym nic z³ego, gdyby
nie fakt, ¿e osoby te zamiast wyrzucaæ mieci do specjalnych worków do segregacji lub kontenerów, które powinny
byæ na zamieszkiwanej przez nich posesji, pozbywaj¹ siê
odpadów albo do koszy ulicznych, albo gdzie na trawnik.
Okazuje siê, ¿e prawie 3/4 wszystkich mieci z koszy ulicznych pochodzi z tzw. mieszkañ  hoteli robotniczych.
Postêpowanie to jest nieuczciwe przede wszystkim wobec
mieszkañców Z¹bek, którzy za odbiór mieci regularnie p³ac¹.
Ponadto trzeba pamiêtaæ, ¿e kosze miejskie s³u¿¹ do drobnych, pojedynczych odpadów, a nie do mieci z ca³ego miesi¹ca.

poleca
rajstopy dzieciêce firm:
WOLA, GATTA, SYNTEX
w cenach fabrycznych
Godziny otwarcia
pon-pt. 8-17, sob. 8-13
¯yczymy tanich
i udanych zakupów.
tel: (022) 762 86 69,
(0) 604 184 776

 internista
 specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
 badania profilaktyczne pracowników
(wstêpne, okresowe, kontrolne)
 badania dla celów sanitarnoepidemiologicznych
 badania kierowców wszystkich
kategorii
 EKG, spiromertria (bad. uk³adu
oddechowego)
 drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
tylko po uzgodnieniu
wizyty telefonicznie w godz 8-20
tel 603927323

ul. ks. Skorupki 78

AGENCJA

Porednictwo w Obrocie
Nieruchomociami

Mieszkania Domy Dzia³ki
kupno  sprzeda¿  wynajem

Zg³oszenie nie mo¿e byæ anonimowe i powinno zawieraæ:
 dane personalne sprawcy
 miejsce (dok³adny adres) i czas zdarzenia.
 dokumentacjê fotograficzn¹ zdarzenia (nieobowi¹zkowa, ale
by³aby bardzo pomocna)
Dla osoby, która wska¿e sprawcê zamiecania Miasta Burmistrz wyznaczy³ specjaln¹ nagrodê w wysokoci 500 z³.

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU
tak¿e u noworodków,
niemowl¹t i ma³ych dzieci!!!
 odruch strzemi¹czkowy,

TYMPANOMETRIA

(I i III pi¹tek miesi¹ca,
godz. 9.00-11.00)

tel: 51 21 51 165
(0-22) 216-88-55 : 216-88-58

JAZDA NA MAXXXXXA
L-MAX Jacek Gago

 aparaty s³uchowe cyfrowe,
nowoczesne,
 refundacja NFZ

Z¹bki ul. Narutowicza 4

METROPOLIS

NIERUCHOMOCI

Dlatego ka¿dy, kto bêdzie wiadkiem takiego procederu
proszony jest o pilny kontakt ze Stra¿¹ Miejsk¹  telefon
(22) 781-68-14 wew. 200.

 kursy kat. B
 jazdy doszkalaj¹ce
Toyota Yaris
 indywidualne zajêcia
o dogodnych godzinach
 sale wyk³adowe
w Z¹bkach i Warszawie
 wzorcowy plac
manewrowy

Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A

Z¹bki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
/nowa siedziba  przy stacji PKP/

tel./fax. 022 781 44 56
tel. 0 601 898 715

www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

GA B I N E T L E K A R S K I
LARYNGOLOG  doroli i dzieci
dr n. med. Stanis³aw Nitek (502-315-952)
 w ramach wizyty mo¿liwoæ badania tympanometrii i odruchów strzemi¹czkowych
(ocena czynnoci ucha rodkowego nawet u noworodków, niemowl¹t i ma³ych dzieci)
 nieinwazyjne p³ukanie nosa i zatok w leczeniu ostrego i przewlek³ego zapalenia
b³ony luzowej nosa i zatok

INTERNISTA  spec. chorób p³uc
lek. med. Katarzyna Tyl¿anowska-Nitek (509-975-219)
 w ramach wizyty m.in. mo¿liwoæ badania SPIROMETRII

Gabinet czynny codziennie po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem: 502-315-952 lub 509-975-219
Z¹bki ul. Narutowicza 4

WIZYTY DOMOWE
J ACEK M ¥DRY
Specjalista Neurolo g

Z¹bki
ul. Powstañców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 8002100
sob. 9001700
niedz. 10001500
www.zabki.pl

Pacjenci:
po udarach mózgu,
z bólami korzeniowymi,
bólami g³owy,
choruj¹cy na padaczkê.
wczesny wieczór
(po godz. 18.00)
tel.: 609 293 612
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Policjanci Komisariatu Policji w Z¹bkach
maj¹
nowego
komendanta

Komisarz Maciej Wiciñski od 7 wrzenia
pe³ni ju¿ obowi¹zki komendanta Komisariatu
Policji w Z¹bkach. Zosta³ wprowadzony
w obowi¹zki przez inspektora Jerzego Pi¹tkowskiego Komendanta Powiatowego Policji w
Wo³ominie. Na odprawie obecny by³ równie¿
przekazuj¹cy obowi¹zki komendanta z¹bkowskiego komisariatu aspirant sztabowy Sylwester Mierzejewski, oraz Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski.
Komendant Mierzejewski s³u¿bê w komisariacie w Z¹bkach pe³ni³ ponad 2,5 roku. Teraz po blisko 30-letnej s³u¿bie odchodzi na

emeryturê. Burmistrz Miasta Z¹bki Robert Perkowski jako gospodarz miasta obecny na uroczystym przekazaniu obowi¹zków Komendanta miejscowego Komisariatu serdecznie
podziêkowa³ za dotychczasowa wspó³pracê
aspirantowi Mierzejewskiemu, oraz pogratulowa³ awansu komisarzowi Wiciñskiemu.
Komisarz Maciej Wiciñski ma 38 lat, s³u¿bê w Policji pe³ni od 18 lat. Pocz¹tki swojej
zawodowej kariery rozpocz¹³ w Komendzie w
Wyszkowie. W latach 1998-2001 s³u¿bê pe³ni³ w Komisariacie Policji w Z¹bkach w zespole kryminalnym. W od roku 2001 do 7 wrze-

nia 2009 funkcjonariusz wydzia³u do zwalczania zorganizowanej przestêpczoci kryminalnej CB KGP. Prywatnie ojciec dwojga
dzieci. ¯yczymy samych sukcesów zawodowych nowemu komendantowi.
Odchodz¹cemu na emeryturê aspirantowi
sztabowemu Sylwestrowi Mierzejewskiemu
sk³adamy serdeczne podziêkowania za dotychczasow¹ wspó³pracê, za wcale nie³atwe wspólne lata s³u¿by, za cierpliwoæ, umiejêtnoæ przekazywania dowiadczenia zawodowego,
popartego wiedz¹ swoim podw³adnym.
ts

