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Burmistrz Z¹bek
wyró¿niony srebrnym medalem

Burmistrz Robert Perkowski i aktorka Krystyna Janda

31 maja, w malowniczo po³o¿onym hotelu 500
w Zegrzu odby³a siê ceremonia wrêczenia odznaczeñ dla zas³u¿onych przedsiêbiorców, twórców
kultury, dziennikarzy i samorz¹dowców.
Wród odznaczonych samorz¹dowców znalaz³
siê równie¿ burmistrz Robert Perkowski, jako jedyny przedstawiciel Mazowsza. Kapitu³a Akademii Polskiego Sukcesu odznaczy³a burmistrza
Z¹bek srebrnym medalem za wk³ad w dynamiczny rozwój miasta i dba³oæ o rozwój kultury w powiecie.  Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e Akademia,
maj¹c do wyboru tyle miast w ca³ej Polsce, dostrzeg³a nasz¹ dzia³alnoæ i jej efekty. To dla nas
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bardzo buduj¹ce wyró¿nienie, które jednoczenie
jeszcze bardziej motywuje nas do wytê¿onej pracy. Tak presti¿owa nagroda przecie¿ zobowi¹zuje  mówi burmistrz Robert Perkowski.
Srebrnym medalem, za wk³ad w rozwój kultury teatralnej, zosta³ wyró¿niony równie¿ Marek
Wysocki, twórca Teatru Equus, który funkcjonuje w zielonkowskim kompleksie rekreacyjno 
wypoczynkowym Galop.
Wród laureatów znaleli siê tak¿e ludzie
z pierwszych stron gazet, m.in.: Krystyna Janda
i W³odzimierz Szaranowicz, którym przyznano
z³ote medale.
Przyznano tak¿e szczególn¹ nagrodê  certyfikat
rzetelnoci i wiarygodnoci. Odebra³ j¹ prezes
BMW Polska Andreas
Biehler.
Kapitu³a Akademii Polskiego Sukcesu powsta³a
w 2000 r. G³ównym jej celem jest wyró¿nianie osób,
które w znacz¹cy sposób
przyczyniaj¹ siê do rozwoju regionu, przedsiêbiorczoci, kultury i sportu.
red.

Z³ote medale Akademii Polskiego
Sukcesu otrzymuj¹:
 prof. Piotr Andziak: za wiernoæ
zasadzie salus aegroti suprema lex
 Aleksander Barszcz (prezes SOPRO)
za wieloletnie osi¹gniêcia mened¿erskie
 Cezary Gizka (prezes Olympic
Casino Poland) za osi¹gniêcia mened¿erskie
 Krystyna Janda (aktorka, dyrektor Teatru Polonia) za wybitne osi¹gniêcia artystyczne i wk³ad w rozwój kultury polskiej
 dr Irena Walecka za wiernoæ zasadzie salus aegroti suprema lex
 Zbigniew Roch (prezydent Europejskiego Klubu Biznesu) za dzia³ania
na rzecz rozwoju wspó³pracy polskich i niemieckich przedsiêbiorców
 W³odzimierz Szaranowicz (dziennikarz sportowy) za wieloletnie
osi¹gniêcia w popularyzacji sportu
i w publicystyce sportowej
 Maciej Wróblewski (artysta muzyk) za wieloletnie osi¹gniêcia artystyczne
 Stanis³aw Zieliñski (wójt gminy
Ustronie Morskie) za wieloletni
wk³ad w rozwój samorz¹dnoci lokalnej, ochronê rodowiska i sukcesy gminy
Srebrne medale Akademii Polskiego
Sukcesu otrzymuj¹:
 Zbigniew Choiñski (wójt gminy
Mielno) za wieloletni¹ pracê na
rzecz spo³ecznoci gminnej i rozwój
powiatu koszaliñskiego
 Andrzej Koz³owski (prezes FWP)
za wieloletnie osi¹gniêcia mened¿erskie
 Robert Perkowski (burmistrz Z¹bek) za wk³ad w dynamiczny rozwój miasta i dba³oæ o rozwój kultury w powiecie
 Marek Wysocki (dyrektor Teatru
Equus) za wk³ad w rozwój kultury
teatralnej
 Hotele Warszawskie Syrena sp. z o.o.
za kontynuowanie dobrych tradycji
hotelarskich
 Spó³ka B  za wprowadzenie na
rynek nowej wody mineralnej
Prima w opakowaniach szklanych
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Plac zabaw oddany do u¿ytku

8 czerwca nast¹pi³o otwarcie nowego placu zabaw, który zlokalizowany jest u zbiegu ulic Szwole¿erów i Dzikiej. Otwarcie placu
uwietni³ burmistrz Z¹bek Robert Perkowski. Plac jest ogrodzony, dziêki
czemu dzieci maj¹ zapewnione bezpieczeñstwo. Teren jest na tyle

spory i bardzo dobrze wyposa¿ony, ¿e z powodzeniem mo¿e z niego
korzystaæ jednoczenie ponad 50 osób. Nowy obiekt sprawi³ ogromn¹ radoæ przedszkolakom.
red.

Zaproszenie na Turniej
Tañca Sportowego

Pomoc
dla osób starszych

20 czerwca 2009 r., o godz. 1200 w Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach przy
ul. Harcerskiej 9 odbêdzie siê Turniej Tañca Sportowego o Puchar
Burmistrza Miasta Z¹bki.
G³ównym organizatorem turnieju jest szko³a tañca A&I DANCE
STUDIO  pod kierownictwem Joanny Ros³on  Udowyk.
G³ówn¹ nagrod¹ jest Puchar Burmistrza, ale zawodnicy walczyæ
bêd¹ równie¿ o medale i inne nagrody ufundowane w³anie przez Burmistrza Z¹bek Pana Roberta Perkowskiego.
M³odzi tancerze to uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
z Powiatu Wo³omiñskiego. W turnieju udzia³ wezm¹ formacje z Marek,
Koby³ki, Z¹bek, Zielonki. M³odzie¿ zaprezentuje swoje umiejêtnoci
w ró¿nych kategoriach tanecznych. Zobaczymy wystêpy formacji tañca
nowoczesnego, towarzyskiego, a tak¿e zmagania par tañca towarzyskiego, duetów tañca nowoczesnego (disco dance duety), jak równie¿ wystêpów solowych w kategoriach latino solo i disco dance solo.

Zaproszenie
na spotkanie
z Burmistrzem

Jeli s¹ Pañstwo zainteresowani tym, jakie inwestycje bêd¹ realizowane w najbli¿szym czasie w pobli¿u Pañstwa miejsca zamieszkania lub jeli maj¹ Pañstwo pytania do przedstawicieli Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej lub Stra¿y Miejskiej, to warto
wybraæ siê na spotkanie, na które zaprasza Burmistrz Miasta Z¹bki.
Ka¿dy bêdzie mia³ mo¿liwoæ zadawania pytañ i uzyskania odpowiedzi u samego ród³a.
W spotkaniu wezm¹ udzia³ m.in.: Przewodnicz¹cy Rady Miasta
S³awomir Ziemski, Burmistrz Miasta Z¹bki Robert Perkowski, Zastepca Burmistrza Grzegorz Mickiewicz, Prezes Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Robert wi¹tkiewicz, Sekretarz Miasta Patrycja ¯o³nierzak oraz Komendant Stra¿y Miejskiej Zbigniew Forysiak.
Termin: 17 czerwca 2009 (roda) o godz. 1800
Miejsce: Miejski Orodek Kultury, Orla 8, (Pasa¿ Orla)

Z¹bkowskie ko³o Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza wszystkie starsze osoby o niskich dochodach
po paczki ¿ywieniowe, które mo¿na odebraæ w ka¿dy pi¹tek w godzinach 1000-1200 w siedzibie ko³a (mieci siê ono w Publicznym
Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego 37).
Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ u prezes ko³a Pani
Krystyny Grodzkiej (tel.: 888-307-207; (22) 781-79-58).

