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Ods³oniêcie pomnika Jana Paw³a II

wiêcej na str. 6

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

Zdrowych, Pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ w gronie rodziny i przyjació³,
weso³ego „Alleluja”
oraz mokrego Dyngusa,
¿ycz¹:
S³awomir Ziemski

Robert Perkowski

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Z¹bki

Burmistrz Miasta Z¹bki
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Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza nabór kandydatów na stanowiska
1. Kierownik Referatu Podatków i Op³at Lokalnych
2. M³odszy referent/referent ds. ksiêgowoci
Wymagania niezbêdne i dodatkowe na ww. stanowiska znajduj¹ siê
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki
www.umzabki.bip.org.pl  konkursy na wolne stanowiska pracy.

Skracamy drogê do Wo³omina
Mi³o jest nam Pañstwa poinformowaæ, i¿ od dnia 14.04.2009 r. osoby ubiegaj¹ce siê o wydanie paszportu bêd¹ mog³y uzyskaæ wnioski, druki informacyjne oraz przekazy pocztowe niezbêdne do wyrobienia paszportu w siedzibie Urzêdu Miasta na parterze. Jednoczenie przypominamy, i¿
kompletne dokumenty nale¿y sk³adaæ w Biurze Paszportowym Starostwa
Powiatu w Wo³ominie, ul. Pr¹dzyñskiego 1, tel. (22) 776 44 97.

Selektywna zbiórka odpadów
na terenie Miasta Z¹bki

Przypominamy szczególnie mieszkañcom strefy 2, którzy posegregowane odpady wystawiaj¹ w drugi poniedzia³ek miesi¹ca, ¿e wyj¹tkowo w
kwietniu termin ten ulega zmianie, ze wzglêdu na drugi dzieñ wi¹t
Wielkanocnych. Posegregowane worki z odpadami zostan¹ odebrane w
sobotê tj. 18.04.2009r.

Harmonogram wywozu segregacji z poszczególnych stref
1 STREFA
5.01.2009
2.02.2009
2.03.2009
6.04.2009
4.05.2009
1.06.2009
6.07.2009
3.08.2009
7.09.2009
5.10.2009
2.11.2009
7.12.2009

2 STREFA
12.01.2009
9.02.2009
9.03.2009
18.04.2009!
11.05.2009
8.06.2009
13.07.2009
10.08.2009
14.09.2009
12.10.2009
9.11.2009
14.12.2009

3 STREFA
19.01.2009
16.02.2009
16.03.2009
20.04.2009
18.05.2009
15.06.2009
20.07.2009
17.08.2009
21.09.2009
19.10.2009
16.11.2009
21.12.2009

4 STREFA
26.01.2009
23.02.2009
23.03.2009
27.04.2009
25.05.2009
22.06.2009
27.07.2009
24.08.2009
28.09.2009
26.10.2009
23.11.2009
28.12.2009

Sprzêty elektroniczne
dla gimnazjów
6 kwietnia przedstawiciele Komisji Spo³ecznej Rady Miasta Z¹bki,
w sk³adzie: Marcin Kubicki  przewodnicz¹cy, Marek Po³omski oraz
Jan Kurowicki z³o¿yli wizytê w Publicznym Gimnazjum Nr 2. G³ównym jej celem by³o przekazanie sprzêtu elektronicznego na potrzeby
szko³y.
Komisja spotka³a siê z samorz¹dem szkolnym oraz z dyrektor Ma³gorzat¹ Zyk w szkolnej bibliotece. Na rêce przewodnicz¹cej samorz¹du szkolnego komisja spo³eczna przekaza³a dwa zestawy mikrofonów
bezprzewodowych.
To ju¿ czwarta obdarowana szko³a. Kilka dni wczeniej komisja przekaza³a do Gimnazjum Nr 1 zestaw owietlenia scenicznego. W zesz³ym
miesi¹cu podobny sprzêt zosta³ przekazany szko³om podstawowym.
Zanim komisja przekaza³a wspomniane urz¹dzenia wczeniej zasiêgnê³a opinii dyrekcji szkó³ w zakresie ich potrzeb.
Zwykle po uroczystym przekazaniu sprzêtu przedstawiciele komisji spotykali siê z dyrekcj¹ i zapoznawali siê z bie¿¹cymi sprawami
szko³y. Okazuje siê, ¿e wci¹¿ szko³y maj¹ ca³kiem spore potrzeby. Dlatego te¿ ka¿dy dodatkowy sprzêt jest mile widziany.
Cz³onkowie komisji maj¹ nadziejê, ¿e przekazany sprzêt nie tylko
u³atwi zorganizowanie ró¿nych przedsiêwziêæ kulturalnych w szkole,
ale przede wszystkim pomo¿e m³odzie¿y w jej osobistym rozwoju.
red.

Dziennik elektroniczny

W niedalekiej przysz³oci rodzice bêd¹ mieli mo¿liwoæ sprawdzania ocen
swoich dzieci za porednictwem internetu. Bêdzie to mo¿liwe dziêki wdro¿eniu tzw. elektronicznego dziennika. Pilota¿owo system ten jest ju¿ uruchomiony w Gimnazjum Nr 1. Dyrektor tej szko³y, Karol Ma³olepszy bêdzie koordynowa³ i pomaga³ w jego wdro¿eniu równie¿ w pozosta³ych szko³ach.
System pozwoli rodzicom skutecznie obserwowaæ postêpy w nauce swoich
dzieci, jak równie¿ sprawdziæ adnotacje na temat zachowywania siê ucznia.
Bez w¹tpienia rozwi¹zanie to u³atwia kontakt ze szko³¹, jednak na pewno
osobisty kontakt z wychowawc¹ klasy bêdzie niezast¹piony.
red.

Drodzy szóstoklasici!

Zapraszamy na Dzieñ otwarty do Publicznego Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popie³uszki w Z¹bkach ul. Batorego 37, 16 kwietnia 2009 r. (czwartek)
od godziny 17:30.
W programie:
 prezentacje dorobku i osi¹gniêæ szko³y;
 zajêcia jêzykowe, biologiczne, matematyczne, dziennikarskie;
 wystêpy wokalne i taneczne;
 spotkanie informacyjne z dyrektorem szko³y i nauczycielami.
www.gim2zabki.waw.pl
PG2
CO S£YCHAÆ?  wydawca: Urz¹d Miasta w Z¹bkach
redaktor naczelny: Miros³aw Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
³amanie i druk: Drukarnia Rajgraf, Legionowo, ul. Mazowiecka 50 B, tel.: 022 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treæ og³oszeñ i reklam. Nak³ad: 5000 egz.
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Jedno
okienko

XXXVII sesja Rady Miasta Z¹bki

Od 31 marca br. rejestracja dzia³alnoci
gospodarczej odbywa siê na nowych zasadach. Rada Ministrów rozporz¹dzeniem
z dnia 24 marca 2009r. okreli³a wzór wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej. Osoby, planuj¹ce otwarcie dzia³alnoci gospodarczej, tak jak dotychczas
udaj¹ siê do urzêdu gminy. Ró¿nica polega
na tym, ¿e zamiast czterech formularzy
w ró¿nych instytucjach, wype³nia siê tylko jeden: w gminie. To urz¹d gminy przele formularz do w³aciwego urzêdu skarbowego, urzêdu statystycznego oraz ZUS-u
lub KRUS-u.
Nowy formularz wniosku wraz z instrukcj¹ jego wype³nienia znajdziecie Pañstwo w BIP-ie Urzêdu Miasta Z¹bki w menu przedmiotowym Wzory druków
i formularzy.
Zachêcam do zapoznania siê z wnioskiem przez wizyt¹ w Urzêdzie.
Patrycja ¯o³nierzak
Sekretarz Urzêdu Miasta Z¹bki

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A
specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
 EKG, spirometria
 badania pracowników
 badania kierowców
 drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem:
tel. 603 927 323

31 marca odby³a siê XXXVII sesja Rady Miasta Z¹bki, podczas której podjêto nastêpuj¹ce
uchwa³y:
 w sprawie utworzenia obwodu g³osowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych Drewnica w Z¹bkach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarz¹dzonych na dzieñ 7 czerwca 2009 r.
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u na okrêgi wyborcze
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie powo³ania Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
 w sprawie ustalenia wysokoci ekwiwalentu dla cz³onków ochotniczej stra¿y po¿arnej
za udzia³ w dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym
 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkó³
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
nie bêd¹ce jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, a tak¿e dla osób prowadz¹cych inne
formy wychowania przedszkolnego
 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkó³
podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadz¹cych inne formy wychowania przedszkolnego
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków
 w sprawie górnych stawek op³at za us³ugi odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych
 w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku jej podzia³u
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie emisji obligacji
 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta Z¹bki
Pe³na treæ uchwa³ dostêpna jest na stronie internetowej Urzêdu Miasta (www.zabki.pl) 
link BIP, w zak³adce: prawo miejscowe.