Rozmowa z nowym komendantem
Komisariatu Policji w Z¹bkach
komisarzem Maciejem Wiciñskim

W policji pracuje Pan od 18 lat. Proszê powiedzieæ jak przebiega³a Pana kariera policyjna.
Zaczyna³em w T³uszczu (komenda Wyszków) od pracy w pionie prewencyjnym. Po
wielu kursach szkoleniowych zacz¹³em pracowaæ w sekcji dochodzeniowej, a póniej to ju¿
ca³y czas praca w sekcji kryminalnej. Pracowa³em w Wyszkowie, póniej w Klembowie,
a nastêpnie w Z¹bkach. Od 2001 r. przeszed³em do pracy do Centralnego Biura ledczego. Obecnie powierzono mi sprawowanie funkcji komendanta komisariatu w Z¹bkach.
Kiedy dok³adnie pracowa³ Pan w Z¹bkach?
By³ to okres 1998-2001, wtedy jeszcze pracowa³em w starym budynku przy ul. 3-go Maja.
W Z¹bkach praca mia³a charakter przede
wszystkim dochodzeniowy. By³ zespó³, który
zajmowa³ siê sprawami kryminalnymi.
W takim razie Z¹bki nie s¹ Panu obce...
Z¹bki oraz charakterystyka przestêpczoci
s¹ mi doskonale znane.
Jakby Pan komendant móg³ porównaæ poprzedni okres pracy w Z¹bkach z obecn¹ sy-
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tuacj¹. Czy z punktu widzenia dzia³alnoci
policji Z¹bki bardzo siê zmieni³y?
Jeszcze jest za wczenie na oceny. Mamy inne
czasy, chocia¿ statystyki pokazuj¹, ¿e niewiele
siê zmieni³o, jeli chodzi o rodzaje przestêpczoci. Jedynie dosz³a przestêpczoæ narkotykowa,
przestêpczoæ internetowa, z któr¹ wtedy nie mia³o siê do czynienia w takim zakresie. Te problemy, które by³y wtedy, s¹ i teraz.
W ci¹gu tego okresu liczba mieszkañców
wzros³a dwukrotnie, a stan etatowy w ogóle siê
nie zmieni³.
Odnonie przestêpczoci to muszê zauwa¿yæ,
¿e zmniejszy³a siê liczba kradzie¿y samochodowych. Porównuj¹c lata 1998-2001, kiedy tu pracowa³em, to przestêpczoæ w tym zakresie by³a
du¿o wiêksza. Dziennie kradziono przynajmniej
jeden samochód. Teraz jest du¿o lepiej.
Natomiast w kategorii przestêpstw gospodarczych czy narkotykowych jest znacz¹cy
wzrost, ale wykrywalnoæ jest bardzo dobra co
oznacza , ¿e bardzo du¿o przestêpstw zostaje
wykrytych, a przestêpcy os¹dzeni.
W Z¹bkach w ostatnim czasie powsta³o bardzo du¿o nowych osiedli, przybywa nowych
mieszkañców. Kto kiedy mo¿e s³usznie powiedzia³, ze Z¹bki jest to sypialnia Warszawy. Jest to
miejscowoæ podwarszawska, gdzie komunikacja miejska jest bardzo dobra. Ludzie pracuj¹c
w Warszawie kilkanacie godzin przyje¿d¿aj¹,
aby spêdziæ tutaj noc. Te uwarunkowania maj¹
wp³yw na charakter przestêpczoci.

W okresie jesiennym i zimowym wiêcej
pojawia siê w³amañ. Przy tej okazji chcia³bym
powiedzieæ, ¿e liczymy równie¿ na pomoc
mieszkañców, aby zg³aszali wszelkie podejrzane sytuacje do policji. Jeli u s¹siada krêci siê
kto obcy, to trzeba interweniowaæ.
W Z¹bkach pracuje obecnie 29 funkcjonariuszy, a zadañ jest ca³kiem sporo. Czy widzi Pan potrzebê wzmocnienia etatowego
jednostki, czy te¿ nie?
Niestety liczba etatów nie jest to sprawa,
która zale¿y od nas, a od komendy sto³ecznej.
Natomiast du¿ym wsparciem jest dla nas funkcjonowanie stra¿y miejskiej. Mamy obiecane,
¿e liczba stra¿ników bêdzie siê zwiêksza³a.
W zwi¹zku z istnieniem obu formacji organizowane s¹ te¿ patrole wspólne razem ze stra¿¹
miejsk¹. Wiadomo, ¿e do stra¿y mieszkañcy
zg³aszaj¹ siê z innego rodzaju problemami (zak³ócanie spokoju, kwestiami czystoci ). Jest
to du¿e odci¹¿enie dla policji. Nieraz jest tak,
¿e reaguj¹ tylko stra¿nicy miejscy.
Policja wykonuje swoje czynnoci. Jest zespó³ dochodzeniowo ledczy, zespó³ kryminalny, które realizuj¹ czynnoci zwi¹zane z przestêpstwami.
Czy to, ¿e obsadzaj¹c stanowisko komendanta
w Z¹bkach siêgniêto po fachowca z CB mo¿e
oznaczaæ, ¿e przestêpczoæ w Z¹bkach jest
sporym zagro¿eniem? Jak Pan to ocenia?
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Nie, na pewno nie ma takich sytuacji w Z¹bkach, ¿eby musia³a interweniowaæ ta formacja
ledcza. Znam problematykê Z¹bek, znam dzia³ania przestêpcze, które maj¹ miejsce na tym
terenie. To, ¿e przyszed³em z CB to jest u³atwienie dla mnie, czyli osoby, której zosta³y
powierzone obowi¹zki komendanta, jak i u³atwienie dla funkcjonariuszy, którzy zawsze
mog¹ uzyskaæ poradê, wskazówki, tym bardziej, ¿e dowiadczenie tam zdobyte ma inny
charakter
(praca na innym poziomie i mo¿liulica Batorego
woci jakie s¹ do wykorzystania). Mylê, ¿e to
wszystko da po¿¹dane efekty.
Czy niektóre rozwi¹zania z CB chcia³by
Pan zastosowaæ w swoim komisariacie,
które mog³yby usprawniæ funkcjonowanie
jednostki? Czy istnieje potrzeba zakupu dodatkowego sprzêtu, usprawnienia w dzia³aniu?
Z uwagi na to, ¿e wspó³praca z urzêdem
miasta zawsze uk³ada³a siê w sposób prawid³owy, to mam nadziejê, ¿e wspó³praca ta bêdzie
kontynuowana. Jeli chodzi o zmiany to
wszystko musi siê odbyæ w swoim czasie. Trzeba dobrze siê rozeznaæ, jak to funkcjonuje, bo
pewne rzeczy na pewno funkcjonuj¹ w sposób
prawid³owy. Jeli co dzia³a dobrze, to nie mo¿-

