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Z¹bkowski Bieg Niepodleg³oci

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

Profesjonalny druk
na tkaninach, automaty

11 listopada 2009 r. w 91 rocznicê odzyskania przez pañstwo polskie niepodleg³oci, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach zorganizowa³y, dla uczczenia
tej rocznicy  bieg niepodleg³oci. Bieg poprzedzi³a msza wiêta w
intencji Ojczyzny, odprawiona w Kociele wiêtej Trójcy.

Bezgotówkowe
tel. (22) 763-40-22 (23,24)
rozliczenie!
501-757-860
Samochód zastêpczy
www.intergraph.com.pl
na czas naprawy!
Pomnik Upamiêtniaj¹cy
bohaterów Bitwy Cudu Nad Wis³¹ z 1920 roku

c.d. na str. 6

SYLWESTER
w „Orchidei”
Zapraszamy:
tel: 609-113-033
(22) 781-40-06
www.weselaorchidea.pl
NAJTAÑSZY SYLWESTER W MIEŒCIE

www.zabki.pl
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Burmistrz Miasta Z¹bki
sk³ada podziêkowania za wspó³pracê
w zakresie promowania Miasta Z¹bki w 2009 r.
nastêpuj¹cym firmom:
 Elmawi Sp.k. Hurtownia Elektrotechniczna z ul. £odygowej 35
w Warszawie
 Prymus Szko³a Jêzyków Obcych z ul. Bukowej 1 w Z¹bkach
 PHU Margo Ma³gorzata Rogulska z ul. Wiosennej 1 A w Z¹bkach
 PHU Profil Grzegorz Wyszomierski z ul. Górnol¹skiej 38 w Z¹bkach
 Techbud Andrzej Filipiak z ul. Pi³sudskiego w Markach
 Orodek Szkolenia Kierowców ABS Dariusz Wyrzykowski z ul. Wojska Polskiego 34 w Z¹bkach
 PHU Even Jerzy Ga³¹zka z ul. Ks. J. Popie³uszko 49 w Z¹bkach
 Stolarstwo99 Radek Miros³aw z ul. Kochanowskiego 9 w Z¹bkach
 Top Serwis Wojciech Tucholski Pawe³ Wiêch Sp. j. z ul. £odygowej 27 w Warszawie
 Us³ugi Dwigowe Pawe³ Waækowski z ul. Granicznej 9A w Z¹bkach
 Pizzeria La Festa z ul. ¯wirki 1 w Z¹bkach
 Interklima Marek Drozdowicz z ul. Powstañców 15 A/304 w Z¹bkach
 Us³ugi Motoryzacyjne Tadeusz ¯aboklicki OSKP z ul. £odygowej 35
w Warszawie
 Dozbud-Development z ul. Powstañców 6 w Z¹bkach
 Eltel. Artyku³y Elektryczne z ul. Ks. Skorupki 80 w Z¹bkach
 Us³ugi Stolarskie Grzegorz Gadomski z ul. Narutowicza 6 w Z¹bkach
 Energo-Bud Development z ul. Pi³sudskiego 111 w Z¹bkach
 PHU Sadowski (Ekopralnia Fala) z ul. Orlej 8/78 Pasa¿ Handlowy
w Z¹bkach
 TRADE-POL Sp. z o.o. z ul. Orlej 8/77 Pasa¿ Handlowy w Z¹bkach
 Ulwit Urszula Pogorzelska z ul. Tetmajera 22 A w Z¹bkach
 PRG 1 Micha³ Szulkowski ul. Ga³czyñskiego w Z¹bkach
 Przedsiêbiorstwo Budowlano-Handlowe Gór-Pis Pawe³ Góral
i Wspólnicy Sp. j. z ul. Chopina 17 A w Z¹bkach
 Mar-Bud Kominy z ul. J.Szanajcy 10 w Warszawie
 Kryst-Buderus Kot³y C. O. z ul. Orlej 4/57 w Z¹bkach
 Lion-Gri Europe Sp z o.o. z ul. Grochowskiej 78 w Warszawie
 Awangarda Salon Urody z ul. Sikorskiego 33A/37w Z¹bkach

PAWE£ SALON MODY MÊSKIEJ
POLECAMY

·
·
·
·
·
·

GARNITURY, SPODNIE, MARYNARKI
KOSZULE, KRAWATY
KURTKI JESIENNE I FLAUSZOWE
ROZMIARY 46-60 TAK¯E NIETYPOWE
ATRAKCYJNE CENY
SZEROKI WYBÓR
NASZA MI£A OBS£UGA,
BOGATY ASORTYMENT
ORAZ NISKIE CENY
ZADOWOL¥ KA¯DEGO KLIENTA

Z¹bki ul. Batorego 32 c
kom. 0663-622-204
email: salonmody.pawel@plusnet.pl
www.pawel.garnitury-weselne.pl
godziny otwarcia:
www.garanti.com.pl
pn-pt 9.30-17.30; sob 8.30-13.00
zapraszamy

AGENCJA

METROPOLIS

NIERUCHOMOCI
Porednictwo w Obrocie
Nieruchomociami

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

Zaproszenie
na cytologiê i mammografiê
w Z¹bkach
Zapraszamy na bezp³atne badania mammograficzne i cytologiczne
w dniach 7-8 grudnia 2009 r. w godz. 10.30  18.00.
Z bezp³atnych badañ cytologicznych mog¹ skorzystaæ panie w wieku 25-59 lat, które w ci¹gu 3 ostatnich lat nie wykonywa³y badañ
w ramach NFZ.
Z bezp³atnych badañ mammograficznych mog¹ skorzystaæ panie
w wieku 50-59 które w ci¹gu 2 ostatnich lat nie wykonywa³y badañ w ramach NFZ.
Cytomammobus zostanie postawiony na parkingu przy ul Orlej przy
Przychodni Miejskiej w Z¹bkach.
Zg³aszaæ nale¿y siê do cytomammobusu w godzinach jego pracy.
Nie prowadzimy zapisów.
Promocja Miasta Z¹bki

Przebudowa ul. Powstañców
Szanowni Pañstwo.
Uprzejmie informujê, ¿e w zwi¹zku z przebudow¹ ul. Powstañców na
odc. rondo przy ul. Pi³sudskiego  ul. Reymonta nast¹pi czasowa zmiana ruchu polegaj¹ca na wprowadzeniu jednokierunkowego ruchu w stronê ul. ¯o³nierskiej. Pojazdy kieruj¹ce siê w stronê przeciwn¹ bêd¹ mia³y objazd ul. Kopernika i ul. Szwole¿erów.
Zmiany ruchu obowi¹zywaæ bêd¹ do zakoñczenia robót drogowych t.j.
od dnia 24.11.2009 r. do 30.03.2010 r.
Przepraszam za utrudnienia w ruchu zwi¹zane z wprowadzeniem powy¿szej zmiany.
Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Z¹bki

Informujê,
¿e w dniu 24.12.2009 r. (Wigilia)
zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy Urz¹d Miasta Z¹bki bêdzie nieczynny.
Patrycja ¯o³nierzak
Sekretarz Miasta Z¹bki

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

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

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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 kursy kat. B
 jazdy doszkalaj¹ce
Toyota Yaris
 indywidualne zajêcia
o dogodnych godzinach
 sale wyk³adowe
w Z¹bkach i Warszawie
 wzorcowy plac
manewrowy
tel: 51 21 51 165
(0-22) 216-88-55 : 216-88-58

JAZDA NA MAXXXXXA
L-MAX Jacek Gago

DY¯URY REDAKCYJNE:
red. Miros³aw Oleksiak
Urz¹d Miasta pok. nr 9
poniedzia³ki: godz. 1600-1800
pi¹tki: godz.: 800-1000

www.zabki.pl
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Nowe wodomierze
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Z¹bkach zainstalowa³o ju¿ ponad 500 nowych wodomierzy z radiowym odczytem danych. Do koñca bie¿¹cego roku zamontowanych zostanie jeszcze dodatkowo 300 szt.
Nowe wodomierze montowane s¹ w rejonie
ulic: Batorego, Jana Paw³a II, Klamrowej,
Mickiewicza, Nowa, Sowiñskiego.
Nowe wodomierze odporne s¹ na mechaniczn¹ oraz magnetyczn¹ ingerencjê. Zalet¹
nowych wodomierzy jest tak¿e sygnalizowanie prób ingerencji we wskazania metrologicz-

ne oraz raportowanie o nieprawid³owociach
w dzia³aniu samego wodomierza. Wyposa¿one zosta³y równie¿ w funkcjê wykrywania
wycieków oraz niskiego przep³ywu.
Wiosn¹ 2010 r. PGK og³osi kolejny przetarg nieograniczony na zakup ok. 1000 szt.
wodomierzy z radiowym odczytem danych.
Wodmierze te bêd¹ instalowane w kwartale
ulic: Batorego, 11-Listopada, Rychliñskiego i
Kolejowa oraz u wszystkich nowych klientów
spó³ki, którzy przy³¹cz¹ siê do sieci wodociagowej w 2010 r.