Us³ug
ASKIB Biuro
Kadrowo-Szkoleniowych

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH

(www.askib.pl)

oferuje szkolenia:

ul. ks. Skorupki 78

sk³ada
najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowych, pogodnych
wi¹t Wielkanocnych,
du¿o radoci
oraz
wszelkiej pomylnoci
w ¿yciu osobistym
i zawodowym

Z¹bki
ul. Powstañców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 8 20
sob. 9001700
niedz. 10001500
00

00

 Podstawy obs³ugi komputera
(zachêcamy Seniorów)
 Specjalista ds. kadr z P³atnikiem
kontakt: 0-503 765 560 lub 0-601 440 130

Sprzedam bez poredników  ³adne mieszkanie,

dwupokojowe, 40 m2, przy ulicy
Powstañców w Z¹bkach, III p.,
winda, miejsce parkingowe
naziemne, loggia 6 m2.
Cena 277 tys. PLN
TELEFON: 602-408-119

LARYNGOLOG  doroli i dzieci
dr n.med. Stanis³aw Nitek (502-315-952)
INTERNISTA  spec.chorób p³uc
lek. med. Katarzyna Tyl¿anowska-Nitek (509-975-219)
SPIROMETRIA  Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty pod telefonem:
502-315-952 lub 509-975-219
BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
(I i III pi¹tek miesi¹ca, godz.9.00-11.00
aparaty s³uchowe cyfrowe, nowoczesne  refundacja NFZ
Z¹bki, ul. Narutowicza 4

www.zabki.pl
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Co nas czeka w tym roku?

Rozmowa z Burmistrzem Miasta Z¹bki
Robertem Perkowskim
Wraz z wiosn¹ wszystko budzi siê do ¿ycia.
Tak¿e wielu mieszkañców rozpoczyna przygotowania do otwarcia nowego sezonu.
A jak jest w przypadku Miasta? Jakich inwestycji mo¿emy siê spodziewaæ w najbli¿szym czasie?
Je¿eli chodzi o inwestycje, to w tym roku
mamy ich równie¿ pod dostatkiem, zmieni siê
jedynie ich charakter. W zesz³ym roku wybudowalimy kilkanacie dróg oraz zrealizowalimy kilkanacie kilometrów wodoci¹gów.
W roku bie¿¹cym budowê wodoci¹gów przejê³o Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
(PGK), w zamian miasto chce utrzymaæ wysokie tempo utwardzania dróg gminnych i innych
inwestycji kubaturowych  to taki zabieg ksiêgowy pozwalaj¹cy zrobiæ wiêcej.
W zesz³ym roku rozpoczêlimy potê¿n¹ inwestycjê, polegaj¹c¹ na budowie Publicznego
Przedszkola Nr 3. miem twierdziæ, ¿e bêdzie
to najnowoczeniejszy obiekt przedszkolny na
Mazowszu. Pierwotnie prace nad tym obiektem mia³y zakoñczyæ siê oko³o maja-czerwca
tak, by mieæ czas na wyposa¿enie, dokonanie
formalnych odbiorów (PPO¯, SANEPID, Inspekcja Budowlana, UDT itp.) i uruchomiæ ju¿
we wrzeniu. Niestety procedura przetargowa
wyd³u¿y³a siê o jakie dwa miesi¹ce poprzez
protesty innych wykonawców, którzy walczyli
równie¿ o przejêcie tego zlecenia. Rozpatrywanie protestów spowodowa³o opónienie
terminów o te dwa miesi¹ce. Budynek prawdopodobnie bêdzie wybudowany ju¿ we wrzeniu,
ale d³ugotrwa³e procedury zwi¹zane z oddaniem i wyposa¿eniem obiektu pozwol¹ na uruchomienie dopiero od drugiego pó³rocza szkolnego. Procedury odbiorowe niestety s¹ takie,
¿e od momentu ca³kowitego zakoñczenia inwestycji do oddania jej do u¿ytku mija zwykle
2-3 miesi¹ce. To jest niezale¿ne od nas.
Kolejna wa¿na inwestycja tego roku to trybuna g³ówna, b³êdnie przez niektóre osoby interpretowana jedynie jako metalowa konstrukcja, na której posadowione s¹ krzese³ka.
Tymczasem trybuna g³ówna to trzykondygnacyjny obiekt budowlany z jedn¹ cian¹ skon¹,
na której faktycznie bêd¹ krzese³ka, za w samym budynku bêdzie ca³e zaplecze techniczne,
sanitarne, gastronomiczne oraz pomieszczenia
administracyjne Miejskiego Orodka Sportu
i Rekreacji.
Dziêki temu obiektowi bêdzie mo¿na uprawiaæ równie¿ inne dyscypliny sportowe, jak
chocia¿by boks czy szermierkê. Ponadto chcielibymy, aby znalaz³a siê tam si³ownia, klub
fitness, ale tak¿e sale do zajêæ plastycznych,
czy te¿ innych zajêæ realizowanych przez
MOK. W Z¹bkach brakuje wiêkszych sal, wiêc
je chcemy zrobiæ. Chcemy te¿, ¿eby ten obiekt
têtni³ ¿yciem.
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Z poczynionych obserwacji wynika, ¿e jeli
chodzi o teren MOSiR-u to w tamtym roku
skoncentrowano siê g³ównie na sprawach dokumentacyjnych i projektowych. Czy
w zwi¹zku z tym bêdzie siê mo¿na spodziewaæ w tym roku konkretnych ju¿ inwestycji
na tym terenie?
Tak, mamy taki plan. Przyznam, ¿e te plany
w ci¹gu roku modyfikujemy, je¿eli zajdzie taka
potrzeba. Pierwotnie zak³adalimy, ¿e poza wymienionymi wczeniej wybudujemy równie¿
z w³asnych rodków boisko wielofunkcyjne. Nie
wiem czy nie odsuniemy tego pomys³u w czasie, gdy¿ pojawia siê mo¿liwoæ pozyskania
rodków na dofinansowanie kosztownego boiska do pi³ki no¿nej. Perspektywa pozyskania
rodków dofinansowuj¹cych budowê boiska jest
bardzo kusz¹ca. Chc¹c jak najefektywniej wydatkowaæ rodki bud¿etowe, musimy na bie¿¹co dokonywaæ pewnych modyfikacji, natomiast
w ¿aden sposób nie zmieniaj¹ siê nasze ogólne
za³o¿enia, zmieniæ siê mo¿e jedynie kolejnoæ
realizacji pierwotnych planów.
Faktycznie ten rok bêdzie prze³omowy dla
Naszego Miasta. Pierwszym krokiem s¹ ju¿
podjête dzia³ania, które pozwoli³y dostosowaæ
warunki na obiektach MOSiR-u na tyle, ¿e
mog¹ siê tam odbywaæ rozgrywki pierwszoligowe (miasto wybudowa³o trybuny i monitoring, Dolcan wybudowa³ tymczasowe zaplecze
kontenerowe). 28 marca odby³ siê na naszym
stadionie historyczny pierwszoligowy mecz.
Nied³ugo odbêd¹ siê kolejne, których fragmenty bêdzie mo¿na obejrzeæ w telewizji. Przy tej
okazji chcia³bym pogratulowaæ naszemu zespo³owi Dolcan Z¹bki za efektowne zwyciêstwo. Przypomnê, ¿e wygralimy 2:0.
Czy w tym roku powstanie co fizycznie na
terenie MOSiR-u?
Zaczniemy budowaæ trybunê. Niebawem rozpoczniemy procedury przetargowe na budowê
tego obiektu. W tym roku powstanie te¿ boisko
do gry w pi³kê no¿n¹ lub alternatywnie boisko
wielofunkcyjne i byæ mo¿e korty tenisowe.