na tego psuæ. Zmian dla samych zmian te¿ nie
ma sensu wprowadzaæ.
Czy Pan komendant podj¹³ ju¿ jakie decyzje usprawniaj¹ce dzia³alnoæ komisariatu?
Na dzieñ dzisiejszy jestem tu niezbyt d³ugo. Ze wszystkimi problemami siê jeszcze nie
zmierzy³em.
Nowym dodatkowym zadaniem jest zabezpieczanie meczów pi³karskich.
Jak wygl¹da sprawa zabezpieczenia?
Jest ca³y czas prowadzona wspó³praca
z policj¹ powiatow¹, która z racji fachowoci
i mo¿liwoci zabezpiecza te imprezy. W zabezpieczaniu meczów bior¹ udzia³ nie tylko
policjanci z Z¹bek, ale z ca³ego powiatu wo³omiñskiego. Oprócz tego du¿¹ pomoc¹ s¹ dla
nas policjanci z oddzia³u prewencji komendy
sto³ecznej. Np. na meczu z Widzewem £ód
by³o ponad 350 policjantów, du¿e si³y, du¿e
wsparcie. Generalnie nie ma wiêkszych problemów.
Oprócz tego jest jeszcze agencja ochrony, która pe³ni swe powinnoci na terenie stadionu. My reagujemy tylko i wy³¹cznie, gdy
organizator ¿¹da, ¿eby policja wesz³a na stadion.

Jak ocenia Pan wspó³pracê ze stra¿¹ miejsk¹?
To funkcjonuje dobrze. S¹ wykonywane
zadania , które s¹ przydzielone policjantom, jak
i te które s¹ przydzielone funkcjonariuszom
stra¿y miejskiej. W kwestiach dotycz¹cych
stra¿y miejskiej, dalszej wspó³pracy, charakteru wspó³pracy planujemy spotkanie z komendantem stra¿y miejskiej. Na pewno bêdziemy
zwracaæ siê z prob¹ do burmistrza o ewentualne zwiêkszenie stanu osobowego stra¿y miejskiej, poniewa¿ jest to dla nas du¿e wsparcie.
S¹ to dodatkowe mundury na ulicy.
Mylê ¿e w wielu sprawach siê uzupe³niamy, niektóre interwencje wymagaj¹ udzia³u
policji, niektóre za udzia³u stra¿nika miejskiego. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e jestemy
w stanie bardzo dobrze siê uzupe³niaæ.
Wspólne patrole bêd¹ dalej realizowane?
Chcielibymy, ¿eby w dalszym ci¹gu one
funkcjonowa³y.
Na zakoñczenie proszê powiedzieæ, jakie komendant ma zainteresowania?
To przede wszystkim ukochane Mazury,
praktycznie wszystko, co siê z nimi wi¹¿e: spacery, jazda na rowerze, kajaki, wêdkarstwo.
Dziêkujê za rozmowê.

Tydzieñ z Prask¹ Gie³d¹ Spo¿ywcz¹
Tydzieñ z Prask¹ Gie³d¹ Spo¿ywcz¹  to
organizowany po raz czwarty cykl przedsiêwziêæ, maj¹cych na celu wspieranie polskiego
handlu, krajowej przedsiêbiorczoci, kszta³towanie w³aciwych cen produktów oraz poprawê jakoci obs³ugi. Termin Tygodnia, od 5
do 9 padziernika, zbiega siê z kolejn¹  obecnie 18. rocznic¹ powstania firmy.
Na klientów, którzy 5 i 6 padziernika
w godz. 6.00-11.00 zrobi¹ zakupy na Praskiej
Gie³dzie za co najmniej 1000 z³, czeka w upominku torba turystyczna, plecak jednoramienny albo parasolka oraz d³ugopis i talon na gor¹ce danie Stoczka  które bêd¹ wrêczane
w stoiskach przy wjazdach A i C.
W rodê, 7 padziernika, w godz.6.0011.00 Praska Gie³da zaprasza na Dzieñ z Makaronem. Odbêdzie siê degustacja tego produktu, a w godz.11.00-12.00 bêdzie mia³
miejsce happening artystyczny wiat z Makaronu. Pod kierunkiem artysty-plastyka Bogus³awy O³owskiej, ponad dwudziestoosobowa grupa m³odzie¿y wykona rzeby
z makaronu  uprzednio specjalnie przygotowanego, a po stworzeniu rzeb  pomalowanego i odpowiednio zakonserwowanego.
O godz. 13.00 nast¹pi wrêczenie nagród i wyró¿nieñ dzieciom i m³odzie¿y, którzy bior¹
udzia³ w konkursie plastycznym Barwy jesieni. Wrêczeniu nagród bêdzie towarzyszyæ prezentacja prac nagrodzonych i wyró¿nionych,
które razem z rzebami z makaronu zostan¹ wystawione na licytacjê. Odbêdzie siê ona podczas spotkania rocznicowego, a dochód z licytacji zostanie przeznaczony na rzecz
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Towarzystwa Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej w Z¹bkach.
W czwartek, 8 padziernika, podczas
uroczystego spotkania rocznicowego z okazji
18-lecia powstania Praskiej Gie³dy. zostan¹
wrêczone po raz drugi statuetki Solidny Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej. Nagroda jest skierowana do wszystkich, którzy wspieraj¹ i buduj¹ pozytywny wizerunek rynków hurtowych,
promuj¹ konsumpcjê produktów wie¿ych,
ekologicznych i tradycyjnych b¹d prowadz¹
nimi obrót. W szczególnoci jest ona form¹
uhonorowania osób, instytucji i firm zas³u¿onych dla rozwoju Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej.
W ubieg³ym roku statuetki otrzyma³o osiem
podmiotów: Urz¹d Miasta w Z¹bkach, Radio
dla Ciebie oraz szeciu klientów Gie³dy. W tym
roku, do grona laureatów bêd¹ w³¹czeni dostawcy PGS. Uhonorowani zostan¹ tak¿e zwyciêzcy organizowanego po raz pierwszy plebiscytu o laur Hurtownia Przyjazna Klientowi.
Celem wspó³zawodnictwa jest mobilizacja operatorów do podnoszenia jakoci obs³ugi klienta oraz podkrelenie roli kupuj¹cego. Laur jest
form¹ docenienia operatorów PGS, którzy obs³uguj¹ klientów sprawnie i uprzejmie oraz oferuj¹ im ró¿nego rodzaju upusty, rabaty i pomoc informacyjn¹.
W pi¹tek, 9 padziernika PGS organizuje
specjalistyczne, praktyczne i bezp³atne szkolenie, podczas którego bêdzie mo¿na zdobyæ
informacje o pozyskiwaniu rodków unijnych
na rozwój firm.
W hurtowniach Batna, Marpol, Tano i Stó³
Polski prowadzona bêdzie superpromocja ma-