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A

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

Wymiana wodomierzy g³ównych, za które
odpowiada spó³ka jest prowadzona dla klientów PGK bezp³atnie. Natomiast wodomierze,
które s³u¿¹ wy³¹cznie do rozliczenia iloci
odebranych cieków (zamontowanych na hydroforach) oraz do podlewania ogrodów (tzw.
podliczniki) bêd¹ mog³y zostaæ wymienione,
ale ju¿ na koszt ich w³acicieli.
Robert wi¹tkiewicz
Prezes Zarz¹du
PGK w Z¹bkach

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)
 KRIOCHIRURGIA  leczenie chrapania i bezdechów nocnych, udra¿nianie nosa,
leczenie przewlek³ych nie¿ytów nosa alergicznych i niealergicznych, polipów nosa,
zmniejszanie migda³ków, usuwanie zmian skórnych (m.in. brodawki, kurzajki) oraz
zmian b³ony luzowej
 TYMPANOMETRIA

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

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

Z¹bki
ul. Powstañców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 8002100
sob. 9001700
niedz. 10001500
www.zabki.pl
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Jaki bêdzie bud¿et
na 2010 rok?
Projekt bud¿etu na rok 2010 jest ju¿ gotowy. Zaplanowano dochody w wysokoci 103 361 531,86 z³, w tym dochody pochodz¹ce z bud¿etu Unii
Europejskiej w wysokoci 32 538 550,01 z³. Prognozowane wydatki miasta Z¹bki na 2010 r. okrelono w wysokoci 107 432 917,41 z³.. Wydatki
inwestycyjne na 2010r. planowane s¹ w wysokoci 45 624 623,36 z³, co
stanowi 42,47% wydatków ogó³em, z czego 71,32 % finansowane bêdzie
z pozyskanych rodków z Unii Europejskiej.
O pracy nad bud¿etem, jego specyfice, o tym co przyniesie nowy rok rozmawiamy z Burmistrzem Miasta Z¹bki Robertem Perkowskim.
Prace nad bud¿etem na kolejny rok trwaj¹
ju¿ jaki czas. Projekt bud¿etu jest ju¿ przygotowany i zosta³ skierowany do Regionalnej
Izby Obrachunkowej i Rady Miasta.
Jak by Pan wstêpnie oceni³ ten bud¿et?
To prawda, teoretycznie prace trwaj¹ od
wrzenia, ale w praktyce mo¿na powiedzieæ, ¿e
trwaj¹ od poprzedniego roku. Zawsze bowiem
jest tak, ¿e pracuj¹c nad konkretnym bud¿etem
zastanawiamy siê równie¿ nad kszta³tem kolejnych lat bud¿etowych. Oczywiste jest, ¿e ka¿dy
rok bud¿etowy ma wp³yw na lata kolejne. Za³ó¿my, ¿e w bud¿ecie tego roku bêdziemy mieli
pewne niedobory finansowe lub nadwy¿ki, to
bêd¹ one mia³y swój wp³yw w latach kolejnych.
Inn¹ spraw¹ jest, ¿e bud¿ety samorz¹dów, nie
tylko z¹bkowskiego, ale wszystkich innych,
zw³aszcza Warszawy, w roku bie¿¹cym by³y
bardzo trudne. Mocno trzymam kciuki za s¹siednie Marki, którym ju¿ w tegorocznym bud¿ecie
zabrak³o a¿ piêæ milionów z³otych. Natomiast
nasze dochody znacz¹co spad³y, a wydatki nie
tylko nie spad³y proporcjonalnie wzglêdem dochodów, ale niestety wzros³y w stosunku do lat
poprzednich. By³o to zwi¹zane choæby z koniecznoci¹ pokrycia kosztów wynikaj¹cych ze
wzrostu cen energii, utrzymania dodatkowych
klas w szko³ach, podwy¿ek np. dla nauczycieli,
zapewnianych ustaw¹ Karta Nauczyciela. Wydaje siê, ¿e jednostkowo s¹ to niedu¿e podwy¿ki, ale zsumowane i skontrastowane ze spadkiem
dochodów powoduj¹, ¿e ten rok jest trudny. Na
tym tle rok przysz³y bêdzie równie trudny, a byæ
mo¿e jeszcze trudniejszy.
Okazuje siê, ¿e nasz sukces jest jednoczenie
naszym obci¹¿eniem i olbrzymim wyzwaniem.
Otrzymalimy z UE szansê na uzyskanie kilkudziesiêciu milionów z³otych i by j¹ wykorzystaæ,
musimy kwotê niewiele mniejsz¹ zainwestowaæ
z w³asnych rodków. Teoretycznie dofinansowanie unijne w przypadku inwestycji drogowych
siêga 85%, ale w praktyce dofinansowanie dotyczy kosztów kwalifikowanych, a jak wiemy
inwestycja poci¹ga za sob¹ równie¿ wydatki niekwalifikowane, s¹ to chocia¿by wydatki zwi¹zane z wykupem nieruchomoci. W przypadku
niektórych dróg wykup nieruchomoci wymaga
wiêkszych nak³adów ni¿ budowa samej drogi.
Kiedy projekt bud¿etu móg³by byæ przedmiotem prac na sesji Rady Miasta?
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Zale¿y nam na tym, aby bud¿et zosta³ przeg³osowany do koñca 2009 roku, czyli tak, jak
stanowi prawo. Wydaje mi siê, ¿e jest sytuacj¹
anormaln¹, gdy rada nie chce przeg³osowaæ bud¿etu w grudniu i odci¹ga g³osowanie na rok
2010, bo to stanowi w pewnym sensie swoisty
znak zapytania i zagro¿enie dla mo¿liwoci realizowania wielu inwestycji, w tym unijnych.
Analizuj¹c plan bud¿etowy na 2010 rok, nie
trudno zauwa¿yæ, ¿e g³ówne dane bud¿etowe,
czyli wysokoæ dochodów i wydatków w porównaniu do lat poprzednich, s¹ stosunkowo
wysokie. Po raz pierwszy w historii Z¹bki
przekraczaj¹ magiczn¹ barierê 100 mln z³...
To prawda. Naszym g³ównym ród³em dochodów w bud¿ecie na 2010 rok, które powoduje
wzrost bud¿etu, s¹ to subwencje z UE na dofinansowanie projektów unijnych. Nie zapomnijmy, ¿e s¹ to pieni¹dze przeznaczone na konkretny cel, a ponadto s¹ to pieni¹dze, które mog¹ do
nas wp³yn¹æ tylko jednorazowo, dlatego te¿ w tym
bud¿ecie po stronie dochodów jest tak dynamiczny wzrost. Z tego te¿ powodu pojawiaj¹ siê znacz¹ce wydatki celem zrealizowania tych inwestycji
dofinansowywanych z UE. S¹ to wielomilionowe rodki. Zatem po zrealizowaniu unijnych inwestycji, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w latach kolejnych
bud¿et znacz¹co zmniejszy siê.
Mo¿liwoæ pozyskania 45 mln z³ w przysz³ym roku jest niebagateln¹ szans¹, której nie
mo¿emy zmarnowaæ. Uwa¿am, ¿e warto zrobiæ
w tej sytuacji wszystko, nawet zaci¹gn¹æ dodatkowe kredyty, ¿eby te pieni¹dze wykorzystaæ.
Nie zapominajmy, ¿e zad³u¿enie miasta na
30 mln z³, które mo¿e pos³u¿yæ na pozyskanie
kolejnych bezzwrotnych 60 mln z³ z unii jest
dzia³aniem jak najbardziej racjonalnym i sensownym. Tak te¿ bêdziemy robiæ. W ten sposób
maksymalizujemy nasze mo¿liwoci pozyskiwania rodków unijnych. To niestety oznacza, ¿e
przysz³oroczny bud¿et bêdzie priorytetowo traktowa³ te inwestycji, które s¹ finansowane z UE.
Wszystkie mniejsze inwestycje, które mog¹ byæ
zrealizowane jedynie ze rodków w³asnych, nie
bêd¹ mog³y byæ wykonane w przysz³ym roku,
gdy¿ nie bêd¹ mia³y pokrycia finansowego. Zostan¹ zapewne przesuniête na rok 2011. Jest to
przykra wiadomoæ, szczególnie dla osób oczekuj¹cych na konkretn¹ niewielk¹ inwestycjê (np.
ma³¹ uliczkê).

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w roku 2010
kwoty przeznaczone na inwestycje nie bêd¹
mniejsze. Jest to bud¿et jeszcze bardziej proinwestycyjny ni¿ do tej pory. Nie zapomnijmy, ¿e
projekt unijny dotyczy kompleksowej budowy
14 g³ównych dróg w Z¹bkach (np. Wolnoci,
11-go Listopada, Rychliñskiego, 3-go Maja, Wyzwolenia, Kosynierów, Maczka, Ks. Zycha, Sosnowa, Langiewicza, tunel i inne), co poch³onie
olbrzymie pieni¹dze.
Rozumiem, ¿e w przysz³ym roku wszystkie te
drogi bêd¹ rozpoczête?
Tak, wszystkie zostan¹ rozpoczête, a czêæ
z nich na pewno zostania ukoñczona.
Bez w¹tpienia drogi s¹ bardzo wa¿ne, ale czy
to oznacza, ¿e oprócz inwestycji drogowych
nie powstanie nic innego?
Nie mo¿emy zmarnowaæ szansy pozyskania
kilkudziesiêciu mln z UE, ma to dla nas priorytetowe znaczenie. Pamiêtajmy, ¿e to wymaga od
nas równie¿ olbrzymiego wk³adu finansowego.
Planujemy, aby w przysz³ym roku oprócz tych
unijnych inwestycji kontynuowaæ tylko te, które s¹ rozpoczête w roku bie¿¹cym, mam tu na
myli chocia¿by g³ówn¹ trybunê, która stanowi
wielofunkcyjny obiekt sportowy, wewn¹trz którego oprócz zaplecza dla boisk bêd¹ znajdowa³y siê równie¿ sale do uprawiania innych dyscyplin sportowych czy organizowania ró¿nych
wydarzeñ kulturalnych.
Ale czy mimo wszystko mog¹ pojawiæ siê inne
drobne inwestycje w przysz³ym roku?
Mo¿e siê tak staæ jedynie w przypadku, gdyby nasza sytuacja bud¿etowa w jaki sposób siê
poprawi³a w niezaplanowany do tej pory sposób. Niestety na drobne inwestycje, w tym lokalne uliczki, potrzebne s¹ rodki w³asne, gdy¿
nie da siê uzyskaæ na nie dofinansowania z unii.
Takie dodatkowe rodki mog³yby siê pojawiæ,
gdybymy otrzymali dofinansowanie na zrealizowane ju¿ inwestycje, jakim bêdzie np. budynek Przedszkola Publicznego nr 3. Wtedy odzyskalibymy zainwestowane tam rodki w³asne,
które mo¿na by³oby przeznaczyæ na inny cel.
Jednak, co do tego nie mamy pewnoci, ale oczywicie staramy siê odzyskaæ zainwestowane pieni¹dze, przynajmniej w czêci.