Ale czy tegoroczne zainteresowanie obiektami kubaturowymi bêdzie oznacza³o, ¿e
mniej uwagi i rodków bêdzie powiêconych
budowie dróg, tak przecie¿ potrzebnych
w Z¹bkach?
Jeli chodzi o intensywnoæ prac drogowych, to bêdzie ona nie mniejsza ni¿ w roku
poprzednim. Ci¹gle potrzebujemy intensywnych dzia³añ, ¿eby w relatywnie krótkim czasie, powiedzmy 6 lat, utwardziæ wszystkie najczêciej uczêszczane drogi. Z tego powodu
w ubieg³ym roku prowadzilimy bardzo intensywne prace wodoci¹gowe, ¿eby po ich zakoñczeniu móc wykonaæ w dalszej kolejnoci nawierzchniê. Mam nadziejê, ¿e teraz, po
przekazaniu zadañ wodno-kanalizacyjnych,
PGK równie¿ bêdzie w stanie utrzymywaæ tak
wysokie tempo.
O jakich konkretnych ulicach mo¿emy
w tym roku mówiæ?
W tej chwili jestemy ju¿ po otwarciu ofert
na budowê ulicy Warszawskiej, trwaj¹ jeszcze
prace komisji przetargowej maj¹ce na celu
wy³onienie wykonawcy. W trakcie procedury
przetargowej jest ul. Mickiewicza. Realizujemy ju¿ budowê ulicy Torfowej. W najbli¿szym
czasie bêdziemy og³aszali przetargi na kolejne
drogi, m.in.: Reymonta, Maczka, Wolnoci,
Nowoprojektowan¹, Gdyñsk¹ i inne. W niektórych przypadkach czekamy jeszcze na dokumentacjê. Przygotowanie pe³nej dokumentacji
zajmuje 3/4 czasu, a faktyczna budowa drogi
pozosta³¹ 1/4 ca³ego czasu. Wynika to ze skomplikowanych procedur narzuconych prawem.
Spodziewamy siê w najbli¿szym czasie informacji z Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania
Programów Unijnych, która da nam odpowied
czy który z naszych trzech projektów drogowych otrzyma dofinansowanie. Muszê przyznaæ, ¿e jest naprawdê du¿a konkurencja. Pomimo powszechnych informacji, ¿e pieniêdzy
unijnych jest bardzo du¿o, w rzeczywistoci nie
jest a¿ tak ró¿owo. Wszystkie rodki s¹ rozdzielone na ró¿ne obszary dzia³ania. W obsza-
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rze dróg gminnych, w ramach którego mo¿emy siê o te rodki ubiegaæ tych pieniêdzy jest
niewiele. Na jedn¹ gminê redniorocznie przypada oko³o 150 tys. z³, co oczywicie nie oznacza, ¿e rodki zostan¹ równo rozdzielone. Mo¿e
siê okazaæ, ¿e jedna gmina otrzyma np.
3 mln z³, a kolejnych 20 gmin nie dostanie nic.
Z tym siê trzeba liczyæ. My chcielibymy byæ
t¹ jedn¹ gmin¹.
Z drugiej jednak strony trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e kwota 150 tys. z³ w przypadku inwestycji drogowych nie jest zbyt du¿a. To kwota, która nie wystarczy nawet na wybudowanie
chodnika np. przy ul. ¯wirki.
Z punktu widzenia mieszkañców wa¿na jest
te¿ sprawa bie¿¹cego utrzymania dróg. Czêsto pojawiaj¹ce siê pytania ze strony mieszkañców dotycz¹ spraw zwi¹zanych z ³ataniem dziur w jezdniach, szczególnie po
sezonie zimowym. Kto teraz odpowiada za
sprawy utrzymania jezdni w dobrym stanie,
oczywicie mam tu na myli drogi gminne?
Wczeniej t¹ spraw¹ zajmowa³ siê MZK.
Nowe PGK dzia³a na zasadach wolnorynkowych. Kiedy MZK otrzymywa³ od miasta z
góry okrelone pieni¹dze na realizacjê tych
zadañ. Obecnie PGK dostanie z Z¹bek pieni¹dze tylko i wy³¹cznie wtedy, gdy zaproponuje
za wykonanie danej us³ugi najkorzystniejsz¹
cenê (PGK podobnie jak inne pozosta³e podmioty bierze udzia³ w przetargu) i wykona dan¹
czynnoæ.
W tym roku na utrzymanie dróg by³ ju¿
og³oszony przetarg. Wygra³o go PGK i praktycznie w ci¹gu ostatnich tygodni najwiêksze
ubytki w jezdniach zosta³y ju¿ uzupe³nione.
Jednoczenie w przypadku zauwa¿enia istotnych usterek w jezdni proszê zg³aszaæ ten fakt
bezporednio do Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej.
W Z¹bkach jak grzyby po deszczu powstaj¹
nowe, wykonane ze sztucznej nawierzchni
boiska. Te, które powsta³y znajduj¹ siê przy
samych szko³ach, ale w planach s¹ te¿ boiska na terenie MOSiR-u. W sposób naturalny pojawi siê niebawem problem zasad
korzystania z tych boisk.
Jakie funkcje bêd¹ pe³ni³y te boiska, czy
boiska przyszkolne bêd¹ g³ównie przeznaczone do wykorzystania przez szko³y, a zlokalizowane na MOSiR dla m³odych dru¿yn
pi³karskich? A co bêdzie np. z doros³ymi
mieszkañcami chc¹cymi korzystaæ z tych
boisk?
Funkcje tych boisk bêd¹ siê nawzajem przenika³y. Boiska przyszkolne bêd¹ tak¿e boiskami ogólnodostêpnymi, ale na okrelonych zasadach. W trakcie godzin pracy szkó³ wydaje
siê naturalne, ¿e bêd¹ one wykorzystywane
przez uczniów. Poza godzinami pracy szkó³
boiska bêd¹ mog³y byæ u¿ytkowane bezp³atnie jedynie za porednictwem MOSiR-u, który bêdzie organizowa³ tam ró¿ne zajêcia pod
okiem trenera. Natomiast jeli pojawi¹ siê grupy zainteresowane samodzielnym skorzysta-

www.zabki.pl

niem z danego obiektu np. pracownicy jednej
z warszawskich firm, to bêd¹ mogli równie¿
korzystaæ z tych obiektów na nieco innych zasadach, tzn. pokrywaj¹c koszty eksploatacyjne tych obiektów.
Bardzo wa¿na i presti¿owa sprawa dla Z¹bek to ostatnia wizyta przedstawiciela spó³ki PL.2012, która w imieniu UEFA dokonuje oceny obiektów pod k¹tem stworzenia
centrów pobytowych dla dru¿yn bior¹cych
udzia³ w Euro 2012. Oferta z¹bkowska przesz³a wstêpne klasyfikacje i wci¹¿ jest w polu
zainteresowania spó³ki PL 2012. Jak Pan
ocenia ostatni¹ wizytê delegata wspomnianej spó³ki?
Przedstawiciel spó³ki dobrze oceni³ nasze
postêpy. Dla nas samych nie s¹ one jeszcze na
tyle wystarczaj¹ce, ale mimo to Pan Rafa³ Rosiejak by³ zadowolony, a mia³ przecie¿ do porównania kilkadziesi¹t podobnych innych inwestycji w ca³ym kraju. Nasza ocena jest
bardzo dobra. Trochê nas to podbudowa³o, dlatego bêdziemy dzia³aæ jeszcze bardziej intensywnie.
Rozumiem, ¿e to zewnêtrzne zainteresowanie obiektami z¹bkowskimi mo¿e równie¿

przynieæ korzyæ nawet wtedy, gdyby ostatecznie siê okaza³o, ¿e Z¹bki nie zostan¹ zarekomendowane do szesnastki centrów pobytowych w Polsce. Rozumiem, ¿e obiekty,
gdy powstan¹, bêd¹ mog³y w znakomity sposób s³u¿yæ mieszkañcom w ¿yciu codziennym?
Nasze obiekty by³y projektowane w ten sposób, by uwzglêdnia³y przede wszystkim potrzeby miasta i jego mieszkañców. G³ówna trybuna jest tak zaprojektowana, aby mog³y
odbywaæ siê tam równie¿ inne zajêcia sportowe i kulturalne organizowane przez MOSiR czy
MOK. To ma byæ obiekt przede wszystkim odpowiadaj¹cy potrzebom naszych mieszkañców.
Funkcja, jak¹ mia³by pe³niæ obiekt podczas
Mistrzostw Europy jest niejako dodatkowa,
która pojawi³a siê w miêdzyczasie, w 2007
roku. Nie jest prawdziwe stwierdzenie, ¿e tworzymy ten obiekt jedynie pod Mistrzostwa Europy  on by³ w planach wczeniej. By³oby
du¿ym b³êdem wykonywanie sporych inwestycji tylko pod jedn¹ imprezê, gdy¿ póniej te
obiekty mog¹ byæ nie w pe³ni wykorzystywane. A nam zale¿y na tym, aby te obiekty têtni³y ¿yciem.
Dziêkujê za rozmowê.