karonów Abak, Sorenti i Staropolski oraz dañ
gotowych Stoczka.
Zapraszamy równie¿ do odwiedzenia na
Praskiej Gie³dzie salonu samochodowego Auto
Praga  na prezentacjê najnowszych modeli aut
marki Opel i Chevrolet.
Tydzieñ z Prask¹ Gie³d¹ Spo¿ywcz¹
Zbli¿a siê 18 rocznica powstania Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej. Z tej okazji, od 5 do 9 padziernika organizowany jest kolejny Tydzieñ
z Prask¹ Gie³d¹ Spo¿ywcz¹. Odbêd¹ siê degustacje produktów, akcje promocyjne, wystawy, happeningi, aukcje i szkolenia.
Na klientów, którzy 5 i 6 padziernika
w godz. 6.00-11.00 zrobi¹ zakupy na Praskiej Gie³dzie za co najmniej 1000 z³, czeka
w upominku torba turystyczna, plecak jednoramienny albo parasolka oraz d³ugopis
i talon na gor¹ce danie Stoczka  wrêczane
przy wjazdach A i C na terenie Praskiej
Gie³dy Spo¿ywczej w Z¹bkach przy ul. Pi³sudskiego 180.
Przed rozpoczêciem Tygodnia z Prask¹
Gie³d¹ Spo¿ywcz¹, w niedzielê 4 padziernika, w godzinach 10.00-18.00 Praska Gie³da
zaprasza na wspó³organizowane przez ni¹ doroczne wiêto Chleba. Podczas imprezy, która w tym roku odbêdzie siê na Krakowskim
Przedmieciu w Warszawie, swoje produkty
regionalne zaoferuj¹ wytwórcy, którzy wczeniej prezentowali siê podczas organizowanych
na Praskiej Gie³dzie Dni Produktu Tradycyjnego Polskie Smaki.
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Konkurs
Z¹bki  Miastem Ogrodów
rozstrzygniêty

Dokoñczenie ze str. 1.

Do konkursu zg³oszono ³¹cznie 15 kandydatur. Komisja konkursowa dokona³a wizytacji posesji w dniu 31 sierpnia.
Wszystkim zwyciêzcom nagrody wrêczyli
wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz oraz
sponsorzy nagród: prezes Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Komunalnej Robert wi¹tkiewicz

oraz dyrektor salonu
samochodowego
Auto  Praga Wojciech Wojtala.
Nagrody pieniê¿ne w wysokoci odpowiednio za I miejsce 500 z³, II miejsce
300 z³, III miejsce 200 z³ ufundowa³o Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach. Efektowne wydawnictwa na temat kuchni staropolskiej przekaza³a Praska Gie³da
Spo¿ywcza, za eleganckie albumy o tematyce ogrodniczej ufundowa³ Salon Samochodowy Auto  Praga. Dodatkowo dla zwyciêzców
kategorii indywidualnych (naj³adniejszy
ogród, naj³adniejszy balkon) dyrektor salonu Pan Wojciech Wojtala przekazuje na
weekend zatankowane do pe³na najnowsze modele samochodów marki Opel
(Opel Insignia) i Chevrolet (Chevrolet

Cruze). Opel trafi³ do p. Janusza Naumczyka,
a chevrolet do p. Janusza Rychtera.
Nagrody ufundowane przez sponsorów s¹
bardzo atrakcyjne, choæ zapewne najwa¿niejsz¹ nagrod¹ dla w³acicieli posesji s¹ ich piêkne ogrody, które za ciê¿k¹ pracê i powiêcenie
niezbêdne przy ich utrzymaniu odwdziêczaj¹
siê swym urokiem. Niektóre ogrody, mimo ¿e
czêsto zlokalizowane w pobli¿u ruchliwych ulic
staj¹ siê oaz¹ spokoju. Przekraczaj¹c próg ogrodu wkracza siê jakby w inny wiat. Okazuje
siê, ¿e piêkny ogród mo¿na sobie urz¹dziæ bez
wzglêdu na to jak¹ powierzchni¹ siê dysponuje, bez wzglêdu na lokalizacjê. Ka¿de miejsce
jest dobre, wystarczy tylko chcieæ.
Zadbane posesje od razu rzucaj¹ siê w oczy,
bo s¹ czym wyj¹tkowym.  Oby takich ogrodów by³o jak najwiêcej, bo wtedy i miasto bêdzie atrakcyjniejsze, bo przecie¿ na ogólny
wygl¹d miasta sk³adaj¹ siê nie tylko obiekty i
tereny miejskie, ale przede wszystkim prywatne posesje  podsumowa³ wiceburmistrz Mickiewicz.
Zastêpca burmistrza podziêkowa³ wszystkim uczestnikom, sponsorom, komisji konkursowej oraz zaprosi³ do uczestnictwa w konkursie w przysz³ym roku.
red.