Albo siê ma klasê
albo nie
W ostatnim numerze Mojej Gazety Regionalnej radny Waldemar
Stachera zarzuci³ Z¹bkowskiej Gazecie Samorz¹dowej Co S³ychaæ?
próbê prymitywnej manipulacji przez to, ¿e nie wspomnia³a ona o rzekomej dyskusji jak¹ radny przeprowadzi³ podczas sesji absolutoryjnej.
Pan Waldemar Stachera, najwyraniej oceniaj¹c innych wed³ug
swych standardów, doszuka³ siê w tym jakiej manipulacji. Pragnê
wszystkich zapewniæ, a w szczególnoci Pana Waldemara, ¿e nigdy
nie mia³em, ani nie mam zamiaru kiedykolwiek i kogokolwiek manipulowaæ. Swoj¹ drog¹ bezpodstawne oskar¿anie kogo jest nie tylko
nieuczciwe, ale wiadczy równie¿ o braku klasy.
Z mojego punktu widzenia, ale jak s¹dzê równie¿ wiêkszoci mieszkañców, wa¿na jest dyskusja, ale jeszcze wa¿niejsze s¹ decyzje i dzia³anie. W sensie prawnym, równie¿ w przypadku absolutorium, ród³em prawa i konsekwencji, które z niego wynikaj¹ s¹ podejmowane
uchwa³y. Poniewa¿ Rada nie podjê³a ¿adnej uchwa³y w tym wzglêdzie, ani za przyjêciem absolutorium, ani za nie przyjêciem absolutorium, jak równie¿ nie mia³a miejsca merytoryczna dyskusja uzna³em
ten temat za ma³o interesuj¹cy, bo niewiele wnosz¹cy. I to by³ jedyny
powód, dla którego nie wspomnia³em o tej kwestii.
Z wyrazami szacunku
Miros³aw Oleksiak
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Inwestycje w Z¹bkach  przetargi og³oszone i rozstrzygniête
Ulica Gdyñska
Pod koniec maja og³oszono przetarg na budowê I etapu ulicy Gdyñskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Lipowej. Na sk³adanie ofert wykonawcy maj¹ czas do 18 czerwca. Po wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonawca bêdzie mia³
czas na realizacjê tej inwestycji, jak siê wstêpnie
przewiduje do padziernika. Zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ nawierzchnia jezdni wraz z chodnikiem zostan¹ wykonane z kostki brukowej.
Tunel pod torami kolejowymi
1 czerwca wy³oniono wykonawcê dokumentacji budowlano-wykonawczej tunelu komunikacyjnego pod torami w ci¹gu ulic Orla  Wojska Polskiego. Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma
Metroprojekt z Warszawy. Zgodnie ze Specyfikacj¹ Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ca³a
praca projektowa powinna zostaæ wykonana w ci¹gu 17 miesiêcy. Oprócz projektu technicznego zostan¹ wykonane wszystkie prace uzgodnieniowe
z wieloma instytucjami (zarz¹dcy dróg, PKP, gazownia, elektrownia, telekomunikacja, wodoci¹gi
itp). Ca³a dokumentacja bêdzie zawiera³a równie¿
pozwolenie na budowê.
Oprócz budowy g³ównych dróg w Z¹bkach, realizacja tunelu pod torami kolejowymi nale¿y do
priorytetowych zadañ w zakresie poprawy stanu
i dro¿noci uk³adu komunikacyjnego. Na te inwestycje w³adze miasta pozyska³y ju¿ rodki z funduszy unijnych.
Ulica Reymonta
2 czerwca zosta³ rozstrzygniêty przetarg na
I etap budowy drogi w ulicy Reymonta. Najkorzyst-

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH
ul. ks. Skorupki 78

poleca
rajstopy dzieciêce firm:
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Godziny otwarcia
pon-pt. 8-17, sob. 8-13
¯yczymy tanich
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niejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma DKM Laskowscy z Koby³ki i to ona bêdzie realizowa³a tê inwestycjê. Wykonawca na zrealizowanie wszystkich prac bêdzie
mia³ 2 miesi¹ce. Nawierzchnia i chodniki bêd¹ wykonane z kostki brukowej. Natomiast odwodnienie
nawierzchni bêdzie wykonane w technologii tzw.
studni ch³onnych i kratek ciekowych.

równie¿ i sama ulica Batorego bêdzie poddana przebudowie. Po licznych zabiegach w koñcu przyst¹piono do sfinalizowania sprawy. Ulica Batorego jest
drog¹ powiatow¹, a wiêc inwestorem jest tu powiat. Starostwo og³osi³o niedawno przetarg na rozbudowê ul. Batorego na odcinku od ul. Bystrej do
Wolnoci o d³ugoci 612 metrów. Jest to pierwszy
etap przebudowy ul. Batorego, ale za to kompleksowy, gdy¿ dotyczy on nie tylko samej jezdni, ale
tak¿e chodników, cie¿ki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej, która zostanie umiejscowiona
w istniej¹cym rowie.
Termin sk³adania ofert up³ywa 17 czerwca
2009 r. Zgodnie z warunkami przetargowymi wybrany wykonawca bêdzie mia³ 4 miesi¹ce na wykonanie ca³ej inwestycji, a wiêc na pewno powinna ona
powstaæ
do koñca
GENCJA
t e g o
NIERUCHOMOCI
roku.
Porednictwo w Obrocie
red.
Nieruchomociami

Boiska przy SP Nr 2
3 czerwca rozstrzygniêto przetarg na budowê
boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach
ogólnopolskiego programu Orlik 2012. Przetarg
wygra³a firma Kortbud z Okuniewa, która specjalizuje siê w budowie tego typu obiektów sportowych. W ramach tego zadania zostanie wybudowane boisko ze sztucznej nawierzchni do gry
w pi³kê no¿n¹ oraz wielofunkcyjne boisko umo¿liwiaj¹ce uprawianie innych dyscyplin sportowych.
Oprócz kompleksu boisk powstanie równie¿ zaplecze socjalne w postaci m.in.: szatni i ³azienek. Teren zostanie ogrodzony i owietlony. Zgodnie z za³o¿eniami wykonawca bêdzie mia³ 4 miesi¹ce na
realizacjê tego przedsiêwziêcia.
Po wykonaniu bêd¹ to kolejne nowoczesne boiska sportowe w Z¹bkach. Wczeniej ze sztucznej
nawierzchni wykonano
boiska przy Filii Szko³y
Podstawowej Nr 1 przy
Sprzedam bez poredniul. Kocielnej oraz przy
ków  ³adne mieszkanie,
Publicznym Gimnazjum
dwupokojowe, 40 m2, przy ulicy
Nr 2 przy ul. Batorego.
Powstañców w Z¹bkach, III p.,
winda, miejsce parkingowe
Ulica Batorego
naziemne, loggia 6 m2.
Przy ul. Batorego
Cena 269 tys. PLN
powstaj¹ nie tylko nowe
TELEFON:
602-408-119
obiekty sportowe, ale

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)

 aparaty s³uchowe cyfrowe,
nowoczesne,
 refundacja NFZ

Z¹bki ul. Narutowicza 4

METROPOLIS

A

Mieszkania Domy Dzia³ki
kupno  sprzeda¿  wynajem
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 bad. SPIROMETRII i próby rozkurczowej oraz
oznaczenie poziomu cukru

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

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A

Z¹bki
ul. Powstañców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 8002000
sob. 9001700
niedz. 10001500
www.zabki.pl

