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Ma³a „Studniówka” w Gimnazjum nr 1

14 lutego zapadnie uczniom klas III
na d³ugo w pamiêci, nie tylko z racji walentynek, ale tak¿e z powodu zabawy
studniówkowej.
Tegorocznym motywem dekoracji
szko³y, sto³ów i menu by³a kultura Dalekiego Wschodu. Przy du¿ym wsparciu rodziców i wychowawców, uczniowie wykonali przepiêkne dekoracje.
Dope³nieniem atmosfery Orientu by³
krótki recital muzyczny. Specjalnie zaproszony artysta ze Wschodu wykona³
kilka utworów na oryginalnych instru-

mentach chiñskich. Wród licznie zgromadzonych goci przechadzali siê
uczniowie przebrani za gejsze i samurajów. Czêæ oficjaln¹ uroczystoci tradycyjnie rozpoczêto polonezem. Nagrod¹
dla uczniów by³y gromkie brawa t³umnie zgromadzonych rodziców, goci i
absolwentów.
Na szczególne uznanie zas³uguje
wspania³a organizacja i zaanga¿owanie
rodziców w jeden z najwa¿niejszych dla
trzecioklasistów dni.
KM

Uwaga! Osoby oczekuj¹ce
na przydzia³ lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwa³y Rady Miasta nr LVII/363/2006
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy: w terminie do 31 marca ka¿dego roku, osoba znajduj¹ca siê na licie sk³ada w Urzêdzie
Miasta Z¹bki pisemne owiadczenie, ¿e jej warunki zamieszkiwania i wysokoæ dochodów nie zmieni³y siê w sposób wykluczaj¹cy zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego
wchodz¹cego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ¿e nadal
ubiega siê o zawarcie umowy. Nie z³o¿enie owiadczenia powoduje skrelenie z listy.
Komisja Mieszkaniowa

www.zabki.pl
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Podziêkowanie

Miejski Orodek Kultury  zaprasza

Szanowny Panie Burmistrzu
Pragniemy serdecznie podziêkowaæ
za wykonanie owietlenia na naszej ulicy. By³a to dla nas bardzo wa¿na sprawa. Wykonanie owietlenia bardzo poprawi³o komfort ¿ycia i poczucie
bezpieczeñstwa w tym rejonie naszego
miasta.
Jeszcze raz dziêkujemy i ¿yczymy
samych sukcesów w ¿yciu zawodowym
i prywatnym w roku 2009.
Z powa¿aniem
Mieszkañcy ul. Krêtej

Kobieta pêdzlem malowana to tytu³ wystawy, któr¹ ogl¹daæ mo¿na od 21 lutego w Galerii Orlej
Miejskiego Orodka Kultury w Z¹bkach.
Obrazy przedstawiaj¹ kobietê w ró¿nym czasie historycznym, o ró¿nym kolorze skóry, wywodz¹c¹
siê z ró¿nych obszarów kulturowych.
Prace s¹ tak ró¿ne jak ró¿ne s¹ ich autorki, malarki od kilku lat tworz¹ce w Pracowni Rysunku
i Malarstwa przy MOK w Z¹bkach. Do pracowni trafi³y z ciekawoci, czêsto przypadkiem, zosta³y
z potrzeby serca i spe³niaj¹ swoje marzenia.
Do tej pory wziê³y udzia³ w wielu wystawach m. in. w Galerii Zacisze, Klubie Junona, Galerii
Narodowej, Pa³acu w Radziejowicach, Galerii Korozja i Kolor w Wo³ominie.
W kwietniu swoje obrazy poka¿¹ w Galerii Teatru Rampa.
Wczeniej za, w sobotê, 7 marca, o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie z autorkami i ich obrazami oraz na pokaz tañca orientalnego w wykonaniu m³odych, piêknych kobiet zafascynowanych kultur¹
Bliskiego Wschodu.
Serdecznie zapraszam
S³awomir Skotnicki
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Z¹bkach