www.zabki.pl
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Deficyt bud¿etowy opiewa na kwotê ponad
4 mln z³, co przy tak du¿ych dochodach i wydatkach nie jest chyba kwot¹ olbrzymi¹. Co
Pan o tym s¹dzi?
Uwa¿am, ze deficyt przysz³oroczny jest bardzo ma³y. Niestety musimy uwzglêdniæ nasze
obci¹¿enie bud¿etowe równie¿ innymi zobowi¹zaniami, które w kontekcie inwestycji unijnych
powsta³y w roku bie¿¹cym.
ulica Batorego
Jeli porównalibymy bud¿et na 2010 r. z poprzednimi planami bud¿etowymi, to jak Pan
by go oceni³?
Pomimo ¿e bud¿et z roku na rok jest coraz
wiêkszy i jest w ostatnich latach bardzo proinwestycyjny, to wp³yw na kszta³t bud¿etu ma
ogólna sytuacja gospodarcza. Niestety kryzys
ogólnopolski da³ siê odczuæ równie¿ na naszym
bud¿ecie. Jak wiemy, bud¿et gminy sk³ada siê
m.in.: z udzia³ów w podatkach od osób prawnych i fizycznych, z podatków lokalnych. Je¿eli ludzie mniej zarabiaj¹, to odprowadzaj¹
mniejsze podatki. 1/3 podatku odprowadzanego przez mieszkañca trafia z powrotem do bud¿etu Z¹bek. Innym wa¿nym ród³em dochodu jest udzia³ w podatku od czynnoci
cywilno-prawnych, niestety dochody z tego ty-

tu³u s¹ drastycznie mniejsze ni¿ w latach poprzednich. Ma to zwi¹zek przede wszystkim
z kryzysem na rynku nieruchomoci. Z ka¿dej
sprzedanej lub zakupionej nieruchomoci gmina mia³a okrelone wp³ywy. Jak informuje Moja
Gazeta Regionalna s¹siaduj¹ce Marki w roku
bie¿¹cym maj¹ niedobór w wysokoci 5 mln
z³. Na szczêcie, w miêdzyczasie te zmniejszone dochody nam uda³o siê skompensowaæ
oszczêdnociami w trakcie roku, wiêc nie mamy
tak trudnej sytuacji jak Marki.
Ale czy gdyby nie rodki unijne, to sytuacja
by³aby jeszcze gorsza?
Paradoksalnie, nie do koñca tak jest, gdy¿
na inwestycje unijne nie musielibymy wyk³adaæ w³asnych rodków, a moglibymy je przeznaczyæ na inne mniejsze, równie¿ oczekiwane przez mieszkañców prace. Wtedy sytuacja
bud¿etowa by³aby bardzo dobra, ale kosztem
zrealizowania du¿o mniejszej iloci inwestycji (unijnych) w Z¹bkach. A na to nie mo¿emy sobie pozwoliæ, gdy¿ potrzeby s¹ bardzo
du¿e.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e rodki unijne s¹
du¿ym dobrodziejstwem, ale te¿ jednoczenie
pewnym ograniczeniem?

Tak, rodki unijne s¹ du¿ym dobrodziejstwem, bo pozwalaj¹ zrealizowaæ du¿e inwestycje, których Z¹bki prawdopodobnie by nie zrealizowa³y bez wsparcia unijnego. Jednoczenie
stanowi¹ du¿e obci¹¿enie bud¿etu miasta, bo te
olbrzymie projekty wymagaj¹ naszego wspó³finansowania. Trzeba pamiêtaæ, ¿e my nie dostajemy dofinansowania w wysokoci 100% wartoci inwestycji. Teoretycznie otrzymujemy
maksymalnie 85%, a praktycznie dofinansowanie wynosi w granicach 60-70%. Jak wspomnia³em wczeniej, s¹ tak zwane koszty niekwalifikowane, które gmina musi pokryæ samodzielnie.
Trzeba przyznaæ, ¿e mimo wielu niedogodnoci, warto realizowaæ wiêcej inwestycji, bo
przecie¿ one w Z¹bkach zostan¹ i bêd¹ s³u¿yæ
mieszkañcom przez dziesi¹tki lat. Dlatego tak
wielk¹ wagê przywi¹zujemy do jak najlepszego
wykorzystania rodków unijnych, nawet kosztem przesuniêcia innych, mniejszych inwestycji
w czasie.
Liczymy równie¿ na to, ¿e uda nam siê pozyskaæ dofinansowanie na kolejn¹ inwestycjê,
byæ mo¿e na basen, mo¿e trybunê, albo halê
widowiskowo-sportow¹. Wci¹¿ czekamy na rozstrzygniêcie tego konkursu.
Dziêkujê za rozmowê.

Inwestycje w Naszym Miecie
Ulica Maczka
O ró¿nych utrudnieniach zwi¹zanych z rozpoczêciem tej inwestycji pisalimy ju¿ w poprzednich numerach. Ostatecznie uda³o siê
podpisaæ umowê z wy³onionym w drodze przetargu wykonawc¹, który bez zbêdnej zw³oki
przyst¹pi³ do pracy. Dziêki sprzyjaj¹cym warunkom pogodowym mo¿na by³o wykonaæ siê
ju¿ ca³kiem sporo: zdemontowane p³yty monowskie, które zostan¹ po³o¿one na nieutwardzonej czêci ul. Reymonta, przestawiono s³upy energetyczne oraz przyst¹piono do budowy
kanalizacji deszczowej. Bêdzie to jedna z najlepszych dróg. Wystarczy tylko dodaæ, ¿e nonoæ tej drogi bêdzie wiêksza ni¿ przybudowywanej w³anie ul. Batorego, która jest drog¹
powiatow¹.
Ulica Ks. Zycha
Dobiegaj¹ koñca prace budowlane na tzw.
ma³ej obwodnicy Z¹bek, czyli ul. Ks. Zycha
(wczeniej Nowoprojektowana). Obecnie pracownicy wykonuj¹ cie¿kê rowerow¹, fragment drogi od ul. Warszawskiej i pozosta³y
odcinek ul. Warszawskiej. Ze wzglêdu na
skomplikowany charakter prace siê nieco przeci¹gaj¹, ale koniec jest ju¿ bliski.
Ulica Powstañców
Rozpoczyna siê przebudowa ul. Powstañców na odcinku od ul. Pi³sudskiego do
ul. Reymonta. W pierwszej kolejnoci uzgodniono projekt organizacji ruchu, co nie jest
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rzecz¹ ³atw¹, w tym ruchliwym fragmencie
miasta. Na czas budowy objazd wyznaczono
ul. Reymonta (bêdzie ona w tej chwili drog¹
dwukierunkow¹ przeznaczon¹ dla pojazdów
osobowych), za dla ruchu ciê¿arowego bêdzie ul. Kopernika. W tym celu nieutwardzona nawierzchnia ul. Reymonta zostanie poprawiona.
Nowe boiska sportowe
Po wybudowaniu kilku nowych boisk sportowych przyszed³ czas na kolejne, tym razem
boiska wielofunkcyjne, które umo¿liwiaj¹
uprawianie ró¿nych dyscyplin sportowych.
Niemal równoczenie prowadzono prace nad
dwoma boiskami ze sztucznej nawierzchni.
Jako pierwsze komisyjnie zosta³o odebrane
boisko przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 (widoczne od ul. Batorego  obecnie na terenie
tej szko³y s¹ ju¿ dwa nowe boiska). Na ukoñczeniu jest tak¿e boisko budowane na terenie
Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji, które
lada dzieñ powinno zostaæ oddane do u¿ytku.
Ulica Batorego
Fragment tej powiatowej drogi jest wci¹¿
przebudowywany na odc. 11- go Listopada 
Wolnoci. Zgodnie z zapowiedziami wykonawcy ju¿ pod koniec listopada droga ta ma
uzyskaæ przejezdnoæ. To dobra informacja nie
tylko dla kierowców, ale przede wszystkim dla
pasa¿erów linii 199, która dziêki temu wróci
na swój stary szlak.