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

3

CO S£YCHAÆ  2009/11

O przysz³oci z¹bkowskiego festiwalu
Rozmowa z Agat¹ Kajak
 dyrektorem IV Festiwalu Muzyki Chóralnej w Z¹bkach,
sekretarzem Zarz¹du G³ównego ZChK Caecilianum
23 maja w kociele parafii pw. Mi³osierdzia
Bo¿ego odby³a siê IV edycja Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae. Z¹bkowski festiwal ma wiêc ju¿ swoj¹ historiê. Jakie
by³y pocz¹tki, sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na zorganizowanie takiego przedsiêwziêcia?
Jeli chodzi o pocz¹tki, to nale¿y zacz¹æ od
tego, ¿e organizatorem festiwalu jest Zwi¹zek
Chórów Kocielnych Caecilianum z siedzib¹
w Warszawie. Jest to zwi¹zek ogólnopolski, posiadaj¹cy 4 oddzia³y  warszawski, poznañski, bydgoski i krakowski, zrzeszaj¹cy obecnie 107 zespo³ów. Natomiast bezporedni impuls wyszed³ ze
strony naszego chóru parafialnego Cantores
Misericordiae.
Festiwal Mater Misericordiae powsta³ ze
wzglêdu na fakt istnienia bogatej i wartociowej
literatury muzycznej o tematyce maryjnej, która
jest rzadko wykonywana. W roku 2003 przy okazji przegl¹du naszej dzia³alnoci, zorientowalimy
siê, ¿e istnieje w tym obszarze pewna luka. I w odpowiedzi na to powo³any zosta³ do ¿ycia konkurs,
który ma na celu promowanie i upowszechnianie
tej literatury. Szczególnie, i¿ w liturgii nie ma zbyt
wielu okazji do jej wykonywania, bowiem kult
maryjny nie jest kultem centralnym w religii katolickiej, choæ osoba Maryi by³a i jest inspiracj¹
dla wielu kompozytorów zarówno epok minionych jak i wspó³czenie.
Niemniej jednak Z¹bki maj¹ tradycjê festiwalow¹. Przez szereg lat, g³ównie w latach 70-tych,
kiedy proboszczem parafii wiêtej Trójcy by³
ks. Tadeusz Karolak, organizowany by³ konkurs
muzyki religijnej o nazwie Gie³da Piosenki Religijnej, który odbywa³ siê zawsze w maju. Przyje¿d¿a³y do nas wtedy zespo³y wokalne, wokalno-instrumentalne i chóry, g³ównie z dekanatu
zielonkowskiego, ale nie tylko, poniewa¿ obowi¹zywa³a tu formu³a otwarta. Jednak gdy ks. Karolak zosta³ przeniesiony, dzia³alnoæ zamar³a, zabrak³o kontynuatora dzie³a.
Obecny festiwal nawi¹zuje do tradycji Gie³dy Piosenki Religijnej, choæby przez czas i miasto w którym siê odbywa, jak równie¿ ze wzglêdu na charakter wykonywanych utworów, a mam
nadziejê, ¿e j¹ pog³êbi i rozwinie.
Rozumiem, ¿e festiwal organizowany jest o sta³ej porze roku?
Zawsze jest to miesi¹c maj, ze wzglêdu na to,
¿e jest on powiêcony Maryi.
Jak oceni³aby Pani tegoroczny festiwal, porównuj¹c go do poprzednich?
Jeli chodzi o ocenê to zdecydowanie jestem
zadowolona z przebiegu konkursu, choæ nie znaczy to, ¿e nie mog³o byæ lepiej. Zdobywca tegorocznej g³ównej nagrody zaprezentowa³ bardzo
wysoki poziom artystyczny. Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e jest to poziom filharmoniczny. Zaproponowa³ on niejako pewien wzorzec wykonawczy, do którego mo¿na i warto d¹¿yæ w pracy
wokalnej.
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Chóry, które bra³y udzia³ w konkursie mia³am okazjê obserwowaæ ju¿ du¿o wczeniej. Przygl¹daj¹c siê ich dzia³alnoci na przestrzeni ostatnich kilku lat, zauwa¿am systematyczny wzrost
ich mo¿liwoci wykonawczych.
Celem festiwalu jest stymulowanie rozwoju
chórów oraz ocena ich bie¿¹cych dokonañ. Oczywicie s³u¿y temu nie tylko mo¿liwoæ wziêcia
udzia³u w konkursie, ale równie¿ w warsztatach,
które organizujemy dla chórzystów i dyrygentów
oraz w ca³orocznych cyklach koncertowych.
U chórów, które bra³y udzia³ w poprzednich
edycjach i w tegorocznej notujê znacz¹cy postêp,
wiêc mogê powiedzieæ, ¿e cele konkursu s¹ realizowane. Dlatego moja ocena jest pozytywna.
Proszê powiedzieæ, jak d³ugo trwaj¹ przygotowania do takiego festiwalu?
Przygotowania trwaj¹ praktycznie ca³y rok.
Dopiero co skoñczy³ siê czwarty festiwal, a ju¿
pracujemy nad pi¹t¹ edycj¹. Jeszcze przed wakacjami musimy ustaliæ termin, zarezerwowaæ
miejsce, przygotowaæ preliminarz kosztów. Na jesieni bêdziemy przygotowywaæ materia³y informacyjne dla chórów. Zaczniemy równie¿ prowadziæ rozmowy ze sponsorami. Na pocz¹tku
nastêpnego roku musimy byæ przygotowani na
rozes³anie zaproszeñ do zespo³ów z pe³n¹ informacj¹.
Swego czasu wspomina³a Pani, ¿e zale¿a³oby
Pani na tym, ¿eby w festiwalu wziê³o udzia³
jak najwiêcej chórów, ze szczególnym uwzglêdnieniem chórów z terenu powiatu wo³omiñskiego. Czy dalej Pani to podtrzymuje?
Tak. Zale¿y mi na tym, aby nasz powiat najsilniej siê zaakcentowa³. Chodzi mi o to, ¿eby
o¿ywa³a wymiana muzyczna bêd¹ca wzajemnym
ród³em inspiracji artystycznych.
Wiem, ¿e na terenie naszego powiatu jest wiele
chórów. W samym Wo³ominie jest ich co najmniej
trzy. Jest wiêc dla kogo to robiæ. Niestety ma³o
kto o tym wie.
Zale¿y mi równie¿ na tym, ¿eby festiwal stawa³ siê powoli presti¿ow¹, sta³¹ imprez¹, która
zdobywa³by stopniowo wysok¹ rangê. ¯eby zwyciêstwo w nim co znaczy³o dla chóru. Nie chodzi tu bowiem o sam przyjazd, zaprezentowanie
siê i na tym koniec. Chcia³abym, aby udzia³,
a szczególnie zwyciêstwo w konkursie nios³o ze
sob¹ pozytywne zmiany w dzia³alnoci zespo³ów.
Zarówno w sferze muzycznej jak i spo³ecznej.
¯eby by³o zachêt¹ i pomoc¹ do dalszej pracy.
Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e praca w chórze nie
nale¿y do ³atwych, zarówno dla piewaj¹cych jak
i dla dyrygentów. Potrzebna jest systematycznoæ
i dyspozycyjnoæ, próby odbywaj¹ siê z regu³y
dwa razy w tygodniu. Oprócz tego dochodzi jeszcze s³u¿ba do niedzielnych mszy w. Podczas koncertów wygl¹da to piêknie, ale nie wszyscy zdaj¹
sobie sprawê z tego, ile nale¿y w³o¿yæ pracy i zaanga¿owania, ¿eby osi¹gn¹æ taki efekt.
W powiecie wo³omiñskim nie ma zbyt wielu
podobnych projektów, miem powiedzieæ, ¿e iloæ