Z¹bki mówi¹
Stop Foliówkom

Konkurs jêzykowy

Miejska Biblioteka Publiczna w Z¹bkach przy³¹czy³a siê do ogólnopolskiej
akcji: Stop Foliówkom! zorganizowanej,
na naszym terenie przez Starostwo Powiatu Wo³omiñskiego.
Celem akcji jest ograniczenie iloci wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych. W ramach tej akcji biblioteka w Z¹bkach otrzyma³a i rozprowadzi³a 100 sztuk
toreb wielokrotnego u¿ytku, wród naszych czytelników. Czytelnicy mogli te¿,
bez op³aty wzi¹æ kalendarze cienne na
nowy 2009 rok wydrukowane ze rodków
Funduszu Ochrony rodowiska Powiatu
Wo³omiñskiego.
Dyrektor MBP Z¹bki
Dorota Kamierska

Ju¿ po raz drugi szko³y podstawowe i gimnazjalne powiatu wo³omiñskiego maj¹ szansê uczestniczyæ w kolejnej edycji konkursu jêzyka angielskiego organizowanego przez Szko³ê Jêzyków Obcych
Prymus z siedzib¹ w Z¹bkach.
Patronem dydaktycznym imprezy jest wydawnictwo Macmillan.
Wydarzenie ma charakter cykliczny i odbywa siê co roku, dwuetapowo, w okresie od lutego do
koñca kwietnia. Za udzia³ w konkursie organizator nie pobiera ¿adnych op³at, a udzia³ mog¹ wzi¹æ
wszyscy chêtni uczniowie szkó³ powiatowych i nie tylko.
Pierwszy etap konkursu odby³ siê 23 lutego (w poniedzia³ek) w siedzibach szkó³, które przyst¹pi³y
do konkursu. W tegorocznej edycji wezm¹ udzia³: Zespo³y Szkó³ nr 5 i 4 w Wo³ominie, Szko³a Podstawowa nr 3 w Wo³ominie, Zespo³y Szkó³ nr 1,2 i 3 w Koby³ce, Szko³a Podstawowa w S³upnie, Szko³a
Podstawowa nr 1 w Zagociñcu, Szko³a Podstawowa w Majdanie, Zespó³ Szkó³ w Ossowie, Szko³a
podstawowa nr 4 w Markach, Szko³a Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum Miejskie w Zielonce.
Z Z¹bek, udzia³ w konkursie wezm¹: Szko³a Podstawowa nr 1, Zespó³ Szkó³ Katolickich oraz
Gimnazjum nr 1 i 2.
Do konkursu przyst¹pi³y równie¿ szko³y z pobliskiego Rembertowa: Zespo³y Szkó³ 74 i 76 oraz
Szko³a Podstawowa nr 217.
Drugi etap konkursu odbêdzie siê w siedzibie szko³y Prymus w Z¹bkach przy ul. Bukowej 1 (usytuowanie szko³y przy ul. wylotowej na Zielonkê  Ks. Skorupki) w dniu 17 kwietnia br.
Najlepsi uczestnicy otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody.
Organizatorzy ¿ycz¹ wszystkim uczestnikom po³amania pióra!
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem tel. (022) 799 76 67

Informacja o zbiórce
odpadów wielkogabarytowych
oraz zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego
Informujemy, ¿e w wyniku przeprowadzonego postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zosta³a zawarta umowa z przedsiêbiorc¹ maj¹cym zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci
na us³ugi w zakresie odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych (zu¿yte meble), zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów typu: wietlówki, puszki po farbie.
Ww. odpady mo¿na przywoziæ i pozostawiæ na terenie
zlewni przy ul. Pi³sudskiego jedynie w dni i godziny wymienione poni¿ej, czyli w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca 2009
roku od marca do grudnia, tj. 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja,
6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 wrzenia, 3 padziernika, 7
listopada, 5 grudnia, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Bezp³atny kurs