Wizyta organizatora Euro 2012
w Z¹bkach
31 marca z kolejn¹ wizyt¹ przyby³ do Z¹bek delegat spó³ki PL. 2012, odpowiedzialnej za
przygotowanie Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej w 2012 roku. Ju¿ w tamtym roku Z¹bki zosta³y rekomendowane na jedn¹ z potencjalnych siedzib centrów pobytowych dla dru¿yny, która
bêdzie bra³a udzia³ w mistrzostwach. Tym razem koordynator krajowy PL. 2012 Rafa³ Rosiejak
przyby³, aby oceniæ, jakie postêpy uczyniono od tamtego czasu.
W tym celu odby³o siê specjalne spotkanie na obiektach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji, w którym oprócz wspomnianego delegata stawili siê równie¿ burmistrz Z¹bek Robert Perkowski, prezes klubu Dolcan Z¹bki S³awomir Doliñski, dyrektor klubu Jerzy Szczêsny, kierownik referatu programowania funduszy europejskich Arkadiusz Powier¿a oraz dyrektor MOSiR-u
Jacek Romañczuk.
Podczas spotkania omówiono przebieg dotychczasowych prac oraz ca³y harmonogram.
Na zakoñczenie Rafa³ Rosiejak bardzo pozytywnie oceni³ stan przygotowañ. Jest to o tyle
wa¿ne, ¿e koordynator ma mo¿liwoæ porównania wszystkich obiektów, które wstêpnie zosta³y
zarekomendowane.
MO
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Ods³oniêcie pomnika Jana Paw³a II
Papie¿ na skale to pomnik przy Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach im. Jana Paw³a II.
Popiersie Jana Paw³a II umocowane na skale granitowej poni¿ej tablica z napisem
Nie lêkajcie siê zawierzcie Chrystusowi, to projekt inicjatorów budowy pomnika Ryszarda Walczaka i Karola Ma³olepszego  Dyrektora Gimnazjum im. Jana
Paw³a II.
Formê w postaci figury gipsowej popiersia z koncepcj¹ wykona³ Jerzy Nowicki z
Warszawy za 14 000 z³, odlew w br¹zie zosta³ wykonany w pracowni Bogdana
¯elazowskiego w Z¹bkach, za tablica granitowa z napisami wykonana przez Pana
Sylwestra Kierca z Wo³omina.
Bry³a z granitu fiñskiego warz¹ca prawie 15 ton pozyskana zosta³a od Pana Wies³awa Konopackiego z Z¹bek, a prace ziemne wykona³ Pan Ryszard Pisarski.
Sponsorami tego przedsiêwziêcia byli: Urz¹d Miasta Z¹bki, J.W. Construction,
Tomasz Czaplak, Stanis³aw Adamski-Chwalibóg z Warszawy oraz Praska Gie³da
Spo¿ywcza z Z¹bek.
W sk³ad honorowego Komitetu weszli: przewodnicz¹cy Ks. Proboszcz Edward
Kowara, Ks. Proboszcz Sylwester Ciesielski, Ks. Proboszcz Andrzej Kopczyñski.

Krótk¹ modlitwê odczyta³
ks. proboszcz Edward Kowara

2 kwietnia, ju¿ po raz
czwarty ca³a Polska uczci³a
mieræ Wielkiego Polaka, Papie¿a Jana Paw³a II. W wiêkszoci miast i miejscowoci od- Moment ods³oniêcia
prawiono mszê w Jego
intencji. Czêci liturgicznej
bardzo czêsto towarzyszy³y
ró¿norakie przedsiêwziêcia artystyczne, najczêciej w formie
koncertów muzycznych.
W Z¹bkach, przed gmachem Publicznego Gimnazjum
Nr 1, przy tej okazji mia³o
miejsce uroczyste ods³oniêcie
pomnika, którego inicjatywa
powstania zrodzi³a siê w zesz³ym roku. W tym celu powsta³ te¿ spo³eczny komitet,
który dzia³a³ pod honorowym
patronatem ks. Edwarda Kowary. Trzeba podkreliæ, ¿e
gimnazjum to w ci¹gu roku Honorowi gocie, a nad nimi, na tarasie, chór szkolny
wielokrotnie przywo³uje postaæ Jana Paw³a II, który patronuje tej szkole.
Wzniesienie pomnika jest swego rodzaju symbolicznym wyrazem g³êbokiego szacunku i podziêkowania za szko³ê ¿ycia.
Tak jak powiedzia³ dyrektor szko³y a zarazem przewodnicz¹cy komitetu budowy pomnika Karol Ma³olepszy, dzie³o to nie ma charakteru monumentalnego, a wrêcz przeciwnie jest
doæ skromne, tak jak skromnym cz³owiekiem
by³ Papie¿.
W uroczystoci ods³oniêcia pomnika wziê³a
udzia³ przede wszystkim lokalna spo³ecznoæ,
lokalne w³adze, cz³onkowie komitetu, duchowieñstwo, dyrekcje szkó³, grono pedagogiczne i m³odzie¿ szkolna. Goæmi honorowymi
uroczystoci byli: starosta wo³omiñski Maciej
Urmanowski oraz przedstawiciele z zaprzyjanionej szko³y ze Szkocji z dyrektorem Michaelem Rainerem na czele.
Zanim dokonano uroczystego ods³oniêcia
wszyscy zebrani przed pomnikiem mieli okazjê
wys³uchaæ interesuj¹cego programu s³ownomuzycznego w wykonaniu uczniów gimnazjum.
Podczas uroczystoci w Parku Miejskim
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Na zakoñczenie wszyscy wspólnie zapiewali Barkê

Po ods³oniêciu za obelisk zosta³ powiêcony przez proboszcza parafii wiêtej Trójcy
ks. Edwarda Kowarê.
Na zakoñczenie wszyscy zebrani w gecie
solidarnoci chwycili siê za rêce i zapiewali
wspólnie ulubion¹ pieñ Papie¿a.
Dalsza czêæ uroczystoci mia³a miejsce tradycyjnie w Parku Miejskim. Z¹bkowskie chóry
wykona³y wspania³y mini-koncert. Po nim za
odprawiona zosta³a okolicznociowa msza wiêta. Szacuje siê, ¿e wziê³o w niej udzia³ ok. 3 tys.
mieszkañców. By³o to wyj¹tkowe prze¿ycie.
MO
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Motoserce Z¹bki 2009

4 kwietnia, na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Z¹bkach, mia³a miejsce Ogólnopolska Akcja Oddawania Krwi
Motocyklici Dzieciom. Pomys³odawc¹ i jej organizatorem s¹ kluby
motocyklowe zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych.
W organizacji z¹bkowskiej akcji
wzi¹³ równie¿ udzia³ lokalny klub Travelers Mc Poland.

Stacja krwiodawstwa zosta³a zlokalizowana w budynku Gimnazjum.
Impreza zosta³a zorganizowana
w formie festynu, podczas którego
mo¿na by³o wys³uchaæ wielu koncertów muzycznych, w tym popularny go
zespo³u Lataj¹cy Holender, a tak¿e:
WTF, Forte, Recycler, Fart.
Du¿e wra¿enie nie tylko na dzieciach robi³ potê¿ny samochód terenowy  Monster Truck.
By³a to rodzinna impreza, podczas której nie brakowa³o innych
atrakcji, jak choæby pokazów ró¿nych sztuk walki, tañca, a tak¿e parady motocykli.

Uczestnicy wietnie siê bawili, ale,
co najwa¿niejsze, osi¹gniêty zosta³
g³ówny cel imprezy. W samych tylko
Z¹bkach uda³o siê zebraæ w ci¹gu kilku godzin 15 litrów krwi, a w ca³ej
Polsce 600 litrów.
Okazuje siê, ¿e w prosty sposób
mo¿na po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym.
red.

Szkoci
w Z¹bkach
Na pocz¹tku kwietnia, na zaproszenie dyrekcji Gimnazjum Nr 1, z kilkudniow¹ wizyt¹
goci³ w Z¹bkach Michael Rainer  dyrektor
zaprzyjanionej szkockiej St. Columbas High
School w Claydebank. Dyrektor wzi¹³ udzia³
w uroczystoci ods³oniêcia pomnika przed
Gimnazjum Nr 1. Nastêpnego dnia odwiedzi³
za burmistrza Roberta Perkowskiego, któremu przekaza³ od tamtejszego burmistrza Alistaira Macdonalda pami¹tkowy herb.
red.

Z¹bkowianka
najpiêkniejsza
28 marca, w zielonkowskim klubie Galop
odby³ siê koncert fina³owy II edycji Konkursu Foto-Models Poland Regionu Wo³omiñskiego 2009. Za najpiêkniejsz¹ uznana zosta³a
nasza mieszkanka Sylwia W¹sik, W poprzedniej edycji wród laureatek tak¿e znalaz³a siê
mieszkanka Z¹bek  Sylwia Szewczyk.
red.