W kategorii: Naj³adniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
1. Wspólnota Mieszkaniowa Weso³e Osiedle II 126 A) (administrator Pan Mariusz Kaczyñski
2. Wspólnota Mieszkaniowa Drewnicka 2,4,6 (administrator Pan Mariusz Kaczyñski)
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W kategorii:
naj³adniejszy ogród
1. Pan Janusz Naumczyk
2. Pan Tomasz Ko³akowski
3. Pani Stanis³awa B³aszczyk
3. Pani El¿bieta Zieliñska

W kategorii:
naj³adniejszy balkon
1. Pan Janusz Rychter
2. Pañstwo El¿bieta i Tadeusz Ko³odziejek
3. Pan Jerzy Kuciej

www.zabki.pl
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Inwestycje oddane do u¿ytku
Nadbudowa budynków komunalnych
14 wrzenia mia³o miejsce uroczyste przekazanie zakoñczonej inwestycji przez wykonawcê. W ci¹gu roku zosta³y nadbudowane
dwa budynki komunalne przy ul. Legionów
16 i 18, dziêki czemu uzyskano dodatkowych
12 lokali. Budynki zosta³y ocieplone z zewn¹trz. Nowa elewacja nie tylko pozwoli zaoszczêdziæ energiê, ale zdecydowanie poprawia estetykê tego miejsca. Na zewn¹trz
dodatkowo zosta³ wykonany plac zabaw dla
dzieci. W rodku za wymieniono g³ówne piony wodno-kanalizacyjne. Ca³oæ inwestycji
poch³onê³a ponad 2 mln z³. Trzeba przyznaæ,
¿e odnowione obiekty prezentuj¹ siê bardzo
okazale.

W uroczystoci oddania budynków do u¿ytku udzia³ wziêli: ks. Edward Kowara, burmistrz Robert Perkowski, zastêpca burmistrza
Grzegorz Mickiewicz, wiceprzewodnicz¹cy

rady Marek Po³omski, przewodnicz¹ca komisji gospodarczej Zofia D¹browska, radni, prezes firmy wykonawczej Bogus³aw Lejman
oraz licznie zebrani mieszkañcy. Wszystkich
goci przywita³ burmistrz Robert Perkowski,
nastêpnie odmówiono wspóln¹ modlitwê, po
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Ulica Reymonta
Dzieñ póniej oddano do u¿ytku kolejn¹ inwestycjê, tym razem drogow¹. Chodzi tu o ul.
Reymonta na odcinku od ul. Szwole¿erów do
ul. Andersena. By³ to pierwszy etap budowy
tej drogi. Zakoñczony fragment w ca³oci zosta³ odwodniony, nawierzchnia jezdni, jak
i dwustronne chodniki zosta³y wykonane
z kostki brukowej. Droga na tym odcinku sta³a siê jednokierunkowa (od strony ul. Andersena jest postawiony znak zakazu wjazdu). Na
uroczystoæ przybyli przedstawiciele urzêdu,
radni, wykonawca oraz okoliczni mieszkañcy. Oficjalne oddanie do u¿ytku symbolizowa³o przeciêcie wstêgi, czego dokonali burmistrz Robert Perkowski, wykonawca 
w³aciciel firmy DKM Laskowscy Waldemar
Laskowski oraz jedna z kobiet mieszkaj¹cych
przy ul. Reymonta.
czym
ks.
Edward Kowara powiêci³ zarówno
obiekty, jak
i nowy plac
zabaw.
W
swym krótkim
przemówieniu
ks. proboszcz
podkrela³ jak
wa¿ne znaczenie w rozwoju rodziny,
spo³eczeñstwa ma dom, w którym mo¿na godnie ¿yæ.
Na zakoñczenie dokonano
symbolicznego przeciêcia
wstêgi. Po
czêci oficjalnej wykonawca zaprosi³ zebranych goci
na drobny poczêstunek.

Wykonawca
chc¹c wynagrodziæ
mieszkañcom za
utrudnienia, jakich
doznali podczas realizacji inwestycji,
zaprosi³ wszystkich
na wspólny poczêstunek.
red.
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Problem ulicy Batorego wci¹¿ powraca
8 wrzenia odby³o siê kolejne spotkanie w³adz
miasta z mieszkañcami. Tym razem spotkanie zosta³o zorganizowane w Publicznym Gimnazjum Nr
2, dla osób zamieszkuj¹cych pó³nocn¹ czêæ Z¹bek.
Spotkanie z mieszkañcami rozpoczê³o siê od
prezentacji stosunkowo nowych podmiotów funkcjonuj¹cych na terenie miasta: Stra¿y Miejskiej i
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Jako pierwszy wyst¹pi³ komendant z¹bkowskiej stra¿y Zbigniew Forysiak, który szczegó³owo omówi³ to, czym kierowana przez niego jednostka siê zajmuje, jakie ma plany na przysz³oæ.
Okazuje siê, ¿e mieszkañcy wobec stra¿y maj¹
bardzo du¿e oczekiwania, co ma odzwierciedlenie w liczbie zg³oszeñ. W ca³ym roku 2008 by³o
ich 830, w tym roku do tej pory zanotowano a¿
1980 zg³oszeñ.
Mieszkañcy apelowali, ¿eby wyd³u¿yæ czas
pracy stra¿ników. Wydaje siê, ¿e ten postulat
mo¿na by³oby spe³niæ tylko wtedy, gdyby zwiêkszono sk³ad osobowy stra¿y.
Nastêpnie g³os zabra³ prezes PGK Robert
wi¹tkiewicz, który bardzo szczegó³owo omówi³
inwestycje wodoci¹gowe, które s¹ realizowane w
tym roku, i które bêd¹ wykonywane w latach nastêpnych. Z punktu widzenie u¿ytkowników najbardziej interesuj¹ca wydaje siê informacja o sta-