ich jest ladowa. Mylê, ¿e takie konkursy s¹ potrzebne, a nawet niezbêdne, poniewa¿ animuj¹
dzia³alnoæ chórów, podkrelaj¹ i uzasadniaj¹ ich
istnienie. Jest to miejsce, gdzie znajduje siê przestrzeñ dla prezentacji ich dotychczasowego dorobku i miejsce, gdzie mo¿na okazaæ im za to
uznanie w ca³kiem przyjemnej, materialnej formie, ale oczywicie nie tylko.
Jakie korzyci odnosi zwyciêzca festiwalu? Jakie s¹ plany rozwoju tego konkursu?
Przede wszystkim chcia³abym dotrzeæ do jak
najwiêkszej liczby zespo³ów naszego powiatu.
Mylê te¿ o poszerzeniu czêci konkursowej
o czêæ koncertow¹, która by³aby wykonywana
w kocio³ach w naszym regionie. W tym roku odby³ siê jeden koncert towarzysz¹cy w kociele
wiêtej Trójcy w Koby³ce.
Zwi¹zek Caecilianum jest organizatorem
ogólnopolskiego konkursu chóralnego, który odbywa siê co roku w padzierniku w Warszawie,
w zwi¹zku z tym mam w planach potraktowanie
naszego festiwalu jako eliminacji do niego.
Wa¿n¹ rolê pe³ni¹ jurorzy. Od tego, kto zasiada w jury zale¿y presti¿ i zaufanie do oceny
uczestników. Tutaj mogê siê pochwaliæ, ¿e to ju¿
uda³o siê nam osi¹gn¹æ.
Dziêki temu, ¿e wszyscy jurorzy s¹ pedagogami wy¿szych uczelni muzycznych w Warszawie,
dyrygenci mieli mo¿liwoæ skorzystania z ich dowiadczenia i mogli poprosiæ o rady i sugestie co
do tego jak skuteczniej pracowaæ z chórem.
Mam te¿ nadziejê zainteresowaæ naszym festiwalem media, zale¿y mi na tym, ¿eby patronat
medialny objê³a która z telewizji jak równie¿ i na
tym, ¿eby zespo³y mia³y mo¿liwoæ dokonania
nagrania i upowszechniania swojego dorobku,
dotarcia do jak najwiêkszej liczby s³uchaczy.
Nie wiem co uda mi siê zrealizowaæ, poniewa¿ ¿ycie dokona korekty, ale bêdê z ca³¹ pewnoci¹ otwarta na sugestie i potrzeby uczestników festiwalu. Du¿o zale¿y od rodków jakie uda
siê zgromadziæ na realizacjê projektu.
Niezale¿nie od tego chcia³abym, ¿eby festiwal zaowocowa³ wymian¹ chóraln¹, tzn., ¿eby
chóry w okresie pomiêdzy kolejnymi edycjami
konkursu piewa³y gocinnie w innych ni¿ w³asna parafiach.
Dziêkujê za rozmowê.
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W szczególnoci dziêkujê:
23 maja br. po raz czwarty odSpó³dzielczemu Bankowi Rzemioby³ siê w parafii Mi³osierdzia Bos³a i Rolnictwa, Firmie Admina¿ego w Z¹bkach Festiwal Muzyki
rius, Burmistrzowi Miasta Z¹bki,
Chóralnej Mater Misericordiae,
Wydawnictwu Apostolicum, Pani
organizowany przez Miejsko-ParaAgnieszce Gmitrzuk, Pañstwu
fialny Chór Cantores MisericorKrystynie i Stanis³awowi Olbry.
diae z Z¹bek, Zwi¹zek Chórów
Ponadto dziêkujê Pani Joannie
Kocielnych Caecilianum, paraPytel  Dyrektorowi Zespo³u
fiê Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bSzkó³ Katolickich w Z¹bkach,
kach oraz parafiê w. Trójcy w
Proboszczowi Parafii wiêtej
Koby³ce.
Trójcy w Koby³ce  ks. pra³atowi
W przes³uchaniach konkursoJanowi Andrzejewskiemu, Prowych wziê³y udzia³ zespo³y z Warboszczowi Parafii Mi³osierdzia
szawy, Weso³ej, Marek, Józefowa,
Bo¿ego  ks. kanonikowi AndrzeKoby³ki oraz z Warki.
jowi Kopczyñskiemu, Prezesowi
Chóry ocenia³o jury w sk³adzie:
Zwi¹zku Chórów Kocielnych 
 Zbigniew Szablewski  wyk³aWies³awowi Jeleniowi oraz
dowca dyrygentury chóralnej
wszystkim moim wspó³pracownina Uniwersytecie im. F. Chopikom  cz³onkom Miejsko-Parana w Warszawie, wieloletni dyfialnego Chóru Mater Misericorrygent Filharmonii Bia³ostocdiae z Z¹bek, a w szczególnoci
kiej,
Zwyciêski chór
Wojciechowi Polkowskiemu, Ja Witold B³aszczyk  wyk³adowdwidze Zygmunt, Bogus³awowi Jówiakowi oraz
Trzeci¹ nagrodê  akwarelê przedstawiaj¹c¹
ca dyrygentury chóralnej w Instytucie SzkoWojciechowi Szyd³owskiemu.
pejza¿ Z¹bek, ufundowan¹ przez Burmistrza Mialenia Organistów w Warszawie,
Dziêkujê równie¿ Panom ze s³u¿by porz¹dkosta Z¹bki wrêczy³ laureatom Pan v-ce Burmistrz
 Robert Ciela  tenor, solista Pañstwowego Tewej Totus Tuus parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, PaGrzegorz Mickiewicz.
atru w Mainz oraz Pañstwowego Teatru Badeñnu Grzegorzowi Siwakowi oraz Pani Bo¿enie DyUkoronowaniem ceremonii by³ Koncert Lauskiego w Karlsruhe, pedagog Uniwersytetu
cha.
reatów. Nagrodzone zespo³y wykona³y wskazane
Rzeszowskiego, Uniwersytetu im. F. Chopina
Przede wszystkim za dziêkujê bardzo gor¹co
przez jurorów, wykonywane w trakcie przes³uchañ
w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardyna³a Stewszystkim zespo³om oraz ich dyrygentom, które
festiwalowych utwory. Wysoki poziom muzyczfana Wyszyñskiego w Warszawie.
wziê³y udzia³ w Festiwalu za trud i wysi³ek, jaki
ny prezentowany przez chóry bior¹ce udzia³
w³o¿y³y w przygotowanie siê do konkursu.
w obecnej edycji konkursu nie zawiod³y oczekiUroczysta Msza w., koncelebrowana przez
Gratulujê laureatom zdobycia nagród, ¿yczê
wañ publicznoci, dostarczaj¹c jej g³êbokich wraproboszcza parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bwytrwa³oci w dalszej pracy i zapraszam za rok
¿eñ duchowych i artystycznych.
kach, ks. kanonika Andrzeja Kopczyñskiego, ks.
na kolejn¹ edycjê konkursu.
Uroczystoæ zakoñczono wspólnym odpiewapra³ata Jana Andrzejewskiego  Przewodnicz¹ceniem modlitwy Anio³ Pañski.
go Komisji Organistowskiej Diecezji WarszawW imieniu Organizatorów Festiwalu pragnê
sko-Praskiej oraz ks. Rafa³a Szwajcê CSMA wproAgata Kajak
w tym miejscu podziêkowaæ wszystkim osobom
wadzi³a zaproszonych goci, uczestników
Dyrektor IV Festiwalu
i instytucjom, które udzieli³y wsparcia finansowekonkursu i licznie przyby³ych s³uchaczy w cereMuzyki Chóralnej
go lub pomog³y w inny sposób w przygotowamoniê wrêczenia nagród.
Mater Misericordiae
niu i przeprowadzeniu konkursu.
Po przemówieniach okolicznociowych wyg³oszonych przez zaproszonych goci i przedstawicieli sponsorów jury og³osi³o wyniki konkursu
i sposób przyznania nagród:
w Z¹bkach, spó³ka z o.o.
 I miejsce  Miejskiemu Parafialnemu Chóroul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki
wi Schola Cantorum Maksymilianumz Józe(0-22) 781-68-18 wew. 137, pgk@zabki.pl http://bip.pgk.zabki.pl
fowa, dyrygent Zbigniew Siekierzyñski.
 II miejsce  Warszawskiemu Chórowi PoloSzanowni Pañstwo
nia, dyrygent Wies³aw Jeleñ.
Mi³o
mi
Pañstwa
poinformowaæ,
i¿
od
dnia
1
kwietnia b.r. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Z¹b III miejsce  Chórowi Il Canto Magnificat
kach
sp.
z
o.o.
wiadczy
dla
mieszkañców
Z¹bek
us³ugi w zakesie wywozu nieczystoci sta³ych. Jedynym
z Weso³ej, dyrygent Marta Zamojska-Makoww³acicielem PGK sp. z o.o. jest samorz¹d Miasta Z¹bki. Posiadamy zezwolenie Burmistrza Miasta Z¹bki
ska.
na wywóz odpadów oraz zezwolenia Starosty Wo³omiñskiego na transport odpadów.
 Wyró¿nienie dla Parafialno  Miejskiego Chóru
Dysponujemy nowoczesn¹ mieciark¹ oraz dowiadczon¹ kadr¹ pracownicz¹. Gwarantujemy atrakcyjne
Cantanti z Koby³ki, dyrygent Alina Stefaniak.
ceny oraz terminow¹ realizacjê us³ugi. Ju¿ dzisiaj z naszych us³ug, po zaledwie dwóch miesi¹cach dzia³alnoci, korzysta kilkaset z¹bkowskich rodzin.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
Poni¿ej przedstawiamy aktualny cennik oraz informacje umo¿liwiaj¹ce kontakt z nami w celu uzyskania
dyplomy, przygotowane przez organizatorów oraz
bardziej precyzyjnych informacji lub zawarcia stosownej umowy. Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug.
albumy o Ojcu wiêtym  Janie Pawle II, przekazane przez Apostolicum  Wydawnictwo KsiêWywóz i transport nieczystoci sta³ych (mieciarka Eco-Cel 9m3)
¿y Pallotynów z Z¹bek.
 mieci mieszane (nie posegregowane)
Przedstawicielka fundatora pierwszej nagro pojemnik 1100 l  36 z³ netto + 7% VAT  38,52 z³ brutto
dy, Pani Barbara Maksimczuk  Dyrektor Han 2 x pojemnik 120 l  25 z³ netto + 7% VAT  26,75 z³ brutto
dlowy Oddzia³u w Z¹bkach Spó³dzielczego Ban 1 x pojemnik 120 l  15 z³ netto + 7% VAT  16,05 z³ brutto
ku Rzemios³a i Rolnictwa w Wo³ominie wrêczy³a

mieci
posegregowane (plastik, szk³o, papier)
zwyciêzcom symboliczny czek na kwotê 1500 z³.
 pojemnik 1100 l  25 z³ netto + 7% VAT  26,75 z³
Nagrodê za drugie miejsce  biurowe urz¹dzekontakt: (022) 781-68-18 wew. 146 lub e-mail: pazio@pgk.zabki.pl
nie wielofunkcyjne w imieniu fundatora, Pana
Mariusza Kaczyñskiego, w³aciciela firmy Adz powa¿aniem
minarius przekaza³ zespo³owi ks. pra³at Jan AnRobert wi¹tkiewicz  Prezes Zarz¹du PGK w Z¹bkach sp. z o.o.
drzejewski.