Z¹bki wyró¿nione przez KSP
30 marca, na spotkaniu samorz¹dowców
z wojewod¹ mazowieckim, komendant sto³eczny policji Adam
Mularz z³o¿y³ podziêkowanie i wrêczy³ burmistrzowi Z¹bek specjalny dyplom, za
dotychczasowe wsparcie policji przez w³adze
Z¹bek. Jest to o tyle
istotne wyró¿nienie,
gdy¿ otrzyma³o je tylko
trzech samorz¹dowców
na ca³ym Mazowszu.
red.
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Inwestycje
Mieszkañcy ulicy Mickiewicza
w koñcu siê doczekali
Bez w¹tpienia droga w ul. Mickiewicza
by³a jedn¹ z najgorzej utrzymanych. Fragment od ul.
Bema do ul.
Nowej nie
doæ ¿e jest
naszpikowany
mnóstwem dziur
to jest te¿
wyj¹tkowo
w¹ski, gdzie
praktycznie
powinien odbywaæ siê jedynie ruch
jednokierunkowy.
Ulica Miculica Mickiewicza
kiewicza jest
doæ specyficzna, gdy¿ ma ró¿ne parametry
na ró¿nych odcinkach, a ponadto nie przebiega ona w jednej linii. Pierwsz¹ czêæ drogi stanowi odcinek od ul. Klamrowej do ul.
Nowej. Jest to fragment o stosunkowo szerokim pasie drogowym. Kolejn¹ czêæ stanowi wspomniany odcinek od ul. Bema do
ul. Nowej. Obydwa odcinki po³¹czone s¹ ma³ym ³ukiem. Ró¿ne parametry drogi maj¹
wp³yw na zakres mo¿liwych prac do przeprowadzenia.
 Z uwagi na w¹ski pas drogowy, projekt
ulicy przewiduje ci¹g pieszo-jezdny na odcinku Bema-Nowa. Odcinek od Nowej do
Klamrowej jest ju¿ przewidziany z budow¹
chodnika, cie¿k¹ rowerow¹, prawie czterdziestoma miejscami parkingowymi oraz
z zieleni¹. Nawierzchnia przewidziana jest
z kostki betonowej. Niestety w Z¹bkach nie
istnieje kanalizacja deszczowa, dlatego zdecydowalimy siê na zastosowanie tzw. odwodnienia powierzchniowego, które zlokalizowane bêdzie pod miejscami parkingowymi
(a¿urowa kratka z betonu). Otwarcie ofert
nast¹pi 15 kwietnia i mam nadziejê, ¿e procedura przetargowa pozwoli na szybki wybór wykonawcy i rozpoczêcie prac  mówi
burmistrz Robert Perkowski.
W szerszej czêci, patrz¹c w kierunku
ul. Klamrowej chodnik bêdzie przebiega³ po
lewej stronie. Po prawej za, bezporednio
przy drodze bêd¹ wydzielone miejsca par-
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kingowe, w u³o¿eniu równoleg³ym do osi
jezdni. Za nimi bêdzie przebiega³a 2,5 metrowa cie¿ka rowerowa. Ca³oæ zostanie
wy³o¿ona kostk¹. W tej samej czêci nie zabraknie tak¿e miejsca na zieleñ.

Asnyka i Kolejowej wraz z odrzutami w kierunku posesji pozostaj¹cych w rejonach objêtych opracowaniem. Termin sk³adania ofert
up³ywa 20.04.2009 roku. Pe³na informacja
na stronie PGK.
red.

Przetarg na zieleñ miejsk¹
Miasto og³osi³o przetarg na bie¿¹ce utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2009. Wstêpnie szacuje siê, ¿e roczne utrzymanie zieleni
kosztuje miasto ok. 200 tys. z³. Zakres prac
obejmuje koszenie trawników, strzy¿enie
i przycinanie drzew oraz krzewów, usuwanie i nasadzanie drzew. Termin sk³adania
ofert up³ywa 10 kwietnia.
red.

Prace w ul. Torfowej

Ka¿dy, kto jest zainteresowany szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi
mo¿e to obejrzeæ na mapach, które s¹ dostêpne na stronie internetowej Urzêdu
(www.zabki.pl)  w linku BIP i zak³adce:
Przetargi.
red.

Kolejne ulice
do zwodoci¹gowania
Po niedawnym og³oszeniu przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej przetargu o roboty zwi¹zane z budow¹ wodoci¹gów
w ulicach:
Wyzwolenia,
Langiewicza,
S³onecznej
i Lipowej,
og³aszany jest
kolejny, tym
razem
na
przygotowanie dokumentacji budowlanej wodoc i ¹ g ó w
w ulicach:
Moniuszki,
Sienkiewicza,
Norwida,
Orzeszkowej, ulica Torfowa

W dalszym ci¹gu trwaj¹ prace zwi¹zane
z budow¹ ul. Trofowej. Ju¿ niemal na ca³ym
odcinku zosta³y zainstalowane krawê¿niki
profiluj¹ce koryto drogi. Tam te¿ zosta³o wysypane kruszywo, które jest systematycznie
utwardzane.
Pas drogowy ul. Torfowej równie¿ nie jest
regularnej szerokoci, ale nie ma to wp³ywu
na szerokoæ samej jezdni. Wê¿sze fragmenty pasa drogowego bêd¹ mia³y jedynie wê¿sze chodniki.
Ca³oæ zostanie wykonana z kostki brukowej.
Wykonawcy zostali zobowi¹zani do kompletnego wykonania tej drogi do koñca maja.
red.
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Listy Mieszkañców
1. Boisko przy Gimnazjum Nr 2
Pytanie:
Od kiedy bêdzie czynne boisko przy Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego? Jego otwarcie nast¹pi³o jaki czas temu, jednak nie mo¿na tam jeszcze graæ. Dlaczego?
Odpowied Burmistrza:
Szanowny Panie.
Boisko przy GP2 zosta³o wykonane jeszcze w zesz³ym roku, pón¹ jesieni¹, tu¿ przed opadami niegu. Oficjalne otwarcie, które mia³o charakter symboliczny nast¹pi³o 13 stycznia 2009 roku. Boisko,
pomimo i¿ zosta³o wybudowane zgodnie z projektem i wytycznymi ministerstwa nie jest w pe³ni zagospodarowane - sztuczna nawierzchni¹ jest pokryta jedynie p³yta boiska, jednak¿e za lini¹ boczn¹
znajduje siê ju¿ czarna ziemia. Trudno jest sobie wyobraziæ pe³ne u¿ywanie obiektu bez korzystania z pobocza, chocia¿by do wykonywania outów.
Od samego pocz¹tku zamierzalimy pokryæ t¹
czarn¹ ziemiê naturaln¹ traw¹ rozwijan¹ z rolki,
co zapobieg³oby nanoszeniu b³ota i ziemi na murawê. Niestety od momentu faktycznego zakoñczenia prac do tej pory, nie by³o mo¿liwoci zakupienia takiej trawy z uwagi na porê roku.
Jak tylko taki zakup bêdzie mo¿liwy, Pani Dyrektor uruchomi obiekt. P³yta boiska jest zbudowana ze sztucznej trawy o d³ugoci kilkunastu centymetrów, która jest wype³niona (zasypana) prawie
w ca³ej swej d³ugoci ma³ymi kuleczkami z kauczuku. Znaczne zanieczyszczenie tego piachem lub
ziemi¹ spowodowaæ mo¿e jej zniszczenie. Mylê,
¿e jeszcze w kwietniu bêdzie obiekt uruchomiony.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
2. Stan ulic na odcinku od ¯abiej do Warszawskiej
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu. Chcia³bym poprosiæ od wypowied na temat stanu nawierzchni dróg
na odcinku od ul. ¯abiej do ul. Warszawskiej. S¹ to
ulice: Bociania, Sokola, Zielona. Stan tych nawierzchni jest skandaliczny i beznadziejny  urywaj¹ siê ko³a w samochodach. Po deszczu nie mo¿na wyjæ na zwyk³y spacer z uwagi na dziury i b³oto.
Ten odcinek ulic jest regularnie rozje¿d¿any przez
auta skracaj¹ce sobie drogê do ulicy Warszawskiej
(omijaj¹ce zat³oczone skrzy¿owanie przy kociele).
Oczywicie czekamy na po³¹czenie ulicy Skrajnej
z Warszawsk¹ co odci¹¿y wspomniane ulice, no ale
nie nast¹pi to od rêki i nie poprawi ich stanu.
W tym roku nie by³y tu praktycznie prowadzone
¿adne sensowne prace naprawcze, nawet prowizoryczne prace, np. g³êbokie frezowanie i asfalt mielony bardzo poprawi³yby sytuacjê  zarówno przeje¿d¿aj¹cych, jak i przede wszystkim mieszkañców.
Bardzo proszê o zainteresowanie siê t¹ spraw¹.
Z wyrazami szacunku
Mieszkaniec Z¹bek
Odpowied Burmistrza:
Szanowny Panie. Stan ulic w kwartale Pi³sudskiego/Warszawska jest z³y: drogi nieutwardzone,
dziury i ka³u¿e po okresie zimowym, du¿e natê¿e-
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nie ruchu jak na tego typu drogi. Niestety jest to
bol¹czka równie¿ innych dróg w naszym miecie.
Dróg nieutwardzonych w naszym miecie niestety
jest wiêcej ni¿ utwardzonych, choæ proporcje dynamicznie siê zmieniaj¹ na korzyæ. Mo¿e Pan przeledziæ moj¹ stronê, jak równie¿ forum z¹bkowskie i zaobserwowaæ jak wiele jest prób
o utwardzenie. Nadmieniê, ¿e to nie wszystkie
wp³ywaj¹ce do mnie proby o interwencjê. Przed
kilkoma dniami rozstrzygnêlimy przetarg na
udra¿nianie ulic nieutwardzonych (równiarka i nawo¿enie), zatem prawdopodobnie od poniedzia³ku
bêdzie poprawiany stan równie¿ ulic w omawianym przez Pana rejonie. Z dowiadczenia wiem,
¿e nie wa¿ne jak dobrze by³by równane drogi, nie
spe³niaj¹ one oczekiwañ wielu mieszkañców, dlatego dalej intensywnie realizujemy utwardzenia
dróg gminnych w naszym miecie oraz przygotowujemy kolejne drogi pod takie docelowe utwardzenie. W omawianym przez Pana rejonie, w roku
bie¿¹cym rozpoczynamy budowê sieci wodoci¹gowej, w³anie po to, by móc wybudowaæ drogi.
Brak wodoci¹gu oraz k³opoty z uzgodnieniem jego
przebiegu w drodze wojewódzkiej (Warszawska)
by³ najwiêkszym ograniczeniem budowy dróg.
Zgodnie z projektem planu rozwoju sieci realizowanym przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej, w roku bie¿¹cym bêd¹ wodoci¹gowanie
ulice: Warszawska, B³êkitna, Zimna i Olszewskiego. W przysz³ym roku te ulice mog¹ byæ utwardzane, a kolejne bêd¹ wodoci¹gowanie np.: Brukowa, Ceglana, Jeziorna, Kamienna, £agodna,
Zielona, Bociania, S³owicza, Sokola. Kolejnoæ budowania sieci i w lad za tym utwardzania dróg
jest uzale¿niona od mo¿liwoci zasilenia budowanych wodoci¹gów. Proces ten bêdzie postêpuj¹cy
i jego efekty zauwa¿alne. S³usznie Pan stwierdzi³,
¿e bêdzie równie¿ budowana ulica Nowoprojektowana, co pozwoli na odci¹¿enie waszych lokalnych
dróg. W celu kontaktu w sprawie bie¿¹cego udra¿niania ulic nieutwardzonych oraz w sprawie wodoci¹gowania proszê kontaktowaæ siê z Przedsiêbiorstwem Gospodarki Komunalnej, które na nasze
zlecenie równa drogi i buduje wodoci¹gi na w³asny
rachunek. W tym celu proponujê kontaktowaæ siê
z Prezesem lub jego zastêpc¹ ds. rozwoju. Tylko wodoci¹g powstrzymuje nas przed utwardzeniem.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
3. Ka³u¿e i chodnik przy rondzie na ul. Pi³sudskiego
Pytanie:
Rondo przy gie³dach spo¿ywczych przy ul. Powstañców  wykonano swojego czasu now¹ nawierzchniê asfaltow¹ i po³o¿ono chodnik z kostki
umo¿liwiaj¹cy mieszkañcom ca³ej ulicy Powstañców suche dotarcie do przystanku MZK i wszyscy byliby szczêliwi gdyby nie jeden ma³y drobiazg, który nie pozwala cieszyæ siê szczególnie
w deszczowe dni, kiedy to przy chodniku zbiera
siê ogromna ka³u¿a wody, a pêdz¹cy na olep kierowcy robi¹ poranny prysznic przechodniom.
Zbieraj¹ca siê woda w tym miejscy jest na tyle
g³êboka i du¿a, a granicz¹ca po drugiej stronie
posiad³oæ tak blisko chodnika, ¿e nie ma sposo-