Chodniki
W chwili obecnej dobiegaj¹ koñca prace
zwi¹zane z budow¹ chodnika w ul. Wigury
(droga gminna) oraz w ul. Pi³sudskiego (droga powiatowa).
Przetargi
W trakcie procedury przetargowej jest kilka zadañ, a wród nich m.in.:
 Us³ugi zwi¹zane ze zbieraniem nieczystoci sta³ych z koszy ulicznych i pojemników
oraz dzikich wysypisk wraz z ich wywozem (transportem) z terenu Miasta Z¹bki.
 Us³ugi zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem
infrastruktury budynków faktycznie zarz¹dzanych przez Miasto Z¹bki, obejmuj¹ce
utrzymanie porz¹dku i czystoci oraz konserwacjê i bie¿¹ce naprawy.
 Budowa trybuny g³ównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Z¹bkach przy ul. S³owackiego 21.
 Us³ugi w zakresie odbioru i wywozu selektywnie zbieranych odpadów od w³acicieli nieruchomoci po³o¿onych na terenie
Miasta Z¹bki.
 Roboty budowlane zwi¹zane z modernizacj¹ sieci teleinformatycznej w budynku
Urzêdu Miasta Z¹bki przy ul. Wojska Polskiego 10.
 Dostawa i monta¿ wyposa¿enia pomieszczeñ kuchni z zapleczem w zwi¹zku z zadaniem: Budowa Przedszkola Nr 3 w Z¹bkach.
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Z¹bkowski Bieg Niepodleg³oci
szeni na gor¹cy poczêstunek.
Wszyscy otrzymali pami¹tkowe
smycze oraz dyplomy. Najlepsi z
r¹k Burmistrza Miasta Z¹bki  Roberta Perkowskiego oraz Przewodnicz¹cego Rady Miasta  S³awomira Ziemskiego otrzymali medale,
puchary oraz nagrody rzeczowe.
Po zakoñczeniu uczestnicy biegu oraz licznie przybyli kibice
wraz z chórem szkolnym piewali
pieni patriotyczne z otrzymanych
Punktualnie o godzinie 11.30 w deszczowej, niestety aurze dyrektor M.O.S.iR.  Jacek Romañczuk da³ sygna³ uczestnikom do
startu. Na trasê biegu wyruszy³o 25 zawodników. Po pasjonuj¹cej walce na metê wpad³a 3-osobowa grupa zawodników. Minimalnie najlepszym z tej trójki okaza³ siê
Krzysztof Petrykowski, który o nieca³¹ sekundê wyprzedzi³, drugiego na mecie Filipa
Paciorka oraz o nieca³e 2 sekundy  trzeciego Kamila Gajewskiego. Wród kobiet najlepsza okaza³a siê Patrycja Bereznowska 
jedenasta w stawce wszystkich zawodników.
Po biegu wszyscy uczestnicy zostali zapro-

przed wejciem do szko³y z r¹k dyrektora
gimnazjum  Karola Ma³olepszego, piewników z tekstami pieni. Na zakoñczenie tej wielce udanej imprezy
Burmistrz Robert Perkowski, Przewodnicz¹cy Rady Miasta  S³awomir Ziemski, radna Miasta Z¹bki
 Zofia D¹browska, dyrektor Gimnazjum nr 1  Karol Ma³olepszy
oraz dyrektor M.O.S.iR.  Jacek
Romañczuk z³o¿yli wi¹zankê
kwiatów, na z¹bkowskim cmentarzu przy pomniku poleg³ych
obroñców Ojczyzny 1920 r.
JR

Nie tak dawno przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Z¹bkach powsta³ Klub Dyskusyjny.
Na dzieñ dzisiejszy liczy on kilkunastu mi³oników dobrej literatury, którzy
spotykaj¹ siê regularnie co dwa tygodnie.
Do ka¿dego spotkania uczestnicy s¹
dobrze przygotowani. Ka¿dy ma bowiem
za zadanie przeczytaæ uzgodnion¹ wczeniej lekturê. Na ostatnie spotkanie trzeba by³o przeczytaæ ksi¹¿kê Cecylii Ahern
Kraina zwana Tutaj, na kolejne za
uzgodniono ¿e ka¿dy przeczyta Zachowaj spokój Harlana Cobena.
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Ksi¹¿ki zbli¿aj¹

Dokoñczenie ze str. 1.

Wyniki biegu:
Kobiety:
Bereznowska Patrycja 8.29,22
Mroczkiewicz Iwona 10.00, 18
Mazur Alicja 10.02,43
Rendecka Monika 10.40,99
Góra Beata 14.38,35
Mê¿czyni:
Petrykowski Krzysztof 7.0585
Paciorek Filip 7.06,33
Gajewski Kamil 7.07,31
Lewandowski Andrzej 7.35,98
Kossowski Marek 7.40,68
P³aza £ukasz 7.45,38
Komorowski Pawe³ 7.54,91
Roguski Patryk 8.03,84
Mroczkiewicz Rafa³ 8.18,64
Sus³ow Marcin 8.26,88
Lalak Pawe³ 9.11,55
Roguski Robert 9.23,16
Pi¹tkowski Jaros³aw 9.38,70
P³aza Kacper 10.02,93
Sus³ow £ukasz 10.16,28
Lewandowski Adrian 10.46,34
Szymczak Zbigniew 10.39,45
Grabowski Kamil 10.46,34
Karpiñski Kacper 10.13,14
Góra Maksymilian 14.38,35
Wszystkim, którzy wystartowali i nie
przestraszyli siê brzydkiej pogody, nale¿¹ siê wielkie s³owa uznania! Pamiêtajmy, ¿e przede wszystkim chodzi³o
o upamiêtnienie tak wa¿nej dla nas
rocznicy, startuj¹c i pokonuj¹c trasê
biegu. Jeszcze raz gratulujemy uczestnikom i zapraszamy na kolejny bieg,
za rok  11 listopada!

Podczas spotkania uczestnicy wymieniaj¹ siê swoimi spostrze¿eniami, uwagami, wywi¹zuje siê dyskusja. Czasem obrazy
z literatury znakomicie mog¹ pos³u¿yæ
opisowi otaczaj¹cej nas rzeczywistoci.
Uczestnicy nie odnosz¹ siê zatem tylko
i wy³¹cznie do przeczytanych tekstów,
one w zasadzie dopiero prowokuj¹ do
pog³êbionej dyskusji o ró¿nych problemach.
Cz³onkowie klubu z chêci¹ dziel¹ siê
wra¿eniami równie¿ i z innych lektur,
bardzo czêsto wzajemnie polecaj¹c sobie warte do przeczytania ksi¹¿ki.
red.
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Dnia 12.11.2009 r. w Filii Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach odby³a siê niezwyk³a
impreza czytelnicza pt. Urodziny Kubusia
Puchatka. Impreza ta by³a zorganizowana
przez nauczycieli klas pierwszych w ramach
programu ,,Czytaj¹ce szko³y. Bohater ksi¹¿ki A.A Millnea skoñczy³ 83 lata i nadal jest
najchêtniej czytan¹ przez dzieci ksi¹¿k¹.
Uczniowie klas pierwszych bior¹cy udzia³ w

Urodziny Kubusia Puchatka
uroczystoci byli ubrani w Kubusiowe kolory  ¿ó³ty i czerwony. Podczas urodzin dzieci nie tylko bawi³y
siê, ale tak¿e s³ucha³y wybranych
fragmentów ksi¹¿ki czytanych miêdzy innymi przez Pani¹ Ewê Kacprzak- wicedyrektora
szko³y oraz Dorotê Uciñsk¹, koordynatora programu. Organizowane konkursy wymaga³y od
uczniów du¿ej znajomoci
przygód Kubusia Puchatka. Gociem honorowym
naszej imprezy czytelniczej by³a Pani Dyrektor Agnieszka
Piskorek. Mi³ym przerywnikiem
czytania i konkursów by³ ,,Tygryskowy taniec prezentowany przez ksiêdza Andrzeja Gawora. Zakoñczenie
uroczystoci uwietni³ tort. Dzieci

Prawa Dziecka w SP Nr 1

20 listopada w Filii Szko³y Podstawowej
Nr 1 odby³a siê uroczystoæ dotycz¹ca dwudziestej rocznicy przyjêcia Konwencji Praw
Dziecka. Na pocz¹tku g³os zabra³a pani wicedyrektor Ewa Kacprzak.  Ka¿dy cz³owiek jest
istot¹ rozumn¹, woln¹, zas³uguj¹c¹ na szacunek, mi³oæ, pe³niê przys³uguj¹cych mu praw
i obowi¹zków. Wychowanie najm³odszych w
duchu ich praw to obowi¹zek nie tylko rodziców ale i opiekunów. wiadomoæ w³asnych
praw ka¿e szanowaæ prawa innych, dlatego te¿
rozmawiajmy o prawach i przestrzegajmy ich
 powiedzia³a wicedyrektor.
Po przemówieniu wyst¹pili uczniowie z ko³a teatralnego pod przewodnictwem p. M. No-

www.zabki.pl

wosielskiej i p. I. Pañty przedstawiaj¹c Prawa
Dziecka w spektaklu artystycznym. Piosenka
,,Wszystkie dzieci nasze s¹ po³¹czy³a na chwilê wszystkich obecnych na sali. Nastêpnie przy
dwiêkach muzyki na honorowym miejscu posadzono wybranego przez uczniów  Rzecznika
Praw Ucznia p. Monikê Kuback¹-¯urek. Na zakoñczenie rozdano nagrody. Ksi¹¿ki ufundowane przez Radê Rodziców otrzymali uczniowie
za Konkurs plastyczny i Konkurs na napisanie
wiersza o Prawach Dziecka. Po uroczystoci na
sali wszyscy udali siê na parking szkolny. Tam

by³y bardzo zadowolone i szczêliwe. Mamy
nadziejê, i¿ dobra zabawa zachêci uczniów naszej szko³y do czêstszego siêgania po ksi¹¿ki.
Organizatorzy

przy piêknym s³oñcu, integruj¹c siê ze wszystkimi dzieæmi wiata  uczniowie wypucili balony do nieba. Od dzi wiemy, i¿ dzieñ 20 listopada bêdzie w naszej szkole sta³ym punktem
uroczystoci dotycz¹cej Praw Dziecka.
Samorz¹d Uczniowski