IV Festiwal Muzyki Chóralnej
„Mater Misericordiae”
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V Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych
POLSKIE SMAKI
Ju¿ po raz pi¹ty, na terenie Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej w Z¹bkach, w dniach 3-4 czerwca
2009 roku odby³y siê V Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych Polskie Smaki.
Wspó³organizatorami imprezy byli: Praska Gie³da Spo¿ywcza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Urz¹d Miasta
Z¹bki oraz Stowarzyszenie Smaki Polskiej Tradycji. Patronat nad imprez¹ obj¹³ minister
rolnictwa Marek Sawicki oraz marsza³ek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
W uroczystym otwarciu Polskich Smaków wziêli udzia³: wiceminister rolnictwa Marian
Zalewski, pose³ na Sejm Janusz Piechociñski, wicemarsza³ek województwa lubelskiego
S³awomir Sosnowski, dyrektor z mazowieckiego urzêdu marsza³kowskiego Rados³aw Rybicki, prezes
Unii Producentów i Pracodawców Przemys³u Miêsnego Wies³aw Ró¿añski, burmistrz Z¹bek Robert Perkowski, burmistrz Rembertowa Mieczys³aw Golónka, wójt gminy Za³uski
Romuald Woniak. Na pocz¹tku na rêce prezesa Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej Zenona
Dani³owskiego wiceminister Marian Zalewski przekaza³ dyplom uznania.
Impreza mia³a charakter otwarty:
wytwórcy z województwa lubelskiego, ³ódzkiego i mazowieckiego na kilkudziesiêciu stoiskach prezentowali
tradycyjne polskie wyroby kulinarne,
takie jak: szynki, kie³basy, miody,
chleby, ciasta, konfitury, soki, piwo, napoje, których mo¿na by³o popróbowaæ, posmakowaæ
i kupiæ. Producenci przedstawili takie specja³y, które powsta³y przy zachowaniu tradycyjnych receptur i metod wytwarzania. Wyj¹tkowym gociem wród wystawców by³o Benedicite  jednostka gospodarcza Opactwa Benedyktynów w Tyñcu, promuj¹ca szerok¹ gamê
artyku³ów objêtych wspóln¹ nazw¹
produkty benedyktyñskie.
Imprezie kulinarnej towarzyszy³y emocje niemal sportowe. Najbardziej pomys³owe ekspozycje zosta³y nagrodzone w konkursie na najlepsz¹ prezentacjê wyrobu tradycyjnego. Ostatecznie z r¹k wiceministra Mariana Zalewskiego I nagrodê odebra³a Anna Langowska, firma Smaki i Aromaty z Koby³ki
 za konfitury, II - w³aciciele Wytwórni Octu i Musztardy z Parczewa  za musztardy i
III  Zak³ad Piekarniczy H. Olszyñski z Koluszek  za chleb wieloziarDzie³o wykonane z odpadów
nisty.
Wydarzeniem o szczególnym
charakterze by³o wrêczenie honorowych odznak Zas³u¿ony dla rolnictwa przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom aktywnym w
promocji produktów tradycyjnych. Otrzymali je: Jan Bieñkowski, Kazimierz Ciela, Iwona
Ciechan, Stanis³aw Król, Adam Piotrkowski, Mieczys³aw Podgórski, Tadeusz Przymus
i Andrzej Stoch. Odznaki wrêczy³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marian Zalewski.
Uk³onem w stronê nowoczesnoci podczas wiêta smaków tradycyjnych by³ przeprowadzony po raz pierwszy Puchar Mazowsza w Grillowaniu zorganizowany przez Prask¹ Gie³dê Spo¿ywcz¹ wspólnie z Uni¹ Producentów i Pracodawców Przemys³u
Miêsnego oraz firm¹ Stalgast. Do zawodów stanê³o 13 ekip.
Zwyciêzc¹ zawodów zosta³a ekipa firmy Stoczek. Od prezesa PGS otrzyma³a g³ówn¹
nagrodê  zestaw Gas Barbeque.
Dwie drugie nagrody  grille gazowe przypad³y Zespo³owi Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie oraz reprezentacji miasta
Z¹bki (dru¿ynê z¹bkowsk¹ reprezentowali: Iwona Potêga, Patrycja ¯o³nierzak oraz Micha³ Jakimowicz). III miejsce ex aequo
zajê³a Polska Akademia Sztuki Kulinarnej, Larus Hurtownia Ryb i Przetworów Rybnych oraz Warszawski Rolno-Spo¿ywczy Rynek Hurtowy & BACCARA. Nagrody wrêcza³ wiceminister Skarbu Pañstwa Jan Bury.
Prezentacji polskiej ¿ywnoci w jej najlepszych wydaniach towarzyszy³y wystêpy
Zwyciêzcy w kategorii mêskiej
Kapeli znad Baryczy.
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Festyn Miejski  Dni Z¹bek

Tegoroczny festyn miejski, zorganizowany w ramach Dni Z¹bek odby³ siê
7 czerwca w Parku Miejskim. Festyn tradycyjnie
jest znakomit¹ okazj¹ do
prezentacji ró¿nych programów artystycznych
przez z¹bkowskie przedszkola, szko³y podstawowe
i gimnazja, a tak¿e grupy
dzia³aj¹ce przy Miejskim
Orodku Kultury. Swego
rodzaju nowoci¹ by³ wystêp Teatru Ulicznego
Makata. Festyn zakoñczy³ gor¹cy koncert zespo³u Papa D.
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Podczas uroczystego wspominania S³ugi
Bo¿ego Ks. Jerzego Popie³uszko w Muzeum
Jana Paw³a II w Warszawie, 22 maja br., które
poprowadzi³ Pan Leon £ochowski aktor scen
teatru polskiego, wrêczono, jak corocznie, medal Z³o Dobrem Zwyciê¿aj z wizerunkiem
kap³ana mêczennika.
Tym razem Ryszard Walczak Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamiêci ks. Jerzego Popie³uszko w asycie wspó³organizatora ks. pra³ata Józefa
Maja i wiceprezesa Jana Marczaka zarazem prezesa S³u¿by czuwaj¹cej przy grobie mêczennika oraz
wiceprezesa Waldemara Sobieckiego, sekretarza
Tomasza Augustyniaka i osób o wyró¿nionych; ks.
dziekana Stefaniuka z Zielonki i Stefana Melaka
prezesa Krêgu Pamiêci Narodowej, wrêczy³ medal Z³o dobrem zwyciê¿aj Ryszardowi Kaczorowskiemu  Prezydentowi RP na uchodctwie.
Podczas tej uroczystoci medalem tym zostali
równie¿ wyró¿nieni twórcy filmu Popie³uszko
Julita i Rafa³ Wieczyñscy, oraz ks. dziekan Jan
Andrzejewski  kustosz kaplicy Ossowskiej, proboszcz Parafii w. Trójcy w Koby³ce, ks. kanonik Edward Kowara  proboszcz Parafii w. Trójcy w Z¹bkach, w której ks. Jerzy Popie³uszko
rozpoczyna³ w 1972 r. pracê duszpastersk¹ oraz
Irena Nowak z Zielonki.
Medal ten zosta³ równie¿ nadany o. Izydorowi Matuszewskiemu  Genera³owi Zakonu Jasnej
Góry, Zgromadzeniu Sióstr Loretanek; Matce Generalnej s. Zofii  Alinie Chomiuk i s. Andrzeji 
Celinie Bia³ej, a tak¿e prezesowi TVP, Piotrowi
Farfale za szerzenie pamiêci o mêczenniku naszych czasów na antenach telewizji publicznej,
przekazanie medalu nast¹pi w póniejszym terminie przy godnej oprawie.
Na dyplomie wrêczanym wraz z medalem Komitet zawar³ intencjê o nastêpuj¹cej treci: Za szerzenie pamiêci o S³udze Bo¿ym Ksiêdzu Jerzym Popie³uszko i mêczennikach, bohaterach i mê¿ach
stanu z powiêceniem s³u¿¹cych Bogu i Ojczynie.
Medale te wrêczane s¹ od 11 lata przez inicjatora prezesa Ryszarda Walczaka i wiceprezesa Jana