bu, aby uchroniæ siê przez fontann¹ brudnej wody
wydostaj¹cej siê spod pêdz¹cych aut. Na marginesie dodam ze kratka ciekowa zosta³a umieszczona powy¿ej lustra wody. Panie Burmistrzu oby
wiêcej takich fachowców w naszym miecie. Przepraszam za sarkazm Panie Burmistrzu, ale rêce
opadaj¹ patrzeæ na ju¿ nie brak profesjonalizmu,
ale brak odrobiny logicznego mylenia.
Moja propozycja: mo¿e by tak ¿¹daæ naprawy
tego za co zap³acilimy, a co nie zosta³o wykonane tak jak powinno byæ. Co Pan na to?
Z powa¿aniem,
J
Odpowied Burmistrza:
Szanowna Pani.
Rondo, o którym Pani pisze znajduje siê w administracji Zarz¹du Dróg Powiatowych, jak zreszt¹ ca³a ulica Pi³sudskiego. W 2006 roku, gdy powstawa³o rondo, w znacz¹cy sposób poprawi³o
bezpieczeñstwo oraz p³ynnoæ komunikacji w tym
miejscu. To prawda, ma ono równie¿ swoje wady,
miêdzy innymi te opisane przez Pani¹. Powsta³o
ono w pewnym sensie jako kompromis  umo¿liwiaj¹c dalsze u¿ytkowanie naro¿nej posesji. W³aciwe rozwianie tej inwestycji wymusza³oby wyw³aszczenie w³acicieli tych niewielkich domków,
³¹cznie z ich wyburzeniem. Ówczesne w³adze nie
zdecydowa³y siê na to, byæ mo¿e z uwagi na koszt
lub inne czynniki spo³eczne.
Przypomnê, ¿e ca³y pas drogowy jest pod zarz¹dem Zarz¹du Dróg Powiatowych w Wo³ominie i Miasto Z¹bki nie bardzo mo¿e w tej sprawie
podejmowaæ jakiekolwiek decyzje. Jednak¿e w³adze w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w Wo³ominie zmieni³y siê, obecnie naczelnikiem zosta³ m³ody i dynamiczny drogowiec. Powiat zabezpieczy³
rodki na budowê chodnika w 2009 roku w ulicy
Pi³sudskiego. Byæ mo¿e bêdzie zatem poprawiona i ta kwestia.
Miasto Z¹bki kilka dni temu podpisa³o porozumienie z Polskim Konsorcjum Budowlanym INWEST S.A. oraz z Kaufland Polska Markety Sp.
z o.o. w sprawie budowy fragmentu ulicy Powstañców ³¹cznie z popraw¹ przejezdnoci i zmian¹ geometrii wlotu tej ulicy do ronda. Z¹bki zobowi¹za³y siê udostêpniæ grunt, natomiast
pozostali inwestorzy wybuduj¹ na nowo ca³¹ ulicê Powstañców na odcinku od ul. W³adys³awa
Reymonta do ul. Marsz. Józefa Pi³sudskiego. Budowa drogi obejmuje obustronny chodnik, cie¿kê rowerow¹, poprawienie promieni skrêtu i trójk¹tów widocznoci na skrzy¿owaniach, budowê
przystanku autobusowego, szerokiej jezdni z lewoskrêtami i zapewnienia 3,5 metra na jeden pas
ruchu. Uwzglêdniaj¹c d³ugoæ i zakres robót, inwestycja ta mo¿e byæ warta ok. 700 tys. z³. Je¿eli
siê uda (a prawdopodobnie tak), przy okazji poszerzenia wlotu na skrzy¿owanie zostanie równie¿ poprawiony wadliwy fragment, w którym
znajduje siê ci¹gle ka³u¿a. Ca³a inwestycja ma zakoñczyæ siê do koñca 2009 roku. Problematycznym zostaje jedynie sieæ ciep³ownicza, któr¹
VATENFALL obiecuje ju¿ od dwóch lat wybudowaæ.
Serdecznie pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
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Kolejne inicjatywy Publicznego Przedszkola Nr 3
Skrzat w trwaj¹cym Roku Przedszkolaka
Przedszkole to bardzo wa¿ne miejsce,
w którym dziecko zdobywa pierwsze, wa¿ne
dowiadczenia. Dobre wychowanie od podstaw nie jest rzecz¹ prost¹. Jest ci¹g³ym i d³ugotrwa³ym procesem, a jego istota tkwi w
wiadomym wprowadzaniu dziecka w systemy po¿¹danych wartoci. Oczywicie nauczyciele przedszkola nigdy nie zapominaj¹ o tym,
i¿ fundamentaln¹ rolê w procesie wychowania spe³nia rodzina. Dlatego te¿ dok³adamy
wielu starañ, by pielêgnowaæ tradycje zwi¹zane z organizowaniem uroczystych obchodów wi¹t rodzinnych m. in. Dnia Babci
i Dziadka.
W styczniu i w lutym odby³y siê uroczystoci z okazji tego wiêta. By³y wspania³e,
osnute ciep³em serc przemi³ych goci oraz radoci¹ wnuków, jak¹ okazuj¹ najbli¿szym.
Programy artystyczne, prezentowane przez
przedszkolaków, wprawia³y babcie i dziadków
w zachwyt, wzrusza³y i bawi³y do ³ez.
Doceniaj¹c wartoci kultury i tradycji polskiej zwi¹zanej z karnawa³em, a tak¿e wychodz¹c naprzeciw potrzebom naszych wychowanków i ¿yczeniom rodziców, przyst¹pilimy
do organizacji balów karnawa³owych. Do tej

pory imprezy o takim charakterze by³y okazj¹
do wspólnej zabawy wszystkich przedszkolaków. Jednak w tym roku, w zwi¹zku z zaistnia³¹ przejciow¹ sytuacj¹ lokalow¹, bale organizowane by³y w poszczególnych grupach.
Nauczycielki zadba³y o odwiêtny wystrój
sal, odpowiedni¹ oprawê muzyczn¹ oraz konkursy, za rodzice zatroszczyli siê o przepiêkne stroje dla swoich pociech. Królewny, wró¿-