7

CO S£YCHAÆ  2009/22

Stowarzyszenie Empatia
rozpoczê³o dzia³alnoæ
Od niedawna w Z¹bkach funkcjonuje stowarzyszenie, które ma
zamiar nieæ pomoc osobom, których dotknê³a choroba psychiczna. O stowarzyszeniu i jego planach rozmawiamy z prezes
Katarzyn¹ ¯mijewsk¹

Proszê powiedzieæ jak dok³adnie nazywa siê Pañstwa stowarzyszenie i kiedy zosta³o powo³ane?
Nasza organizacja nazywa siê Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³ Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Empatia, to pe³na nazwa, a w
skrócie u¿ywamy nazwy Stowarzyszenie Empatia.
Zosta³o ono powo³ane w tym roku. Formalnie istniejemy od kwietnia, ale dzia³alnoæ prowadzimy od
wrzenia, gdy¿ dopiero w sierpniu uda³o nam siê za³atwiæ wszystkie formalnoci.
Kto jest za³o¿ycielem tego stowarzyszenia i dlaczego Pañstwo zdecydowali siê na stworzenie tego
stowarzyszenia. Co Pañstwo do tego sk³oni³o, aby
za³o¿yæ organizacjê pozarz¹dow¹?
Generalnie stowarzyszenie ju¿ kiedy istnia³o, ale
pod inn¹ nazw¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nasze stowarzyszenie powsta³o na bazie tamtych dowiadczeñ.
Celem stowarzyszenia jest pomoc materialna, tu
oczywicie w miarê naszych mo¿liwoci, ale w szczególnoci pozamaterialna, czyli polegaj¹ca na wiadczeniu ró¿nych porad psychologicznych, wsparciu
przy za³atwianiu ró¿nych spraw naszych pacjentów
i ich opiekunów. Celem ogólnym, ale nadrzêdnym
organizacji jest poprawa jakoci ¿ycia osób choruj¹cych psychicznie i ich rodzin.
Cz³onkami Zarz¹du jak i ca³ego Stowarzyszenia
s¹ psychologowie, lekarze psychiatrzy, pielêgniarki,
pracownicy socjalni, i przede wszystkim rodziny
naszych pacjentów.
Kto mo¿e byæ Pañstwa podopiecznym? Komu
mog¹ Pañstwo pomóc?
Obszar naszej dzia³alnoci obejmuje ca³e województwo, ale z pomocy mog¹ korzystaæ równie¿ osoby z ca³ej Polski. Terytorialnie nie ma wiêc ¿adnych
przeszkód. Korzystaæ z naszej pomocy mo¿e ka¿dy,
kto ma tak¹ potrzebê.
Czy aby skorzystaæ z Pañstwa pomocy, to musi
byæ choroba ju¿ zdiagnozowana, czy mo¿e to byæ
ka¿dy, kto przypuszcza, ¿e mo¿e mieæ problemy
ze zdrowiem psychicznym?
Ka¿dy, kto ma takie przypuszczenie mo¿e siê do
nas zwróciæ ze swoim problem, czy te¿ osoby bliskiej.
W razie koniecznoci pomocy specjalistycznej, kierujemy pacjenta do odpowiedniego specjalisty.
Generalnie zg³aszaj¹ siê do nas osoby, które
albo maj¹ w rodzinie osobê chor¹ psychicznie, albo
sami chorzy, którzy prosz¹ o wsparcie lub ukierunkowanie, gdy¿ nie wiedz¹, co maj¹ w danej
sytuacji zrobiæ.
Jaka jest liczba Pañstwa podopiecznych?
Nie prowadzimy statystyki w tym zakresie. Cz³onków stowarzyszenia mamy ok. 30. Podopiecznych,
w w¹skim rozumieniu, jeszcze nie mamy. Natomiast
ca³y czas udzielamy konsultacji telefonicznych lub
poprzez pocztê elektroniczn¹.
No w³anie, jakie formy mo¿e mieæ Pañstwa pomoc? Wiadomo, ¿e niektóre przypadki nie wyma-
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gaj¹ osobistej interwencji, a wystarczy po prostu
odpowiedzieæ mailem.
Jaki charakter bêdzie ma³a ta pomoc? Czego mog¹ siê
spodziewaæ osoby, które mog³yby do Pañstwa trafiæ?
Póki co to dopiero raczkujemy. Dopiero co powstalimy i niestety jeszcze nasze mo¿liwoci s¹ dosyæ
ograniczone. Na razie odbywa siê to w ten sposób, ¿e
kto przychodzi na konsultacje i prosi o pomoc, bo
nie wie, co ma dalej zrobiæ. Jest to zazwyczaj pomoc
psychologiczna. Innym sposobem kontaktu z nami jest,
jak ju¿ wspomnia³am poczta elektroniczna lub poprzez
telefon. W przysz³oci mamy zamiar tworzyæ sta³e
dy¿ury. Zale¿y nam te¿ na tym, ¿eby mieæ pracownika socjalnego i prawnika, którzy bêd¹ na bie¿¹co pomagaæ naszym pacjentom i ich bliskim.
Rozumiem, ¿e jeli bêd¹ dy¿ury, to bêd¹ one sta³e
i ka¿dy bêdzie móg³ dotrzeæ do Pañstwa w okrelonym czasie i miejscu?
Tak. Mylimy jak to zorganizowaæ i gdzie. Na
pewno potrzebne s¹ do tego dodatkowe osoby.
Rozumiem, ¿e odbywa³oby siê to na terenie szpitala?
W chwili obecnej zapewne tak. Mamy natomiast
nadziejê na pozyskanie miejsca, w którym moglibymy utworzyæ biuro organizacji i tym samym stworzyæ sprzyjaj¹ce warunki do pomocy i wspó³pracy.
Czy oprócz prowadzenia konsultacji psychologicznych bêd¹ Pañstwo realizowaæ równie¿ inne cele?
Tak, jak najbardziej. W tym roku równie¿ staramy siê o zorganizowanie paczek wi¹tecznych dla
pacjentów, co równie¿ ma niezaprzeczalny wymiar
terapeutyczny i rehabilitacyjny. Poza wczeniej wspomnianymi, celem Stowarzyszenia jest tak¿e przeciwdzia³anie dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorych
psychicznie, organizowanie grup samopomocowych,
a ponadto promocja i ochrona zdrowia psychicznego. To s¹ g³ówne cele statutowe. W przysz³oci mog¹
powstaæ warsztaty terapii zajêciowej i inne orodki.
Chcemy zaj¹æ siê tak¿e spraw¹ promowania zatrudnienia wród osób niepe³nosprawnych.
Mamy te¿ w planach organizowanie turnusów
rehabilitacyjnych.
Stowarzyszenie wspiera³oby w pewnym sensie
dzia³alnoæ szpitala czy jest ca³kowicie odrêbnym
podmiotem?
Owszem, jestemy odrêbnym podmiotem jednak
cile wspó³pracujemy ze szpitalem. Czasem to, co

jest niemo¿liwe do zorganizowana przez szpital jest
mo¿liwe dla organizacji pozarz¹dowej.
O jakich najbli¿szych dzia³aniach mo¿emy powiedzieæ?
Obecnie pracujemy nad rocznym projektem, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki finansowany ze rodków unijnych, w ramach którego planujemy m.in. takie dzia³ania jak
aktywizacja zawodowa osób chorych, szkolenia dla
ich najbli¿szego otoczenia z zakresu zdrowia psychicznego , wyk³ady psychoedukacyjne oraz kilka
wydarzeñ kulturalnych.
Gdzie taki program móg³by byæ realizowany?
Mam tu na myli przede wszystkim: szko³y, OPS,
czy inne placówki pomocowe, jak równie¿ nauczycieli i uczniów, podmioty gospodarcze, które mog³yby zatrudniaæ osoby chore. Zale¿y nam, aby dotrzeæ
do jak najwiêkszej liczby osób. Na takie dzia³ania
mo¿na pozyskaæ rodki z ró¿nych róde³, a ³atwiej to
zrobiæ organizacji pozarz¹dowej ni¿ szpitalowi.
Jak jest skala zjawiska w regionie czy w Polsce?
Na choroby psychiczne z krêgu psychoz choruje
ok. 1-2% populacji. Na depresjê z kolei ok. 17-23%.
Nie jest to ma³a liczba osób choruj¹cych psychicznie i niestety ona nie maleje.
Jeli chodzi o pocz¹tkowe stadia tych chorób,
to zapewne objawy nie s¹ na tyle znacz¹ce, ¿e
osobie nie znaj¹cej siê na tym trudno zdiagnozowaæ czy co jest nie tak z dan¹ osob¹. Czêsto
granica pomiêdzy zachowaniami normalnymi
a chorobowymi jest bardzo cienka i nieraz niezauwa¿alna.
Jeli kto zauwa¿y, ¿e zachowanie cz³onka rodziny/bliskiego zmienia siê i wywo³uje pewien niepokój i trudno siê z nim porozumieæ, to jak najbardziej
powinien siê do nas zg³osiæ. W tej sprawie trudno
generalizowaæ. Konieczna jest bezporednia rozmowa z zainteresowanym.
Nie nale¿y równie¿ wpadaæ w panikê i zak³adaæ
chorobê psychiczn¹. Warto w pierwszej kolejnoci
porozmawiaæ z bliskim, dopytaæ co siê dzieje, zwróciæ mu uwagê, ¿e zauwa¿ylimy jakie zamiany w
jego zachowaniu. Jeli to nie przyniesie skutku, a widzimy, ¿e objawy nasilaj¹ siê, wtedy warto skonsultowaæ problem.
Dziêkujê za rozmowê.

Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³ Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi Empatia
Dzia³amy na rzecz osób choruj¹cych psychicznie oraz ich rodzin i opiekunów
Oferujemy pomoc:
 psychologiczn¹
 informacyjno-edukacyjn¹ na temat chorób psychicznych
 w zdobyciu informacji na temat placówek zajmuj¹cych siê opiek¹ nad chorymi po odbytej hospitalizacji
 w zdobyciu informacji na temat miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych
 w zdobyciu informacji o bezp³atnych dy¿urach psychologicznych, prawniczych, socjalnych
Stowarzyszenie Empatia  Nr KRS 0000331977
tel. (22) 781-62-12/13 wew. 242  kom. 787-657-833  e-mail: empatia@ngo.org.pl  www.empatia.ngo.org.pl
Nr konta bankowego: 67 1050 1025 1000 0023 4286 9274
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Becikowe  niejasne przepisy

§§

Znów wracamy do sprawy becikowego. Tym razem pojawi³y siê nowe informacje, które uwa¿am, ¿e powinny zostaæ omówione dodatkowo.
Ostatni artyku³ na
ten temat pisa³em
przed 1 listopada,
wiêc nie mo¿na by³o zweryfikowaæ funkcjonowania nowych przepisów w rzeczywistoci. A rzeczywistoæ niestety w naszym kraju jest ci¹gle nieprzewidywalna. Przypomnê, ¿e w tym roku Sejm
uchwali³ ustawê o koniecznoci przedstawienia dodatkowego zawiadczenia lekarskiego wymaganego przy wyp³acie becikowego. Na podstawie tej
ustawy resort zdrowia wyda³ stosowne rozporz¹dzenie. Pani Minister Ewa Kopacz bêd¹ca autork¹
przepisu twierdzi, ¿e jej rozporz¹dzenie nie obejmuje kobiet, które ju¿ urodzi³y dziecko lub s¹ w
ci¹¿y d³u¿ej ni¿ 10 tygodni. Tymczasem Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej na swojej stronie
internetowej zamieci³o interpretacjê z 22 padzier-

nika 2009 r., w której czytamy Wymóg do³¹czenia
do wniosku o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka oraz o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka zawiadczenia
lekarskiego dotyczy wniosków sk³adanych od 1 listopada 2009 r. bez wzglêdu na termin urodzenia
dziecka. Poniewa¿ Orodki Pomocy Spo³ecznej
podlegaj¹ pod MPiPS to ta interpretacja jest dla
nich wi¹¿¹ca.
Jak¹ wiêc mamy sytuacjê? Otó¿ wniosek o
becikowe mo¿na sk³adaæ w ci¹gu 12 miesiêcy
od urodzenia siê dziecka. Czyli rodzice, którym
dziecko urodzi³o siê po 1 listopada 2008 r., a z³o¿yli wniosek dopiero w tym roku po 1 listopada,
musz¹ przedstawiæ wymagane zawiadczenie.
Sprzeczne interpretacje tego samego aktu
prawnego powoduj¹ du¿e zamieszanie w urzê-

dach. Z³oæ interesantów kieruje
siê w stronê urzêdników. Tymczasem urzêdnicy
nie mog¹ pozwoliæ sobie na dzia³anie niezgodne
z prawem i musz¹ egzekwowaæ zalecenia MPiPS.
Do tej pory nie pojawi³y siê ¿adne wyjanienia
dotycz¹ce rozbie¿noci miêdzy interpretacj¹ resortu
zdrowia, a ministerstwem pracy.
Pozostaje uzbroiæ siê w cierpliwoæ, a dodatkowe utrudnienia potraktowaæ jako z³o konieczne. Urodzenie dziecka jest weso³ym i szczêliwym wydarzeniem. Dodatkowe pieni¹dze maj¹
pomóc rodzicom. Problemy w urzêdach nie powinny zepsuæ tego nastroju zw³aszcza, ¿e urzêdnicy w zasadzie jad¹ na tym samym wózku.
Marcin Kubicki
Przewodnicz¹cy Komisji Spo³ecznej RM

W Prokuraturze Apelacyjnej przes³uchano w sprawie Stoczni
Ryszarda Walczaka, mieszkañca Z¹bek
Wydzia³ V do spraw Przestêpczoci Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie prowadzi ledztwo w sprawie przekroczenia
uprawnieñ w 2009 r. przez funkcjonariuszy publicznych z Ministerstwa Skarbu Pañstwa i Agencji Rozwoju Przemys³u, poprzez utrudnienie przetargu publicznego prowadzonego w procesie sprzeda¿y
sk³adników maj¹tku Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczeciñskiej Nowa sp. z o. o.
W dniu 18 listopada br. sk³ada³em zeznania w charakterze wiadka na podstawie wniosku o wszczêcie
postêpowania prokuratorskiego w/w sprawie, który
z³o¿y³em 7 lipca 2009 r. do by³ego Ministra Sprawiedliwoci Andrzeja Czumy. W oparciu o doniesienia prasowe i medialne dotycz¹ce zakupu Stoczni
Szczecin i Gdynia przez Spó³kê powi¹zan¹ z by³ymi
i czynnymi cz³onkami S³u¿b Specjalnych pañstwa
Izrael oraz niejasnoci postêpowania proceduralnego przy przeprowadzonym przetargu przez Ministerstwo Skarbu domaga³em siê od Pana Ministra Czumy zarz¹dzenia wszczêcia ledztwa prokuratorskiego.
Ta sama Prokuratura Apelacyjna prowadzi równie¿
ledztwo z zaskar¿enia Ministra Skarbu, przeciwko
by³ym Stoczniowcom, którzy wystosowali list do niedosz³ego nabywcy Stoczni ujawniaj¹c prawdopodobne stosowanie nieuczciwych praktyk by³ych Zarz¹dców Stoczni.
Zapozna³em Pani¹ Prokurator z dzia³alnoci¹ powsta³ego w padzierniku 2008 r. Ruchu Obrony Stoczni
i Gospodarki Polskiej im. Gen. Józefa Hallera powo³anego przez rodowiska zatroskane o przysz³oæ Polski i jej rozwój gospodarczy. Ruch ten wspó³tworz¹
i reprezentuj¹: Przewodnicz¹cy Ryszard Walczak 
Prezes Komitetu Romana Dmowskiego i Komitetu Pamiêci Ks. Jerzego Popie³uszki, Zastêpca Andrzej
Kieszkowski  Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ
Ursus, Zastêpca Grzegorz Durski NSZZ Solidarnoæ 80, Sekretarz Zbigniew Biernacki  Prezes Stowarzyszenia Rodzin Weteranów Bitwy Warszawskiej
z 1920 r., a wspieraj¹ nas : Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich, Kr¹g Pamiêci Narodowej, rodowiska naukowe i Ksiê¿a Dziekani oraz Proboszczowie z ró¿nych Parafii.
W rozmowie z Pani¹ Prokurator stwierdzi³em, ¿e
pomimo i¿ transakcja sprzeda¿y ww. Stoczni nie dosz³a do skutku, to nale¿y wyjaniæ wszelkie w¹tpliwoci w celu wyeliminowania b³êdów na przysz³oæ,
a Ruch bardziej jest zainteresowany przysz³oci¹ Stoczni i innych zak³adów kooperuj¹cych, a win¹ za celo-
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woæ dzia³ania na rzecz likwidacji Stoczni i brak woli
rozpatrzenia innych korzystniejszych rozwi¹zañ obarczamy Ministra Skarbu Pana Grada.
Ukierunkowaniem na rzecz likwidacji przemys³u
stoczniowego w Polsce obarczamy równie¿ Pana Premiera Donalda Tuska, który kolejne pisma kierowane
przeze mnie z konkretnym rozwi¹zaniem odsy³a do
Ministerstwa Skarbu, które unika tego tematu w kolejnej odpowiedzi.
Nieprawd¹ jest, ¿e jedynym rozwi¹zaniem jest
sprzeda¿ stoczni, nadal nie ma ¿adnych gwarancji zwi¹zanych z przysz³ym ewentualnym nabywc¹, a tym bardziej na ponown¹ produkcjê w nich statków i ponowne zatrudnienia wysokiej klasy polskich stoczniowców.
Nasza propozycja jest prosta, proponujemy upañstwowienie sektora stoczniowego z po³¹czeniem sektora zbrojeniowego i powo³anie Polskiego Koncernu
Narodowego w sk³ad którego powinny wejæ: Stocznia im. Marynarki Wojennej Stocznia Szczecin Nowa
i Gdynia oraz zak³ady sektora zbrojeniowego. Stwarza to mo¿liwoæ funkcjonowania wielkiego przedsiêbiorstwa, bêd¹cego w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, produkuj¹cego na potrzeby obronnoci kraju i rynki
zewnêtrzne oraz zatrudnienie dla kilkuset tysiêcy fachowców i to w zgodzie z obowi¹zuj¹cym prawem
europejskim i krajowym. Do tego rozwi¹zania potrzebna jest prawdziwa strategia opracowana przez fachowców, a nie przez przypadkowych zarz¹dców z nadania
politycznego. Taka strategia istnieje i zosta³a przedstawiona Klubom Parlamentarnym i Kancelarii Pana
Prezydenta. Nie jest tajemnic¹, ¿e nasza flota marynarki wojennej do 2018 roku musi ulec ca³kowitej modernizacji i wymaga systematycznego odbudowania.
Czyli pañstwo potrzebuje natychmiast jednostek dla
marynarki wojennej. Komu ma zleciæ ich wybudowanie, skoro za chwilê stocznie maja byæ zlikwidowane?
Skoro pañstwo wykazuje tak du¿e zapotrzebowanie
na specjalistyczne jednostki dla potrzeb obronnoci,
dlaczego pozbywa siê stoczni? Co to za Rz¹d, który
pozwala robotnikom wyemigrowaæ za granicê do pracy, likwiduje stocznie, a przy tym wiele kooperuj¹cych z ni¹ zak³adów?
Nasz kraj potrzebuje bezpieczeñstwa energetycznego, co mo¿na zagwarantowaæ dostawami morskimi. Trzeba wiêc wybudowaæ morski terminal do transportu gazu i ropy. Jednak potrzebne jest nie tylko
wybudowanie samego terminalu, ale i wybudowanie
statków: gazowców i tankowców. Czyli Polska tak¿e
bêdzie potrzebowaæ tych statków, wiêc albo sami je