cie¿ka rowerowa w ulicy Gen. Maczka
Pytanie:
Nie da siê ukryæ, ¿e w przypadku Z¹bek, gdzie
bez przerwy mo¿na natrafiæ na wykopki i budowê wodoci¹gów lepszym rozwi¹zaniem bêdzie
kostka i tu nie bêdê siê ju¿ spiera³. Radzi³bym jednak do budowy cie¿ki u¿yæ kostki g³adkiej zamiast ryflowanej  argument prosty: nie doæ, ¿e
tañsza to jeszcze równiejsza.
Widzia³em ostatnio na Pana stronie projekt ulicy gen. Maczka i poza paroma szczegó³ami trudno
siê do niego przyczepiæ. Jednym z nielicznym mankamentów, mo¿e byæ za bardzo ciêty zygzak w
okolicy ul. Andersa. Przyda³by siê bardziej naturalny ³uk, bo w przypadku miniêcia siê dwóch rowerzystów istnieje ryzyko zahaczenia. Wiem, ¿e
tak ³atwiej jest uk³adaæ kostkê, ale chyba bezpieczeñstwo jest wa¿niejsze? (To jest te¿ powód dla
którego jestem zwolennikiem asfaltowych cie¿ek
 ³atwiej jest je na ³ukach wyprofilowaæ).
Kolejna sprawa to wjazdy  idealnym rozwi¹zaniem by³oby nieprzerywanie ci¹gu cie¿ki 
czêsto kierowcy zapominaj¹, ¿e wyjazd z lokalnej uliczki a nawet z posesji jest przeciêty cie¿k¹ rowerow¹. Czêsto brakuje te¿ odpowiednich
znaków pionowych. Poza tym przeciêcie ka¿dego wjazdu nie jest zbyt komfortowe dla rowerzysty. Jeszcze jedn¹ rzecz¹ wobec której mam obawy to trochê zbyt czêsto przecinaj¹cy siê chodnik
dla pieszych ze cie¿k¹ rowerow¹. Przy przystanku w okolicy ul. Powstañców istnieje wysokie
prawdopodobieñstwo, ¿e osoba, która wyjdzie z
autobusu i pójdzie w kierunku ul. Powstañców
zamiast dwukrotnie przeci¹æ cie¿kê po pasach
po prostu skróci sobie drogê po cie¿ce. W tym
miejscu cie¿kê mo¿na by³o poprowadziæ dalej
od jezdni, bez zbêdnych przejæ.
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raniach spó³ki zmierzaj¹cych do wybudowania
w³asnej stacji uzdatniania wody, co w praktyce
mo¿e prze³o¿yæ siê w ten sposób, ze cena wody
mo¿e spaæ nawet o 1 z³/m3.
W dalszej kolejnoci g³os zabra³ wiceburmistrz
Grzegorz Mickiewicz, który omówi³ pozosta³e inwestycje realizowane w miecie (budowa: dróg,
chodników, przedszkola, boisk sportowych, nadbudowa budynków komunalnych itp.).
Ca³oæ podsumowa³ burmistrz Robert Perkowski.
Druga czêæ spotkania mia³a charakter dyskusji. Mieszkañcy artyku³owali swe problemy, dopytuj¹c kiedy i w jaki sposób zostan¹ one rozwi¹zane.
Bez w¹tpienia g³ównym tematem dyskusji
by³y ró¿ne aspekty zwi¹zane z ul. Batorego, bêd¹c¹ drog¹ powiatow¹, która nota bene jest na
odcinku od ul. Wolnoci  do ul. 11-go Listopada
przebudowywana.
Czêæ z mieszkañców jest niezadowolona, ¿e
w pasie drogowym zosta³a tam zlokalizowana
cie¿ka rowerowa, uwa¿aj¹c ¿e przy tak ruchliwym szlaku komunikacyjnym mo¿e to prowadziæ
do jeszcze wiêkszego zamieszania i w konsekwencji zmniejszenia poziomu bezpieczeñstwa.

Inni z kolei twierdzili, ¿e na tej ulicy powinno
wprowadziæ siê ograniczenie tona¿owe dla pojazdów. Wszystkie powy¿ej 7,5 tony nie powinny
têdy jedziæ, bowiem istniej¹ca droga nie ma w³aciwej podbudowy (jest to trelinka przylana asfaltem). W³anie przez to wszelkie wstrz¹sy przenoszone s¹ na budynki zlokalizowane przy tej
drodze. Budynki pêkaj¹, sypie nam siê ze cian
 alarmowali mieszkañcy tego rejonu.
Inni mieszkañcy narzekali na s¹siedztwo bazy
samochodów ciê¿arowych. Uci¹¿liwoæ stanowi¹
nie tylko doje¿d¿aj¹ce tam samochody ciê¿arowe, ale jeszcze w wiêkszym stopniu fakt, ¿e baza
ta jest równie¿ warsztatem naprawczym, w którym pracuje siê w nietypowych dla mieszkañców
porach (godziny wieczorowe lub bardzo wczenie
rano, nawet w wiêta).
Niektórzy zwracali uwagê na nie pomalowane pasy na przejciach dla pieszych (na wysokoci ul. Bema). Zg³aszano równie¿ problem nadmiernej prêdkoci na ul. Batorego. St¹d te¿
apelowano, aby zainstalowaæ radar lub poprosiæ
policjê o czêstsze monitorowanie tej drogi.
Mieszkañcy zaapelowali do burmistrza, aby
pomóg³ zorganizowaæ kolejne ju¿ spotkanie ze starost¹, jako ¿e ul. Batorego jest drog¹ powiatow¹.
red.

Listy Mieszkañców
Poza tymi niedogodnociami wygl¹da w porz¹dku, podoba mi siê ten wydzielony skrêt z ul.
Szwole¿erów w ul. Maczka.
Skoro ju¿ zacz¹³em pisaæ o b³êdach pope³nianych czêsto przez projektantów to zwrócê chêtnie uwagê na te najczêstsze:
 Pójcie po najprostszej linii oporu i zostawienie na rodku cie¿ki drzew, znaków drogowych czy latarni. Czasem jak ju¿ naprawdê nie
da siê usun¹æ przeszkody to stosuje siê ostre ³uki,
na których rowerzysta nie ma szans siê wyrobiæ.
 Wstawianie s³upków lub innych przegrodzeñ, które maj¹ zabezpieczaæ rowerzystów przed
pieszymi, a w rzeczywistoci utrudniaj¹ wymijanie siê rowerzystów
 Niewystarczaj¹ce obni¿anie, a wrêcz zostawianie wysokich krawê¿ników. Sam ju¿ mia³em
dwa razy nieprzyjemnoæ na wydawa³oby siê niskim krawê¿niku przebiæ dêtkê, czy scentrowaæ
obrêcz..
 lepe koñczenie cie¿ek i nie chodzi mi tu
nawet o cie¿ki znik¹d donik¹d, ale te bardziej
absurdalne pomys³y, typu: cie¿ka koñcz¹ca siê
na murze. Sam Pan przyzna, ¿e to chyba mistrzostwo wiata. lepo koñcz¹ce siê cie¿ki powinny
mieæ swoje w miarê bezpieczne ujcie do dróg
publicznych, tak jak na przyk³ad na ul. Pu³awskiej.
Tyle absurdów rowerowych widzê w Warszawie, ¿e poczu³em obowi¹zek napisania do Pana,
aby u nas takich g³upot unikn¹æ. Mam nadziejê,
¿e uda siê je zastosowaæ w rzeczywistoci na tyle,
¿e rowerzycie bêd¹ bezpieczni i chêtnie bêd¹ z
tej infrastruktury korzystali.