ki, batmani, muszkieterowie, barwne motyle
tañczy³y w rytmie przebojów. Radoæ, która
malowa³a siê na ich twarzach by³a dowodem
tego, ¿e to, co robimy ma sens. Nabiera to
szczególnego znaczenia zwa¿ywszy na fakt,
i¿ wszelkie uroczystoci w przedszkolu wymagaj¹ wielu starañ i pracy.
Kadra pedagogiczna placówki nieustannie
podnosi poziom kszta³cenia swoich wychowanków poprzez rozszerzanie zakresu dzia³añ edukacyjnych.
W tym roku realizowana jest, w grupach
4- i 5-latków innowacja pedagogiczna
Twórcze zajêcia plastyczne po³¹czone
z muzykoterapi¹. W naszym przedszkolu
staramy siê rozwijaæ zdolnoci kierunkowe naszych wychowanków, a nale¿¹ do nich uzdolnienia plastyczne.
Zajêcia o tym charakterze pomagaj¹ w odkrywaniu i rozwijaniu potencja³u twórczego
dzieci, zachêcaj¹ do samodzielnych poszukiwañ i odkryæ, wzmacniaj¹ wiarê we w³asne
mo¿liwoci, rozwijaj¹ wyobraniê i pomys³owoæ, dostarczaj¹ wra¿eñ estetycznych. Dzieci
maj¹ mo¿liwoæ skorzystania z takich materia³ów i narzêdzi, które nie zawsze s¹ dostêpne na co dzieñ, wykonuj¹ prace bardzo ciekawymi technikami, dziêki którym powsta³e
prace s¹ jedyne, niepowtarzalne, bêd¹ce autentycznym dzie³em wyobrani i ekspresji ma³ego twórcy.
Chc¹c zaprezentowaæ zdolnoci plastyczne i kreatywnoæ naszych ma³ych skrzatów
przed szerszym gremium, wziêlimy udzia³
w konkursie organizowanym przez Media
Serwis Zawada Sp. z o. o. na temat wchodz¹cego w tym czasie na ekrany filmu animowanego dla dzieci pod tytu³em Wyspa Dinozaura. Prace wykonane przez nasze
przedszkolaki na ten konkurs, mo¿na ogl¹daæ
na wystawie zorganizowanej w Bibliotece
Miejskiej przy ul. Orlej oraz w Urzêdzie Miasta Z¹bki.

Nasze przedszkolaki maj¹ mo¿liwoæ obserwowania profesjonalnej gry aktorskiej zarówno w teatrze, jak i w naszym przedszkolu,
gdzie zapraszani s¹ ciekawi artyci.
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Wspó³praca z teatrem GULIWER polega
na organizowaniu cyklicznych spotkañ dzieci
ze sztuk¹. Dziêki inicjatywie nauczycielek,
prowadz¹cych grupy piêciolatków, co miesi¹c
organizowany jest autokarowy wyjazd na
przedstawienia teatralne. Dzieci poznaj¹ utwory literatury dzieciêcej, ich bohaterów, kszta³tuje siê wiat ich wartoci, rozwija wra¿liwoæ
estetyczna, pamiêæ i wyobrania. Wyjazdy do
teatru stanowi¹ dla nich zachêtê do samodzielnej zabawy w teatr: ucz¹ wyra¿ania uczuæ w
sposób werbalny i pozawerbalny, aktywizuj¹
procesy mylowe i postawy twórcze.
W tym roku przedszkolaki obejrza³y nastêpuj¹ce spektakle: Stoi na stacji lokomotywa
 wiersze J. Tuwima, Szewczyk Dratewka,
Królewna nie¿ka.
W swojej pracy bardzo du¿o uwagi powiêcamy wychowaniu zdrowotnemu naszych wychowanków. Dlatego te¿ z prawdziw¹ radoci¹ przyst¹pilimy do udzia³u w programie
profilaktyki antynikotynowej Czyste powietrze wokó³ nas. Stanowi on pierwszy etap
nabywania wiedzy na temat szkodliwoci
dymu tytoniowego. £¹czy siê równie¿ z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych
sytuacjach codziennych, w których dziecko
nara¿one jest na szkodliwe zwyczaje osób pal¹cych. Kszta³towanie prawid³owych postaw
zdrowotnych wród dzieci jest najskuteczniejszym dzia³aniem w profilaktyce palenia tytoniu. Program ukierunkowany jest na wdra¿anie dzieci do podejmowania wiadomych
wyborów, kszta³towanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.
Nasza placówka mo¿e poszczyciæ siê niedawno utworzon¹ now¹ stron¹ internetow¹. Jej
adres: www.eskrzat.pl. Strona powsta³a dziêki zaanga¿owaniu pana Roberta Skassa - rodzica, którego dzieci uczêszczaj¹ do naszego
przedszkola. Niniejszym sk³adamy mu serdeczne podziêkowania. W opracowywanie
materia³ów do strony zaanga¿owana jest Dyrekcja i zespó³ nauczycieli przedszkola. Zapraszamy do jej odwiedzania.
Dziêkujemy panu Jaros³awowi Mocek,
w³acicielowi firmy ETH Net za instalacjê
komputerów oraz pod³¹czenie i umo¿liwienie
dostêpu do sieci Internet naszej placówce.
Dziêkujemy równie¿ panu Marcinowi
Górskiemu, w³acicielowi firmy poligraficznej DTPress za projekt graficzny papieru firmowego i wizytówek.
Wy¿ej wymienione osoby wiadczy³y swoje us³ugi nieodp³atnie i tym wiêksza jest nasza
wdziêcznoæ i uznanie.
Dyrektor Jolanta Salak
Nauczyciele: Bo¿ena Pietrzak,
Dorota Jankowska, Beata Konopko
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BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI

w dniu 1 kwietnia 2009 r.
og³asza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
na dofinansowanie nastêpuj¹cych zadañ
Konkurs og³oszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.);
2. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1231);
3. Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej a tak¿e
zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U.
z 1997 r. nr 12 poz. 67),
4. Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja
1997 roku w sprawie okrelenia warunków bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych w górach, p³ywaj¹cych, k¹pi¹cych siê i uprawiaj¹cych sporty
wodne ( Dz. U. z 1997 r. nr 57 poz. 358),
5. Uchwa³y Nr XXXII/231/2008 Rady Miasta Z¹bki z dnia 31 padziernika 2008r. w sprawie Programu Wspó³pracy Miasta Z¹bki z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego
w roku 2009.
Zakres I. WSPIERANIE DZIA£AÑ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI
I M£ODZIE¯Y
1. Konkurs na organizacjê letniego i zimowego
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y. (91 000,00)
W roku 2008 wydatkowano na realizacjê zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y  47 700,00 z³.
I. Zasady przyznawania dotacji
Dotacje przyznane zostan¹ na zasadach okrelonych ustaw¹ z dnia 22 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Finansowanie zadania obejmuje okres do dnia 15 grudnia
2009 r. na warunkach okrelonych umow¹ w taki
sposób, by dzia³aniami obj¹æ najefektywniej jak najwiêksz¹ liczbê uczestników.
Dotacje mog¹ zostaæ przyznane oferentom, którzy z³o¿yli w terminie prawid³owo opracowan¹ ofertê wg wzoru stanowi¹cego za³. nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264, poz. 2207).
II. Warunki realizacji zadania
W otwartym konkursie ofert mog¹ uczestniczyæ
organizacje, które ³¹cznie spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1. zamierzaj¹ realizowaæ zadania na rzecz mieszkañców Miasta Z¹bki, obejmuj¹c programem jak
najwiêksz¹ liczbê mieszkañców,
2. prowadz¹ dzia³alnoæ statutow¹ w zakresie zadania publicznego na któr¹ sk³adaj¹ ofertê  w ramach objêtych konkursem,
3. dysponuj¹ odpowiednio wykwalifikowan¹ kadr¹
zdoln¹ do realizacji zadania,
4. posiadaj¹ dowiadczenie niezbêdne do realizacji
zadania bêd¹cego przedmiotem konkursu,
5. przedstawi¹ poprawnie sporz¹dzon¹ ofertê na stosownym formularzu wraz z wymaganymi za³¹cznikami:
a) dokument stanowi¹cy o podstawie dzia³alnoci podmiotu:
 w przypadku stowarzyszeñ, fundacji, organizacji po¿ytku publicznego  aktualny
wypis z odpowiedniego rejestru,
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 w przypadku kocielnych osób prawnych
 dekret powo³uj¹cy kocieln¹ osobê prawn¹ np. parafiê,
 w przypadku jednostek organizacyjnych
nadzorowanych lub prowadzonych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego  dokument o powo³aniu jednostki np. uchwa³a,
b) sprawozdanie finansowe z dzia³alnoci podmiotu za 2008 rok sporz¹dzone na podstawie
ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
z pón. zm.) tj. bilans oraz rachunek zysków
i strat (w przypadku dotychczasowej krótszej
dzia³alnoci nale¿y przedstawiæ sprawozdanie
za okres tej dzia³alnoci,
 sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoci
podmiotu za 2008 rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej dzia³alnoci  za
okres tej dzia³alnoci,
d) harmonogram rzeczowy wydatków z realizacji zadania (termin, miejsce realizacji zadania, kalkulacja wydatków),
e) statut organizacji,
f) owiadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu
z p³atnociami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych,
g) owiadczenie, ¿e podmiot nie wykorzysta³ dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, co wyklucza przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata
zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. nr 249 poz. 2104).
Wymienione powy¿ej dokumenty dla swojej wa¿noci musz¹ byæ opatrzone dat¹, piecz¹tk¹ oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Dotyczy to wniosku oraz dokumentów
bêd¹cych jego za³¹cznikami. Niespe³nienie tego wymogu spowoduje niewa¿noæ danego dokumentu.
W przypadku z³o¿enia kserokopii wymienionych
powy¿ej dokumentów, osoby reprezentuj¹ce podmiot
wystêpuj¹cy o dotacjê musz¹ potwierdziæ je za zgodnoæ.
III. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Suma punktów przypadaj¹cych na jedn¹ osobê
w komisji konkursowej wynosi 25  ka¿de z poni¿szych
kryteriów punktowane jest w zakresie 1-5 punktów.
1. Wartoæ merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowoæ oferty, zakres rzeczowy, zasiêg,
zgodnoæ z og³oszeniem).
2. Koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoæ
planowanych kosztów.
3. Wysokoæ dotacji wnioskowanej od Miasta, porównanie jej z planowanymi ród³ami dofinansowania projektu.
4. Dowiadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasiêgu  w tym dowiadczenia z dotychczasowej wspó³pracy z Miastem
Z¹bki.
5. Ocena zak³adanych efektów projektu.
Ocena merytoryczna z³o¿onych ofert odbêdzie siê
w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
1. zgodnoæ zaproponowanych dzia³añ z obowi¹zuj¹cymi programami w zakresie pomocy spo³ecznej, na szczeblu centralnym i samorz¹dowym;
2. posiadanie niezbêdnych zezwoleñ, upowa¿nieñ
i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotycz¹cymi rodzaju dzia³alnoci lub proponowanego zadania;
3. osi¹gniêcia i dowiadczenie wnioskodawcy
w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;