Medal Z³o Dobrem Zwyciê¿aj
otrzyma³
Prezydent RP na uchodctwie
Ryszard Kaczorowski

Marczaka oraz innych cz³onków Komitetu i osób
wyró¿nionych. A dotychczas medalami tymi zostali wyró¿nieni min: mama ks. Jerzego Marianna
Popieuszko, J.E. Ks. Józef Kardyna³ Glemp Prymas Polski, Zakon Ojców Paulinów z Jasnej Góry,
J.E. ks. bp W³adys³aw Mizio³ek, J.E. ks. bp Zbigniew Kraszewski, p. ks .pra³at Zdzis³aw Peszkowski duszpasterz Rodzin Katyñskich, J.E. ks. abp
S³awoj Leszek G³ód, J.E. ks. bp gen dyw. Tadeusz P³oski, ks. Stanis³aw Ma³kowski, ks. pra³. Zdzis³aw Jastrzêbiec, p. ks. Jan Twardowski, Ks. Pra³at Grzegorz Kalbarczyk kanclerz Kurii
Metropolitarnej Warszawskiej, Ks. Pra³at Zdzis³aw
Król, Ks. Pra³at Zygmunt Malacki, p. Ks. Pra³at
Wac³aw Kar³owicz, S³u¿ba Totuus Tuus czuwaj¹ca przy grobie ks. Jerzego Popie³uszko na Warszawskim ¯oliborzu, artyci scen polskich uwietniaj¹cy Msze wiête za Ojczyznê i rocznicowe
uroczystoci, a tak¿e prof. Wies³aw Wysocki dzie-

kan USKW, Ks. Pra³at Henryk Jankowski, Ks. Pra³at Józef Maj, Ks. Dziekan Stanis³aw Kuæ z Radzymina, prof. Peter Rayna, Stefan Melak prezes
Krêgu Pamiêci Narodowej, Andrzej Kierzkowski
przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ URSUS, prof.
Józef Szaniawski, prof. Jan Pachowski, Pani Ma³gorzata Zyk dyrektor Gimnazjum nr.2 w Z¹bkach
im. Ks. Jerzego Popie³uszki a tak¿e Pan Adam
Woronowicz odtwórca roli g³ównej w filmie Popie³uszko i J.E. Biskup Stanis³aw Pikus.
Szanowni Pañstwo pami¹tkowe zdjêcia opisy
i wspomnienia o Ks. Jerzym Popie³uszko wyró¿nionych osobistoci zostan¹ zamieszczone w publikowanej przez komitet ksi¹¿ce autorstwa Ryszarda Walczaka Pt. Ksiê¿e Jerzy Pamiêtamy, która
jesieni¹ bêdzie dostêpna równie¿ na p³ytach CD.
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamiêci Ks. Jerzego Popie³uszko

Zawody wêdkarskie na Dzieñ Dziecka

31 maja, na Gliniankach zielonkowskich odby³y siê towarzyskie zawody wêdkarskie z okazji Dnia
Dziecka dla najm³odszych adeptów tego sportu.
Impreza mia³a charakter pikniku, w którym pod
opiek¹ osób doros³ych (najczêciej rodziców) uczestniczy³o 42 dzieci w wieku od 3 do 15 lat rywalizuj¹cych o okolicznociowe puchary i statuetki w dwóch
grupach wiekowych (do 10 lat i 11-15 lat).
Ka¿dy z zawodników otrzyma³, ufundowane
przez organizatorów, zestawy wêdkarskie (4m
uzbrojony bacik), wiaderko z zanêt¹ i przynêt¹,
medal z okolicznociowym napisem, dyplom oraz
s³odycze i napoje.
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Impreza trwa³a oko³o 4 godzin, a nasi milusiñscy wykazali siê godn¹ pochwa³y wytrwa³oci¹ w
walce o miejsca na podium pomimo niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych (deszcz i wiatr).
W poszczególnych kategoriach wiekowych byli to:
A  wiek do 10lat
1. Julia Fabijañczuk
2. Kamil Pisarczyk
3. Jolanta Ilczuk
B  wiek 11-15 lat
1. Pawe³ Dr¹¿ewski
2. Justyna Makowiecka
3. Anna Wo¿niak

Na zakoñczenie imprezy nadw¹tlone si³y
uczestników wzmocni³ s³odki poczêstunek w postaci ró¿norodnych ciasteczek, które nieodp³atnie
przekaza³a organizatorom firma cukiernicza Pañstwa Gmitrzuków z Z¹bek.
Za ten s³odki podarunek serdecznie dziêkujemy fundatorom.
Wspó³organizatorami tych zawodów by³y Zarz¹dy Kó³ nr.23 w Zielonce i 130 w Z¹bkach.
Prezes Zarz¹du Ko³a
Franciszek D¹browski
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Dzieñ Dziecka na sportowo

31 maja b.r. na terenie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji odby³ siê Festyn Sportowo-Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. Festyn rozpocz¹³ siê o godzinie 10.00 od wystêpu
zespo³u tanecznego FART z Miejskiego
Orodka Kultury w Z¹bkach. Piêkna pogoda
towarzyszy³a wystêpom m³odym tancerkom.
Wspania³a choreografia i kostiumy wystêpuj¹cych dziewcz¹t to zas³uga opiekunki grupy pani Kingi Jakubowskiej.
Ponad 30-minutowy wystêp spotka³ siê
ze sporym aplauzem zgromadzonej publicznoci. Po wystêpie tancerek odby³o siê rozdanie dyplomów, pucharów
i nagród rzeczowych dla najlepszych zawodniczek i zawodników Cyklu Grand
Prix2009 w tenisie sto³owym, nad którym patronat sprawowa³ Burmistrz Miasta Z¹bki  Robert Perkowski. Rozgrywki trwa³y od stycznia do maja na
terenie Publicznego Gimnazjum nr 1.
Nagrody najlepszym wrêczali: Burmistrz Miasta Robert Perkowski, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 Karol Ma³olepszy oraz Dyrektor M.O.S.iR. Jacek
Romañczuk.
Kolejne atrakcje to wystêpy zrzeszonych
przy M.O.S.iR. w Z¹bkach szermierzy i bokserów. Najpierw zaprezentowali siê przedstawiciele U.K.S. Szabla Z¹bki, którzy dzieñ

www.zabki.pl

wczeniej zdobyli
trzy medale na
II Warszawskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y w Warszawie (z³ote: Katarzyna Nitczyñska
i Mateusz Szadkowski, srebrny
Dominika Koc).
Po nich na scenie
pojawili siê z¹bkowscy bokserzy,
którzy wraz z trenerem Tomaszem
Wójcikiem zaprezentowali swoje umiejêtnoci. Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê najm³odszemu 12-letniemu Kubie Kuczyñskiemu, który bardzo dobrze zaprezentowa³ siê
widzom festynu.
Podczas trwania festynu mo¿na by³o przek¹siæ co z grilla w punkcie gastronomicznym

lub zjeæ pysznego loda. By³a te¿ mo¿liwoæ
pogrania w siatkonogê, badmintona i wziêcia
udzia³u w turnieju pi³ki no¿nej zespo³ów dwuosobowych.
Nastêpni pojawili siê najm³odsi pi³karze
M.K.S. Dolcan Z¹bki, którzy na g³ównej p³ycie Stadionu Miejskiego pokazali fragment treningu pi³karskiego
oraz rozegrali pokazowy mecz.
W samo po³udnie
rozpocz¹³ siê mecz
pi³ki no¿nej pomiêdzy reprezentacjami z¹bkowskich
samorz¹dowców, a
reprezentacj¹ Komendy Powiatowej Policji w Wo³ominie. Pierwsze
podania miêdzy
sob¹ wymienili
Burmistrz Robert