wybudujemy albo zlecimy ich budowê której ze stoczni na wiecie. Wniosek jest prosty: stocznie potrzebuj¹ jedynie strategii dla ich dalszego funkcjonowania
opartej o polski przemys³. Tylko taka strategia pozwoli na przetrwanie polskich przedsiêbiorstw w dobie
wiatowego kryzysu i spowoduje realne wzmocnienie
pozycji Polski.
Os³abienie polskiej marynarki wojennej oznacza
os³abienie militarne wp³ywów Paktu Pó³nocnoatlantyckiego w basenie Morza Ba³tyckiego. A nasze sojusze z pañstwami ba³tyckimi okazuj¹ siê wówczas nieskuteczne. Dodatkowo pañstwa te staj¹ siê coraz
bardziej uzale¿nione energetycznie od Rosji. Likwidacja przemys³u stoczniowego w Polsce, czy nawet
oddanie go w kawa³kach w obce rêce wpisuje siê w scenariusz surowcowego uzale¿nienia od wschodu i gospodarczego os³abienia pañstwa.
Dlaczego tak du¿e pañstwo jak Polska po³o¿one
w rodku Europy nie mo¿e byæ silne gospodarczo? Zamiast stanowiæ pomost pomiêdzy wschodem a zachodem jestemy kart¹ przetargow¹, któr¹ rozgrywaj¹
wielkie mocarstwa. Nasz Rz¹d zamiast powiedzieæ
jasno, czego chce dla naszego kraju, czeka na decyzjê
innych pañstw, które za nas decyduj¹ o kluczowych
problemach naszej gospodarki. Nie wolno sprowadzaæ
Polski do pozycji kraju, który sam o sobie nie jest w stanie decydowaæ!
Nie wolno nam na to pozwoliæ. Inaczej oznacza to
stopniow¹ likwidacjê pañstwowoci i zag³adê gospodarcz¹. Nie chcemy przecie¿, aby przysz³e pokolenia
¿y³y w biednym kraju, który nie posiada ¿adnego w³asnego przemys³u, bo ka¿da ga³¹ gospodarki z jakich
bli¿ej nieokrelonych przyczyn okazywa³a siê w Polsce nieop³acalna i liczyæ tylko ¿e unia nam da.
Pañstwo Polskie jest obecnie w kryzysie, w wiêkszoci z braku wp³ywu do bud¿etu Pañstwa z podatków, lecz kto ma go wp³acaæ jeli firmy zagraniczne
funkcjonuj¹ce na polskim rynku obwarowane s¹ ulgami albo korzystaj¹ z wybiegów prawnych by go nie
p³aciæ, a polskie zak³ady s¹ zwyczajowo likwidowane
czasem ze strat¹ dla bud¿etu Pañstwa. A wszystko to
z braku woli politycznej prawdziwego gospodarowania mieniem powierzonym i brakiem karnej odpowiedzialnoci za Pañstwo Polskie.
Ryszard Walczak
Przewodnicz¹cy Ruchu Obrony
Stoczni i Gospodarki Polskiej
im. Gen. Józefa Hallera
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Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Z¹bkach

II turniej tenisa sto³owego
z cyklu Grand Prix
14 listopada 2009 r. odby³ siê II turniej tenisa
sto³owego z cyklu Grand Prix 2009/2010 pod
patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki.
W kategorii Szkó³ Podstawowych rywalizacja o
pierwsze miejsca rozstrzygnê³a siê ponownie pomiêdzy Kamilem Marcem, a Maksem Gór¹. Tym
razem lepszy okaza³ siê ten pierwszy. W 3-osobowym finale sytuacja wygl¹da³a bardzo ciekawie,
gdy¿ ka¿dy z finalistów (trzeci to Jan Paciorek),
mia³ na koncie po jednym zwyciêstwie. O ostatecznej kolejnoci decydowa³y, wiêc tzw. ma³e
punkty.Tu najlepszy okaza³ siê Kamil Marzec.
Ostateczna kolejnoæ:
1. Marzec Kamil
2. Góra Maksymilian
3. Paciorek Jan
W kategorii szkó³ gimnazjalnych wród ch³opców ponownie wygra³ Wiktor Krawczyk. Trzecie miejsce, jak i w zesz³ym turnieju, zaj¹³ Sylwester Lewandowski. Zmiana nast¹pi³a na drugim
miejscu, które tym razem zaj¹³ Adam Trych.
Wród dziewcz¹t najlepsz¹ okaza³a siê Ola Trojanek.
Koñcowa klasyfikacja:
Dziewczêta:
1. Trojanek Ola
2. Pac Katarzyna
Ch³opcy:
1 Krawczyk Wiktor
2. Trych Adam
3. Lewandowski Sylwester
W kategorii open kobiet równych sobie nie mia³a ponownie Martyna Sawiak. A wród panów
po raz pierwszy triumfowa³ Daniel Wnêkowski,
który w pokona³ dobrze znanych z poprzednich
turniejów Micha³a i Andrzeja D¹browskich oraz
Miros³awa Pardelê.
Wyniki kategorii open:
Kobiety:
1. Sawiak Martyna
2. Grom Daria
3. Maliszewska Angelika
Mê¿czyni:
1. Wnêkowski Daniel
2. D¹browski Micha³
3. D¹browski Andrzej
Zwyciêzcom gratulujemy.
Wszystkich zapraszamy na kolejny turniej, który odbêdzie siê w dniu 06.12.2009 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach.
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zaprasza na zajêcia Taekwon  Do.
Na zajêcia zapraszamy dzieci i m³odzie¿ szkoln¹, jak równie¿ doros³ych mieszkañców Z¹bek.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w:
 poniedzia³ki w godz. 15.30  17.00 w hali sportowej Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego 37 w Z¹bkach
w godz. 18.00  19.30 w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 1 przy ul. Pi³sudskiego 35 w Z¹bkach
 pi¹tki w godz. 16.00  17.00 w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 1 przy ul. Pi³sudskiego 35
w Z¹bkach
 soboty w godz. 17.00  19.00 w hali sportowej Filii Szko³y Podstawowej nr 1 przy ul. Kocielnej
2 w Z¹bkach.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy.