4. wiarygodnoæ organizacji oceniona na podstawie:
 przed³o¿onych rekomendacji,
 dotychczasowej wspó³pracy z Miastem Z¹bki,
 rzetelnoci wykonywania i rozliczania zadañ
finansowanych z bud¿etu Miasta tj. terminowoci sk³adania sprawozdañ z poprzednio
realizowanych projektów, terminowoci
rozliczania dotacji, terminowoci zwrotu
rodków na konto Miasta;
5. pozafinansowy wk³ad w³asny np. wiadczenia
wolontariuszy;
6. innowacyjnoæ proponowanych rozwi¹zañ.
IV. Termin sk³adania ofert
Oferty nale¿y sk³adaæ osobicie w Urzêdzie Miasta
Z¹bki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na
adres: Urz¹d Miasta Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10,
05-091 Z¹bki (obowi¹zuje data stempla pocztowego)
do dnia 30 kwietnia 2009 r. do godz. 16.00 Oferty
z³o¿one lub dorêczone po terminie nie bêd¹ brane pod
uwagê w konkursie i zostan¹ zwrócone oferentowi bez
otwierania. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach opatrzonych nazw¹ zadania konkursowego oraz nazw¹ i adresem oferenta. Decyzjê dotycz¹c¹ wyboru ofert i wysokoci ich dofinansowania
podejmuje Burmistrz Miasta Z¹bki, po zapoznaniu siê
z opini¹ komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane za³¹czniki okrela wzór oferty dostêpny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki: www.umzabki.bip.org.pl
V. Informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nast¹pi w terminie nie przekraczaj¹cym 1 miesi¹ca od up³ywu terminu ich sk³adania. O wynikach konkursu, Burmistrz Miasta
Z¹bki pisemnie poinformuje oferentów. Burmistrz
Miasta Z¹bki zastrzega sobie mo¿liwoæ nie rozstrzygniêcia konkursu. Od odmowy przyznania dofinansowania odwo³anie nie przys³uguje.
2. Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od
okrelonej w ofercie.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku
przyznania dotacji w wysokoci ni¿szej ni¿ wnioskowana  korekta kosztorysu projektu. rodki
finansowe nie bêd¹ przekazywane przed dat¹ zawarcia umowy.
4. W rozliczeniu dofinansowania nie bêd¹ uwzglêdniane dokumenty finansowe wystawione przed
dat¹ zawarcia umowy.
5. szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowaæ bêdzie umowa zawarta pomiêdzy wy³onionym oferentem a Miastem Z¹bki. Umowê ze strony
Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona do
reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej
statutem Mo¿liwe jest przekazanie dotacji w ratach  zale¿y to od specyfiki i harmonogramu
realizacji projektu. Przekazanie rodków finansowych na konto zleceniobiorcy nast¹pi w terminie okrelonym w umowie.
Burmistrz Miasta Z¹bki zastrzega sobie prawo do
odwo³ania konkursu bez podania przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obni¿enia kwoty przyznanej dotacji w przypadku zmniejszenia kosztów ca³kowitych zadania
wskazanych w kosztorysie.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ: Pe³nomocnik Burmistrza Miasta Z¹bki ds. wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi  Krzysztof Krajewski.
 tel. (022) 78-68-14 wew. 115.
Og³oszenie umieszcza siê na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki
(adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na tablicach
informacyjnych Urzêdu.
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Sportowe rodziny
zagra³y
w badmintona
W pierwszy dzieñ kalendarzowej wiosny
w hali sportowej Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Z¹bkach rozegrany zosta³ turniej badmintona z cyklu Sportowa Rodzina. Przez
6 godzin na 2 kortach równolegle toczy³y siê
rozgrywki, najpierw w grze pojedynczej,
a póniej w grze podwójnej. £¹cznie wystartowa³o 31 zawodniczek i zawodników podzielonych na kategorie kobiet i mê¿czyzn
oraz dziewcz¹t i ch³opców.
Cieszy fakt, ¿e przyby³y na turniej ca³e rodziny i to nie tylko z Z¹bek. Najliczniejsz¹ by³a
rodzina pañstwa Kalata. W rozgrywkach
uczestniczyli pañstwo Edyta i Tomasz oraz
dzieci Konrad i Dominik. Tak¿e p. Marek
Krawczyk przyby³ z najm³odsz¹ córk¹, u której od najm³odszych lat chce zaszczepiæ ducha sportu.

Wyniki poszczególnych kategorii:

Dziewczêta:
1. Alicja Koszewska Ch³opcy:
1. Marcin Januszewski
2. Paulina Graczyk
2. Marcin Kabañski
3. Klaudia Pobo¿y
3. Mateusz D¹browski
4. Daria Grom
4. Adam Krzymowski
5. Izabela Koszewska
5. Wiktor Krawczyk
Kobiety:
6. Maksymilian Góra
7-8. Dominik Kalata, Micha³ ¯ochowski
1. Ilona Krzymowska
9. Tomasz M¹dry
2. Joanna M¹dry
10. Micha³ Januszewski
3. Pamela Góra
11-12. Konrad Kalata, Adrian Wyszomierski
4. Edyta Kalata

Mê¿czyni:
1. Marek Januszewski
2. Marek Krawczyk
3. Piotr Kabañski
4. Andrzej Rutkowski
5. Andrzej D¹browski
6. Andrzej Lewandowski
7. Damian ¯ochowski
8. Tomasz Kalata
9. Rados³aw
Wyszomierski

Dolcan Z¹bki  Górnik £êczna

2:0

Gra podwójna:
1. Marek i Wiktor Krawczyk
2. Piotr i Marcin Kabañski
3. Damian i Micha³ ¯ochowski
4. Andrzej Lewandowski i Piotr Piechowski
5-8. Alicja Koszewska i Daria Grom;
Jolanta i Tomasz M¹dry;
Izabela i Tomasz Koszewscy;
Paulina Graczyk i Klaudia Pobo¿y

PRZEDSIÊBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W Z¥BKACH
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki

oferuje:
WYWÓZ NIECZYSTOCI STA£YCH
DZIER¯AWÊ POJEMNIKÓW NA MIECI
w sprawach umów i cen nale¿y kontaktowaæ siê
z Panem Piotrem Pazio tel. (0-22) 781-68-18 wew. 146;
e-mail: pazio@pgk.zabki.pl http://bip.pgk.zabki.pl

28 marca z¹bkowska dru¿yna bardzo ³adnie zadebiutowa³a, graj¹c na swoim boisku. Mimo gry z wy¿ej rozstawionym przeciwnikiem uda³o siê pewnie
wygraæ 2:0.
By³o to pierwsze spotkanie rozegrane przez Dolcan Z¹bki w I lidze na swoim terenie. Widaæ, ¿e przy wsparciu kibiców mo¿na wygrywaæ nawet z najsilniejszymi. Sobotni mecz obejrza³o ponad 700 widzów. Kolejne spotkanie u siebie zapowiada siê równie emocjonuj¹co. 11 kwietnia z¹bkowscy pi³karze
zmierz¹ siê z graczami Stali Stalowej Woli, która w tabeli jest ni¿ej od Dolcanu
Z¹bki.
red.
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 pojemniki 1100 l. niesegregowane i segregowane
 pojemniki 120 l. niesegregowane

do 31 grudnia 2009 r. ceny promocyjne!

www.zabki.pl