Perkowski i zawodnik pierwszoligowej dru¿yny Dolcan Z¹bki  Marcin Stañczyk. Niestety tu¿ po rozpoczêciu spotkania nast¹pi³o
za³amanie pogody. Zacz¹³ padaæ rzêsisty
deszcz i zrobi³o siê zimno. Mecz dokoñczony
w strugach deszczu przyniós³ zwyciêstwo gociom 5:1. Dla wygranych bramki zdobyli:
2 Dawid Fernówka, Wojciech Rudnik,
Robert Monarcho i jedna bramka samobójcza. Dla samorz¹dowców bramkê
zdoby³ Tomasz Mikiewicz.
Niestety pogoda pokrzy¿owa³a plany organizatorom na dalsz¹ czêæ festynu. Pozosta³e punkty programu ze
wzglêdu na pogodê niestety, nie odby³y
siê. Festyn zakoñczy³o losowanie nagród loterii fantowej, która by³a prowadzona podczas trwania festynu. Uczestnicy loterii w nagrodê otrzymali sprzêt
sportowy, zabawki i inne upominki.
Wszystkie losy wygrywa³y nagrody.
Zgromadzone z loterii pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na wyjazdy na obozy
sportowe w czasie wakacji dla najubo¿szych.
T¹ drog¹ chcielibymy serdecznie podziêkowaæ Aptece Forte z Z¹bek oraz firmom METPOL oraz Tryumf z Warszawy za ufundowanie nagród loterii fantowej.
Jacek Romañczuk
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Wielkie zwyciêstwo Solidarnoci
 wspomnienia sprzed 20 lat  cz. II
4 czerwca by³ dniem s³onecznym chocia¿
ch³odnym. Ludzie ustawiali siê w d³ugich kolejkach pod lokalami wyborczymi i to nie tylko
po zakoñczeniu mszy w kocio³ach. Przed ka¿dym z lokali by³ zorganizowany punk informacyjny, obs³ugiwany przez m³odych wolontariuszy, którzy przypominali mieszkañcom, jak
g³osowaæ na Solidarnoæ. Po oddaniu g³osu ludzie wracali do naszych wolontariuszy i dziêkowali za wspania³e wybory, za to, ¿e dane im by³o
do¿yæ tej chwili. Nawet by³y przypadki przynoszenia osób nie mog¹cych siê samodzielnie poruszaæ i ob³o¿nie chorych, które od wielu lat nie
opuszcza³y domu, a dziêki pomocy rodziny lub
s¹siadów mog³y dotrzeæ do punktu wyborczego, tylko po to, aby zag³osowaæ na Solidarnoæ.
Oko³o godziny 13-stej dotar³y do nas kanapki
przygotowane przez kolegów z Warszawy  przywióz³ je Stefan Bratkowski  dziennikarz, cz³onek K.O. Solidarnoci Pragi Po³udnie, które trzeba by³o rozwieæ po punktach informacyjnych.
Jakie by³o moje zdziwienie, kiedy na punkcie przy
Szkole Podstawowej Nr 2 wolontariusze podziêkowali za kanapki informuj¹c, ¿e zjedli ju¿ po
3 obiady przyniesione przez panie z pobliskich
bloków. Wspominam ten fakt, bo on znowu
wiadczy o ogromnym zaanga¿owaniu mieszkañców naszego miasta i o atmosferze tamtego dnia.
Oko³o godziny 18-stej w naszym lokalu K.O.
Solidarnoæ przy ul Strzeleckiej zebra³a siê
du¿a grupa mieszkañców Z¹bek, którzy dzielili
siê swoimi uwagami i radoci¹ z dzisiejszego
dnia. W atmosferze radoci i euforii doczekalimy zamkniêcia lokali wyborczych.
I znów czeka³o mnie wa¿ne zadanie. Opozycja obawia³a siê sfa³szowania wyników wyborów,
poniewa¿ komisje wyborcze na poziomie miast
i województw nadal by³y obsadzone komunistami. Dlatego zorganizowano mocno zakonspirowany system weryfikacji wyników wyborów.
W ka¿dym miecie, gminie czy dzielnicy by³a
osoba odpowiedzialna za zebranie danych o wynikach z obwodowych komisji wyborczych i przekazanie tych informacji do swojego ³¹cznika
w Warszawie. W naszym miecie by³am to ja, dosta³am numer telefonu, numer i has³o do identyfikacji, nikt wiêcej nie by³ w to wtajemniczony.
W tym miejscu potrzebna jest ma³a dygresja
 to by³y czasy kiedy nie by³o telefonów komórkowych, w Z¹bkach by³a centrala rêczna. Chc¹c
gdziekolwiek zatelefonowaæ, trzeba by³o prosiæ
telefonistkê o po³¹czenie, na które zwykle d³ugo siê czeka³o. Tej nocy musia³am wykonaæ tych
telefonów bardzo wiele. Na szczêcie udawa³o
siê uzyskiwaæ po³¹czenia wyj¹tkowo sprawnie.
Tutaj muszê wspomnieæ nastêpn¹ bardzo mi³¹
sytuacjê, przy którym z kolejnych telefonów,
przepraszam telefonistkê, ¿e tak bardzo j¹ absorbujê dzisiejszej nocy i dziêkujê za szybkie
³¹czenie, us³ysza³am wtedy w s³uchawce takie
s³owa  to ja dziêkujê pani, ¿e mogê braæ udzia³
w tak wielkiej historycznej sprawie, poniewa¿
dzisiejszej nocy jest pani najwa¿niejsz¹ osob¹
w tym miecie i na najbli¿sze 3 godziny daje
pani bezporednie wyjcie na miasto. To jest
jeszcze jeden przyk³ad ilustruj¹cy jak wielka
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u mieszkañców by³a potrzeba zaanga¿owania siê w t¹ sprawê, jak wielkie oczekiwania zwi¹zane z wydarzeniami, jakie siê dzia³y 4 czerwca.
Pierwsze oficjalne wyniki z komisji obwodowych sp³ywaj¹ do
mnie oko³o 2400 przywozi je m¹¿
zaufania jednej z komisji  mamy
zwyciêstwo i wysok¹ frekwencjê.
Nastêpne, równie optymistyczne
wyniki docieraj¹ co 20-30 minut i s¹
natychmiast przekazywane do sztabu w Warszawie. Oko³o 3-ciej w nocy znamy ju¿ wstêpne wyniki wyborów w Warszawie i szacunkowe
w Polsce. Ta noc z 4 na 5 czerwca
Zdjêcie z uroczystoci Solidarnoæ Dziêkuje 10 czerwca 1989 r.
1989 roku by³a jedn¹ z najwspanialzorganizowane przez K.O. Solidarnoæ Praga Po³udnie
szych w moim ¿yciu. Radoæ wielka, bo zwyciêstwo wielkie, ze 100 mandatów do
Te wybory spowodowa³y o¿ywienie aktywSenatu zdobylimy 99, ze 161 mo¿liwych do obnoci spo³ecznej w naszym miecie i konieczsadzenia mandatów w Sejmie kandydaci dru¿ynoæ kontynuacji dzia³alnoci w celu wprowany Lecha Wa³êsy zdobyli 161. Wieczorem
dzenia demokratycznych zmian na szczeblu
5 czerwca aktorka Joanna Szczepkowska og³olokalnym. Jednak najpierw podziêkowalimy
si³a z ekranu telewizora Proszê pañstwa w dniu
Bogu za pierwsze zwyciêstwo. W ostatni¹ nie4 czerwca skoñczy³ siê w Polsce komunizm.
dzielê czerwca nasza delegacja wziê³a udzia³
Klêska komunistów by³a totalna, nawet lista
w pierwszej po wyborach mszy za Ojczyznê
krajowa zosta³a odrzucona w ca³oci. Zrozumiew kociele w. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu,
li, ¿e nie maj¹ ju¿ legitymacji spo³ecznej do dalsk³adamy kwiaty na grobie ks. Jerzego Popieszego rz¹dzenia, nie mogli ju¿ mówiæ, ¿e PZPR
³uszki.
jest przewodni¹ si³¹ narodu, nie mogli te¿ liW zwi¹zku z 5-t¹ rocznic¹ bestialskiego morczyæ na bratni¹ pomoc z zewn¹trz.
du ksiêdza Jerzego Popie³uszki dokonanego
To co siê sta³o 4 czerwca 1989 roku jest owoprzez funkcjonariuszy SB, nasza z¹bkowska Socem tego, co sta³o siê 10 lat wczeniej na Placu
lidarnoæ na pami¹tkê tej rocznicy i zwyciêstwa
Zwyciêstwa podczas pierwszej pielgrzymki Jana
Solidarnoci ufundowa³a ks. Jerzemu tablicê
Paw³a II do Polski. Wtedy s³owa Papie¿a zasiaz obrazem tak przez niego ukochanej Matki
³y ziarno ducha, który przez nastêpne 10 lat dojBoskiej Czêstochowskiej, wraz z dedykacj¹
rzewa³ w sercach Polaków i odmienia³ oblicze
od Solidarnoci z¹bkowskiej. Po uzgodnieniu
polskiej ziemi. Duch ten natchn¹³ wiat³ych luz ks. proboszczem
dzi, którzy doprowadzili do obrad okr¹g³ego stoZdzis³awem
³u, wyborów 89 roku i przemian w ca³ej EuroGniazdowskim tapie oraz pozwoli³ unikn¹æ bratobójczych walk
blica ta zosta³a
i rozlewu krwi w Polsce.
wmurowana w
We wszystkim, co robi³am w 1989 roku miacianê kocio³a pa³am wiadomoæ, ¿e jestem jednym z tysiêcy
rafii w. Trójcy
ma³ych trybików napêdzaj¹cych wielk¹ machinê
i powiêcona poddziejów, której nikt nie bêdzie wstanie zatrzymaæ.
czas uroczystej
¯adna z³oliwoæ czy próba zastraszenia nie momszy odprawionej
g³y mnie odwieæ od podjêtego zadania. Realizo19 padziernika
wa³am swoje marzenie o tym, aby móc ¿yæ
1989 roku. Tablica
i umrzeæ w wolnej Polsce i ¿eby moi synowie mota jest wiadecgli swobodnie decydowaæ o swoim ¿yciu w detwem naszej solimokratycznym kraju. Zwyciêstwo 4 czerwca by³o
darnociowej dzia³alnoci w Z¹bkach, tylko, ¿e
dzie³em wspólnym dziesi¹tków mieszkañców
obecnie ma³o kto o tym wie.
naszego miasta, którzy anga¿owali siê w pracê
Dalsz¹ czêæ wspomnieñ o dzia³alnoci Kow Komitecie lub nas wspierali.
mitetu Obywatelskiego Solidarnoæ w Z¹bW dniu 10 czerwca K.O. Solidarnoæ Pragi
kach bêdê stara³a siê przedstawiæ w jednym z naPo³udnie chc¹c podziêkowaæ za pracê wszystkim
stêpnych wydañ gazetki. Szczególnie wa¿ne by³y
tym, którzy ca³ym sercem zaanga¿owali siê w wypierwsze wolne wybory samorz¹dowe, gdzie
bory, a w szczególnoci wolontariuszom pracuj¹równie¿ nasza z¹bkowska spo³ecznoæ popar³a
cym na punkach informacyjnych, zorganizowa³
kandydatów znajduj¹cych siê na listach Komiwspania³e spotkanie pod has³em Solidarnoæ Dziêtetu Obywatelskiego Solidarnoæ. Za co jeszkuje z udzia³em nowo-wybranych pos³ów Marii
cze raz dziêkujê.
Sielickiej-Grackiej i Ryszarda Bugaja oraz artystów
scen polskich. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzyWanda Kret
mali dyplomy z podziêkowaniem i zrobilimy soPrzewodnicz¹ca Komitetu Obywatelskiego
bie pami¹tkowe zdjêcie z naszymi pos³ami.
Solidarnoæ w Z¹bkach w latach 1989-1991
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Podziêkowanie
Drodzy mieszkañcy Z¹bek
Dzieñ 07.06.2009 r. by³ sprawdzianem postaw obywatelskich. W imieniu Platformy Obywatelskiej w Z¹bkach
dziêkujê wszystkim sympatykom i zwolennikom, mieszkañcom naszego Miasta za udzia³ w wyborach i udzielonemu
poparciu. Odnielimy wspólne zwyciêstwo w Z¹bkach,
uzyskuj¹c najwiêcej oddanych g³osów na Platformê
Obywatelsk¹. Jeszcze raz dziêkujê.
Janusz Chibowski
Przewodnicz¹cy PO w Z¹bkach

BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI
og³asza nabór kandydatów
na stanowiska:
specjalista/inspektor
ds. inwestycji drogowych
oraz
podinspektor/inspektor
ds. administrowania
gminnym zasobem mieszkaniowym
Wymagania niezbêdne i dodatkowe na ww. stanowisko znajduj¹ siê na tablicy og³oszeñ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta
Z¹bki www.umzabki.bip.org.pl  konkursy na wolne stanowiska pracy.

XL Sesja Rady Miasta
28 maja odby³a siê XL sesja Rady Miasta Z¹bki, podczas której podjêto
nastêpuj¹ce uchwa³y:
 w sprawie wyra¿enia zgody na wniesienie do Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Z¹bkach, jako wk³adu niepieniê¿nego (aportu) aportu Miasta Z¹bki  prawa w³asnoci nieruchomoci gminnej przy
ul. Batorego w Z¹bkach, w zamian za udzia³y.
 w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoci gruntowej
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Z¹bki na lata 2008-2015
 w sprawie udzielenia przez Miasto Z¹bki pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na cel realizacji projektu:
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci województwa mazowieckiego, przez budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
 w sprawie udzielenia przez Miasto Z¹bki pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na cel realizacji projektu:
Rozwój elektronicznej administracji w samorz¹dach województwa mazowieckiego wspomagaj¹cej niwelowanie dwudzielnoci potencja³u województwa
 w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
 w sprawie udzielenia Powiatowi Wo³omiñskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej z bud¿etu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wo³omiñskiego polegaj¹cego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Batorego w Z¹bkach
 w sprawie uchwalenia Statutu Orodka Pomocy Spo³ecznej w Z¹bkach
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie emisji obligacji
 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta Z¹bki na 2009 rok
Pe³na treæ uchwa³ dostêpna jest na stronie internetowej Urzêdu Miasta
(www.zabki.pl), link BIP, w zak³adce: prawo miejscowe.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

o przyst¹pieniu do przeprowadzenia
oceny oddzia³ywania na rodowisko
w sprawie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

o przyst¹pieniu do przeprowadzenia
oceny oddzia³ywania na rodowisko
w sprawie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 33 ust. 1 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 o przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na rodowisko w sprawie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie zespo³u zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z us³ugami i gara¿em podziemnym przy ul. Powstañców
i Andersena w Z¹bkach na dzia³ce ew. nr 6 obrêb 03-34 w Z¹bkach oraz o podjêciu zawieszonego postêpowania ze wzglêdu
na ustanie przyczyny zawieszenia postêpowania, a mianowicie przed³o¿enie przez wnioskodawcê opracowanego raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko.
W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e z ww. raportem
oraz pozosta³¹ dokumentacj¹ spawy 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. Uwagi i wnioski
w powy¿szej sprawie mo¿na sk³adaæ do Urzêdu Miasta Z¹bki
w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomoci,
do rozpatrzenia których organem w³aciwym jest Burmistrz
Miasta Z¹bki.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. 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 o przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na rodowisko w sprawie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiêwziêcia polegaj¹cego na
budowie Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Z¹bkach, które bêdzie
usytuowane pomiêdzy ulicami: Ks. Skorupki, S³owackiego, Topolow¹, Gdyñsk¹, obejmuj¹c¹: modernizacjê stadionu pi³karskiego wraz z budow¹ trybun dla 3000 miejsc
siedz¹cych z boiskami sportowymi oraz zapleczem administracyjno-socjalnym, budowê kortów tenisowych, skate-parku/lodowiska, boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza administracyjno-socjalnego, budowê hali sportowo-widowiskowej, budowê krytego basenu k¹pielowego, budowê hotelu, na dzia³kach nr ew. 132
w obrêbie 03-05 oraz na dzia³kach nr ew. 59/1, 59/2, 59/3, 58/1, 58/2, 56/1, 56/2, 40,
41, 42, 43, 39, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73 w obrêbie 03-06 w Z¹bkach oraz o podjêciu zawieszonego postêpowania ze wzglêdu na ustanie przyczyny
zawieszenia postêpowania, a mianowicie przed³o¿enie przez wnioskodawcê opracowanego raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko.
W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e z ww. raportem oraz pozosta³¹ dokumentacj¹ spawy 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. Uwagi i wnioski w powy¿szej sprawie mo¿na
sk³adaæ do Urzêdu Miasta Z¹bki w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej
wiadomoci, do rozpatrzenia których organem w³aciwym jest Burmistrz Miasta Z¹bki.
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