VI i VII kolejka Z¹bkowskiej Ligi Szóstek Pi³karskich
22 listopada zosta³a rozegrana VII kolejka ZLSP, dok³adnie tydzieñ wczeniej
przeprowadzono VI kolejkê.
Na czele tabeli bez zmian Albatros Z¹bki,
który zgromadzi³ komplet punktów. W
ostatnim meczu rozgromi³ zespó³ FC Polana 29:3.Na drugim miejscu plasuje siê
dru¿yna ASÓW, która równie¿ nie straci³a ani jednego punktu, ale ma jeden mecz zaleg³y do rozegrania. W porównaniu do Albatrosa ma natomiast gorszy bilans bramkowy. Ostatecznie, zapewne miêdzy tymi
dru¿ynami dojdzie do konfrontacji o mistrzostwo ZLSP.
Poni¿ej przedstawiamy wyniki VI i VII kolejki, harmonogram najbli¿szych spotkañ, tabelê oraz klasyfikacjê
strzelców.
Wyniki:
VI kolejka (15.11.2009)
Lo¿a Szyderców  Bad Boys
2:2
Podlasie Z¹bki  KTM
2:6
FC Z¹bki  Turbodymomeny
8:0
Z¹b Z¹bki  FC Fanatic
3:7
Nankatsu  Albatros Z¹bki
2 : 14
FC Polana  Los Desperados
0 : 13
Bruno Tassi  Drewnica Z¹bki
4:3
ASY  Inter
6:4
VII kolejka (22.11.2009)
Los Desperados  Z¹b Z¹bki
4:7
Turbodymomeny  Inter
2 : 10
Albatros Z¹bki  FC Polana
29 : 3
ASY  FC Fanatic
3:2
Lo¿a Szyderców  KTM
13 : 5
Bruno Tassi  Bad Boys
3:6
FC Z¹bki  Drewnica Z¹bki
7:1
Nankatsu  Podlasie Z¹bki
8:0
Tabela po 7 kolejkach:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dru¿yna
Albatros Z¹bki
ASY
Nankatsu
Inter
Bad Boys
Lo¿a Szyderców
Z¹b Z¹bki
Los Desperados
FC Z¹bki
KTM
Bruno Tassi
FC Fanatic
Drewnica Z¹bki
Podlasie Z¹bki
FC Polana
Turbodymomeny

PKT
21
18
16
15
14
13
12
9
9
9
9
6
6
3
0
0

M
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7

Z
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
0
0

R
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
2
1
1
3
4
4
3
4
5
5
6
6
7

BR
101 : 16
30 : 20
38 : 26
43 : 24
49 : 24
78 : 16
35 : 26
33 : 28
29 : 26
32 : 36
32 : 41
34 : 44
19 : 39
22 : 49
12 : 86
13 : 100

BIL
85
10
12
19
25
62
9
5
3
4
9
10
20
27
74
87

Kolejne mecze:
VIII kolejka ZLSP  29.11.2009 r.
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Z¹bkach ul. Batorego 11
Nankatsu  FC Polana godz. 14.00
Lo¿a Szyderców  Podlasie godz. 15.00
Turbodymomeny  FC Fanatic godz. 16.00
Bruno Tassi  KTM godz. 17.00
Asy  Los Desperados godz. 18.00
Inter  Drewnica godz. 19.00
FC Z¹bki  Bad Boys godz. 20.00
Z¹b  Albatros godz. 21.00
Mecze zaleg³e ZLSP  06.12.2009 r.
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Z¹bkach ul. Batorego 11
KTM  Asy godz. 14.00
FC Polana  Lo¿a Szyderców godz. 15.00
Klasyfikacja strzelców po VII kolejce Z.L.S.P.:
42  Szeliga Grzegorz (Albatros)
25  Piórkowski Tomasz (Lo¿a Szyderców)
20  Krupiñski Maciej (FC Fanatic)
18  Pasek Mateusz (KTM)
17  Lasecki Tomasz (Albatros)
15  Piórkowski Mariusz,(Lo¿a Szyderców)
14  Kowalczyk Artur (Lo¿a Szyderców), Ajdys Karol
(Nankatsu)
13  Adamczyk Marcin (Bad Boys)
12  Paluch Rafa³ (Podlasie), Odzimek Micha³ (Albatros)
11  Rowicki Adrian (Z¹b), Krygier Micha³ (INTER), Charliñski Marcin (ASY), ¯ó³towski Pawe³ (Bad Boys)
10  Dorocki Jacek (Albatros), Ptaszek Tomasz (Bruno-Tassi)
9  Kubicki Adam (Drewnica)
8  Filipek Kamil (FC Fanatic), Twardo Bart³omiej
(Turbodymomeny), Pietrak Marcin (FC Z¹bki)
7  Pasto³a Arkadiusz, Szeliga Karol (Z¹b)
6  K¹ca Grzegorz (Albatros), Kowalski Piotr (Podlasie), Fedorczyk Ryszard (KTM), Piekarz Bart³omiej (Z¹b), Kietliñski Artur, Walczak £ukasz (Los
Desperados), Chudek Grzegorz (Bruno-Tassi), Zaboklicki £ukasz (Inter), Kocak Krzysztof (Lo¿a
Szyderców)
5  Lewandowski Sylwester, Matuszewski Fabian,
Matuszewski Rafa³ (wszyscy Bad Boys), Pielak
Adrian (Lo¿a Szyderców), Rasiñski Piotr (Nankatsu), Fijo³ek £ukasz (FC Z¹bki), Cielak Mariusz,
Kilian Jaros³aw, Woniak Ernest (Los Desperados),
Onaciewicz Pawe³, Motyczyñski Piotr (Inter),
Gawrysiak Marcin, Szepietowski Marcin (ASY),
Kieleszczyk Piotr (Lo¿a Szyderców)
...
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Burmistrz Miasta Z¹bki

Dziêkujemy za 1% !
Ko³o Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej TPD w Z¹bkach sk³ada serdeczne podziêkowanie
WSZYSTKIM ofiarodawcom, którzy w tym roku obdarzyli nas swoim zaufaniem i przekazali 1% swojego podatku na rzecz naszych podopiecznych. Dziêki Pañstwa
ofiarnoci uda³o siê nam zebraæ kwotê 28 840 z³.
Pozyskane dziêki Pañstwu rodki finansowe zostan¹
wykorzystane na dzia³alnoæ bie¿¹c¹ Ko³a zwi¹zan¹
z prowadzeniem dzia³añ z zakresu wszechstronnej rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej. Wiêcej
o naszej dzia³alnoci mo¿na dowiedzieæ siê ze strony internetowej www.kolotpd-zabki.pl.
Mamy nadziejê, ¿e bêdziemy mogli liczyæ na wsparcie ze strony Podatników równie¿ w przysz³ym roku. Za
Pañstwa ofiarnoæ i otwarte serce na potrzeby drugiego
cz³owieka, w imieniu podopiecznych Ko³a i ich rodziców, sk³adamy jeszcze raz serdeczne podziêkowanie.
Rodzice i dzieci z Ko³a TPD w Z¹bkach

Urz¹d Miasta Z¹bki
informuje,
¿e z dniem 01.01.2010 r. ulega zmianie wysokoæ stawek czynszu dzier¿awnego na podstawie Zarz¹dzenia Nr 0151/141/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia
12.11.2009 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek
czynszu dzier¿awnego lub najmu za grunt znajduj¹cy
siê w gminnym zasobie nieruchomoci Miasta Z¹bki.
Zarz¹dzenie dostêpne jest na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10, Z¹bki oraz
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej w zak³adce Prawo miejscowe /Zarz¹dzenia
Burmistrza.

og³asza konkurs
dla zainteresowanych prac¹ w Urzêdzie Miasta Z¹bki na stanowisko
referent ds. ewidencji ludnoci
Dokumenty nale¿y sk³adaæ osobicie, w zamkniêtych kopertach lub przes³aæ poczt¹ (decyduje data wp³ywu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem konkurs ofert pracy  referent ds. ewidencji ludnoci w terminie
do dnia 3 grudnia 2009 r. w Biurze Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miasta
Z¹bki.
Szczegó³owe informacje na temat tej oferty dostêpne s¹ na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki www.umzabki.bip.org.pl  konkursy na wolne stanowiska pracy.

Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ czêci niezabudowanej nieruchomoci gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ki ewidencyjne nr 91/9 o pow. 521 m2 i nr 91/11 o pow.
6 m2, po³o¿onej w obrêbie 0013-01-13, przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego objêtej ksiêg¹ wieczyst¹ Nr WA1W/00024484/2 dz. 91/2 cz.
(d. KW VII-96505).
Przetarg odbêdzie siê dnia 15.12.2009 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta Z¹bki, przy ulicy Wojska Polskiego Nr 10.
Cena wywo³awcza nieruchomoci wynosi: 308 308 z³  zawiera podatek
VAT. Wadium: 15 415 z³.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³acenie wadium w gotówce do
dnia 09.12.2009 r. na konto urzêdu (liczy siê data wp³ywu rodków na konto)
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Z¹bki nieruchomoæ jest po³o¿ona w obszarze oznaczonym symbolem
MN  przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywnoci.
Pe³na treæ og³oszenia i szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na stronie
www.umzabki.bip.org.pl (w zak³adce tablica og³oszeñ/przetargi), www.zabki.pl oraz w siedzibie Urzêdu Miasta Z¹bki przy ul. Wojska Polskiego 10.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie nastêpuj¹cej nieruchomoci gruntowej:
Nr dzia³ki

Obrêb

Pow.
w m2

KW

Po³o¿enie

Przeznaczenie
terenu do
wydzier¿awienia

Termin
wydzier¿a
wienia

Wywo³awcza op³ata
roczna z tytu³u czynszu
dzier¿awnego netto [z³]

Wadium
[z³]

Minimalne
post¹pienie
[z³]

czêæ
61/8

'0050-03-26

90

KW
14243

ul.
Szwole¿erów

Nieuci¹¿liwa
dzia³alnoæ
gospodarcza/parking

5 lat

1000

200

50

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak najwiêkszej stawki czynszu dzier¿awnego za grunt.
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ
w dniu 11.12.2009 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10.00 (wejcie B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WP£ACENIE WADIUM NAJPÓNIEJ W DNIU 07.12.2009 r. NA KONTO
URZÊDU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy siê data wp³ywu na konto bankowe Urzêdu Miasta).
Warunki przetargu, szczegó³owe informacje i za³¹czniki do og³oszenia dostêpne na stronie BIP Urzêdu Miasta Z¹bki i w Referacie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomociami Urzêdu Miasta Z¹bki (tel. 22 781-68-14 do 17, wew. 120)

www.zabki.pl
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