PS. Gratulujê przy okazji wybudowania tylu
nowych ulic! Oby tak dalej i najlepiej ze cie¿kami rowerowymi!
Serdecznie pozdrawiam
Mieszkaniec
Odpowied Burmistrza:
Dziêkujê za aktywne zainteresowanie. Niektóre
z Pana uwag s¹ uwzglêdnione, a inne po prostu ciê¿ko spe³niæ z przyczyn najczêciej technicznych. Jak
Pan s³usznie zauwa¿y³, cie¿ki rowerowe bêd¹ wykonane z kostki brukowej bezfazowej, co powinno
poprawiæ komfort jazdy (SIWZ, pkt 2.1.1.2). Krawê¿niki powinny byæ wykonane zgodnie z norm¹,
wiêc te¿ nie powinno byæ problemu. W naszym miecie najwiêkszym jednak problemem jest krytyczny
brak miejsca na lepsze rozwi¹zania projektowe. Co
bêdzie mo¿liwe, to na pewno zostanie zastosowane.
Zwa¿ywszy, ¿e jezdnia jest projektowana jako
siedmiometrowa, niekiedy projektanci byli zmuszeni
do stworzenia ci¹gów pieszo-rowerowych by zaoszczêdziæ nawet jeden metr. Wniosek, który zosta³ z³o¿ony do Starostwa Powiatowego w Wo³ominie o
wydanie Zezwolenia Realizacji Robót Drogowych,
uwzglêdnia równie¿ przebudowê sieci elektrycznej
i wycinkê kilku drzew. Nie powinno byæ zatem opisywanych przez Pana sytuacji, gdzie drzewo wyrasta na rodku cie¿ki rowerowej.
Wszystkie Pana uwagi przeka¿ê projektantom,
niestety proszê jednoczenie wybaczyæ, ¿e nie
wszystkie z tych s³usznych wniosków z przyczyn
obiektywnych mo¿na zrealizowaæ.
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski.
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Zarz¹d Ko³a wêdkarskiego nr. 130 PZW
w Z¹bkach informuje, ¿e w dniach 28-30 sierpnia zorganizowana zosta³a dwudniowa wêdkarska wycieczka autokarowa dla cz³onków ko³a
i ich rodzin nad mazurskie jezioro Mokre.
Uczestnicy (70 osób) zakwaterowani zostali
w 2-4osobowych domkach orodka wypoczynkowego ,,WODAN w miejscowoci Zgon.
Wiêkszoæ wycieczkowiczów dotar³a na
miejsce w³asnymi samochodami, pozostali
(30 osób) dowiezieni zostali wynajêtym autokarem.
Organizator (Zarz¹d Ko³a) pokry³ koszty
noclegów, wynajêcia ³ódek wêdkarskich oraz
zezwoleñ na wêdkowanie. Orodek wyposa¿ony by³ w sto³ówkê-bar.
W sobotê (29.08) odby³y siê zawody wêdkarskie  konkurs o najwiêksz¹ rybê.
Wygra³ kol. Aleksander Kindeusz ³owi¹c
okonia o wadze 380g, drugie miejsce zaj¹³ kol.
Roman Sobolewski  leszcz 280g, a trzecie kol.
Janusz Wo¿niel  leszcz 220g.
W wycieczce tej wziê³a udzia³ tak liczna
grupa wêdkarzy i ich rodzin dziêki dofinansowaniu w kwocie 3000 z³, jakie ko³o nasze
otrzyma³o na ten cel z bud¿etu miasta.
Zarz¹d Ko³a przypomina kolegom  wêdkarzom, ¿e dnia 27.09.odbêd¹ siê kolejne zawody z cyklu Grand Prix o mistrzostwo ko³a
w dyscyplinie spinningowej na Zalewie Zegrzyñskim. Zbiórka uczestników na terenie

Komunikat
wêdkarski

przystani wêdkarskiej Ko³a nr 6 w Serocku o godzinie 7.
Prezes Zarz¹du Ko³a
Franciszek D¹browski

XVIII Jesienne Biegi Prze³ajowe ju¿ za nami
W sobotnie przedpo³udnie 19 IX w Parku
Miejskim w Z¹bkach odby³y siê XVIII Jesienne Biegi Prze³ajowe.
Impreza ta, której inicjatorami i wspó³organizatorami s¹ Urz¹d Miasta Z¹bki oraz Szko³a
Podstawowa Nr 2, wpisa³a siê na sta³e w tradycjê miasta i ju¿ po raz osiemnasty zgromadzi³a
w jednym miejscu tak du¿¹ (370 zawodników)
iloæ osób, aby spêdziæ aktywnie wolny czas.
Uczestnicy imprezy zmagali siê na dystansie 1000 metrów w 14 kategoriach wiekowych.
Ka¿dy uczestnik biegu otrzymywa³ na mecie
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napój i batonik dla pokrzepienia si³ oraz móg³
wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej, w której ka¿dy los by³ pe³en.
Najlepsza szóstka zawodników ka¿dego
biegu zosta³a wyró¿niona nagrodami rzeczowymi. Na wszystkich czeka³a ciep³a herbatka
i ciasteczka. Dzieciom kibicowali rodzice,
dziadkowie oraz dyrektorzy i nauczyciele
szkó³ z¹bkowskich.
Swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili nas Zastêpca Burmistrza Grzegorz Mickiewicz, przedstawiciel Rady Miasta Pan Marek Po³omski a

tak¿e przedstawiciel Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej Pan Miros³aw Morawski. Wszyscy gor¹co dopingowali biegn¹cych a potem z przyjemnoci¹ gratulowali najlepszym sukcesu.
Chcielibymy gor¹co podziêkowaæ sponsorom naszej imprezy:
 Praskiej Gie³dzie Spo¿ywczej,
 Makro Cash and Carry,
 Radzie Rodziców przy SP2
oraz wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy pomagali przy organizacji biegów.
Do zobaczenia za rok!!!
Organizator

www.zabki.pl
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Zawiadomienie
Burmistrza Miasta Z¹bki

o wydaniu postanowienia w sprawie obowi¹zku przeprowadzenia oceny
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, ¿e 18 wrzenia 2009 r. zosta³o wydane Postanowienie o obowi¹zku przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na rodowisko przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie zespo³u budynków mieszkalnych wielorodzinnych z us³ugami w parterze oraz gara¿em podziemnym przy
ul. Powstañców w Z¹bkach, na dzia³ce ew. nr 35 obrêb 03-34 w Z¹bkach, co jest równoznaczne z koniecznoci¹ sporz¹dzenia raportu
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko w zakresie uwzglêdniaj¹cym zagadnienia okrelone w art. 66 ust. 1 ww. ustawy.
W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e z ww. postanowieniem mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony rodowiska, pok. Nr 16 w godzinach pracy urzêdu. Na postanowienie,
o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, przys³uguje stronom za¿alenie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Warszawie
za porednictwem Burmistrza Miasta Z¹bki, w terminie 7 dni, licz¹c od daty dorêczenia zawiadomienia. Dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od dnia publicznego og³oszenia.
Jednoczenie zawiadamiam, ¿e do czasu przed³o¿enia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko, o którym mowa powy¿ej,
przedmiotowe postêpowanie zostaje zawieszone.
Burmistrz Miasta Z¹bki  Robert Perkowski

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzeda¿y
Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta Z¹bki nr 151/109/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r., na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomociami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwa³y nr XXXIX/294/2009 Rady Miasta
Z¹bki z dnia 30 kwietnia 2009 r. przeznacza siê do sprzeda¿y w trybie zgodnym z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomociami nastêpuj¹c¹
nieruchomoæ:
1. Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoæ wymienion¹ w poni¿szym wykazie:
Nr ksiêgi
wieczystej

Obrêb

VII-96505 cz.

0013-01-13

Nr dzia³ki
ewid.
91/9
91/11

Powierzchnia
³¹czna dzia³ek
(m2)

Po³o¿enie dzia³ki

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Cena ³¹czna
dzia³ki (PLN)

527

ul. Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

308308

Opis nieruchomoci:
Nieruchomoæ niezabudowana, nieuzbrojona, stanowi¹ca uprzednio przed³u¿enie pasa drogowego ul. I Brygady. Na dzia³ce znajduj¹ siê urz¹dzenia uzbrojenia podziemnego (energia elektryczna, wodoci¹g, gaz), które w momencie zagospodarowania dzia³ki mog¹ wymagaæ przebudowy.
Wykaz nieruchomoci, podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ i stronie internetowej Urzêdu Miasta Z¹bki na okres 21 dni oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.
2. Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y w trybie zgodnym z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomociami:
Nr ksiêgi
wieczystej

Obrêb

Nr dzia³ki
ewid.

Powierzchnia
dzia³ki
(m2)

Po³o¿enie dzia³ki

Przeznaczenie w
planie
zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Cena
dzia³ki
(PLN)

VII-96505 cz.

0013-01-13

91/3

131

Rejon ul. I-szej Brygady i ul.Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

57 704

VII-96505 cz.

0013-01-13

91/6

148

Rejon ul. I-szej Brygady i ul.Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

65 193

VII-96505 cz.

0013-01-13

91/7

20

Rejon ul. I-szej Brygady i ul.Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

8 810

VII-96505 cz.

0013-01-13

91/8

63

Rejon ul. I-szej Brygady i ul.Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

27 751

VII-96505 cz.

0013-01-13

91/10

24

Rejon ul. I-szej Brygady i ul.Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

10 572

VII-96505 cz.

0013-01-13

91/12

16

Rejon ul. I-szej Brygady i ul.Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

7 048

VII-96505 cz.

0013-01-13

91/13

13

Rejon ul. I-szej Brygady i ul.Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

5 726

VII-96505 cz.

0013-01-13

91/14

13

Rejon ul. I-szej Brygady i ul.Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

5 726

VII-96505 cz.

0013-01-13

91/15

10

Rejon ul. I-szej Brygady i ul.Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

4 405

VII-96505 cz.

0013-01-13

91/16

10

Rejon ul. I-szej Brygady i ul.Sosnkowskiego

MN

Wg mo¿liwoci inwestora

4 405

Opis nieruchomoci:
Nieruchomoci niezabudowane, stanowi¹ce teren zagospodarowany i w³¹czony do powierzchni s¹siaduj¹cych nieruchomoci.

www.zabki.pl
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Festyn
na po¿egnanie lata
W ostatni¹ niedzielê lata, 20 wrzenia, w Parku Miejskim odby³ siê doroczny festyn miejski.
Bardzo ³adna pogoda spowodowa³a, ¿e z godziny na
godzinê festyn odwiedza³o coraz wiêcej osób. Festyn rozpoczêto od wrêczenia nagród dzieciom, które bra³y udzia³
w konkursie plastycznym Z¹bki wczoraj i dzi. Nastêpnie wyst¹pi³ chór seniorski Z³ota Jesieñ.
Na scenie mnóstwo wystêpów o zró¿nicowanej tematyce, wyst¹pi³y bowiem: zespó³ folklorystyczny Polski
£an, zespó³ rockowy Melting Walls. Zespó³ Belfast
przypomnia³ przeboje Boney M., a festyn zamyka³ koncert zespo³u disco Akcent. W miêdzyczasie zespó³ Okaryna zaprezentowa³ specjalny wystêp dla dzieci. Wrêczono równie¿ nagrody w konkursie na naj³adniejsz¹ posesjê Z¹bki  Miastem Ogrodów.
Dodatkowo poza scen¹ by³o mnóstwo atrakcji, szczególnie dla dzieci.
red.
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