przygotowuj¹cy do matury
z Wiedzy o Spo³eczeñstwie
Akademia Europejska Dariusza Rosatiego organizuje bezp³atny
kurs przygotowuj¹cy do matury z Wiedzy o Spo³eczeñstwie. Stanowi
on cykl zajêæ oraz warsztatów, które odbywaj¹ siê w Szkole G³ównej
Handlowej w Warszawie, prowadzonych przez profesorów najznakomitszych orodków akademickich w Polsce. W roku obecnym do
wyg³oszenia wyk³adów w ramach Akademii Europejskiej zaproszono m.in.: Leszka Balcerowicza, Andrzeja Rycharda, Monikê Olejnik,
Tomasza Lisa, Jacka ¯ochowskiego, wielu wybitnych ekspertów, oraz
nauczycieli szkó³ rednich.
Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na stronie www.akademiaeuropejska.eu, oraz w biurze Akademii pod numerem telefonu 022 696
88 00, lub drog¹ elektroniczn¹ na adres: biuro@akademiaeuropejska.eu.
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Z¹bki by³y miejscem
niecodziennego wydarzenia. W dniu 26 lutego br.
odby³a siê tu bowiem specjalna uroczysta premiera
g³onego filmu Popie³uszko, który w³anie wszed³
do polskich kin.
Dla Z¹bek to szczególna nobilitacja, poniewa¿
Parafia pw. wiêtej Trójcy
w Z¹bkach by³a pierwsz¹
placówk¹ kap³añskiej pos³ugi ks. Jerzego. W Z¹bkach ¿yj¹ ludzie, których ks. Jerzy chrzci³, których przygotowywa³ do pierwszej komunii,
którym udziela³ lubów. Oni byli te¿ widzami tego
filmu. Film jest ciep³¹ opowieci¹ biograficzn¹
ukazuj¹c¹ ¿ycie ks. Jerzego Popie³uszki na tle kluczowych wydarzeñ w historii Polski z prze³omu
lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. Dla
m³odszego pokolenia film jest nieocenionym obrazem historycznym.
Patronat honorowy nad gal¹ premierow¹ sprawowali: Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej Ks. Abp. Henryk Hoser, Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta
Powiatu Wo³omiñskiego Maciej Urmanowski oraz
Burmistrz Miasta Z¹bki Robert Perkowski, który
by³ gospodarzem tego niecodziennego wydarzenia.
W zorganizowanie uroczystej premiery wraz
z Burmistrzem Miasta Z¹bki zaanga¿owa³a siê
Pani Ma³gorzata Zyk Dyrektor Gimnazjum nr 2
w Z¹bkach, szko³y w której odby³a siê premiera i
odbêd¹ kolejne pokazy w nastêpnych dniach.

Specjalne podziêkowania za wsparcie premieKs. Abp. Henryk Hoser,
ry nale¿¹ siê Panu Stanis³awowi Adamskiemuobejmuj¹c patronat, napisa³
Chwalibóg.
w licie do organizatora
Krótki fotoreporta¿ z uroczystej premiery
premiery filmu Outdoor
przedstawimy w nastêpnym numerze CS.
Cinema: ( ) Cieszy
red.
równie¿ decyzja dotycz¹ca
miejsca premiery. WybieMieszkañcy Z¹bek i powiatu wo³omiñskieraj¹c pierwsz¹ parafiê
go bêd¹ mogli obejrzeæ film Popie³uszko
Ksiêdza Jerzego podkrepodczas z¹bkowskich pokazów.
lona zostaje podstawowa
Seanse odbêd¹ siê w Publicznym Gimprawda: Ksi¹dz Jerzy by³
nazjum nr 2 w Z¹bkach przy ul Batorego
cz³owiekiem wiary i synem
37 w sobotê 28 lutego i w niedzielê 1 marca
Kocio³a. Koció³ by³
w godzinach: 930, 1215, 1530, 1815
przestrzeni¹ jego pracy
Bilety w cenie 11 z³ mo¿na nabyæ w Mieji duszpasterskiej pos³ugi a mi³oæ do Chrystusa
skim Orodku Kultury w Z¹bkach przy ul. S³opierwszym motywem wszystkich podejmowanych
wackiego 10 w godzinach od 10.00 do 17.00,
przez niego dzia³añ, tak¿e tych, których tragiczw sekretariacie Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach
przy ul. Batorego 37 w godzinach od 800 do 1600,
ny fina³ pozna³ wiat w padzierniku 1984 roku.
oraz w kociele wiêtej Trójcy w Z¹bkach przy
W z¹bkowskiej premierze wziêli udzia³ twórul. Pi³sudskiego 46, po niedzielnych mszach.
cy filmu, w tym re¿yser Rafa³ Wieczyñski i odOutdoor Cinema
twórca g³ównej roli Adam Woronowicz.
i Promocja Urzêdu Miasta Z¹bki
W premierê filmu zaanga¿owa³a siê ogólnopolska stacja telewizyjna TVP INFO, która relacjonowa³a z¹bkowskie wydarzenie.
Biuro Us³ug Kadrowo-Szkoleniowych
Przedsiêwziêcie w Z¹bkach finansowo wsparoferuje szkolenia:
li: Samorz¹d Województwa Mazowieckiego, Or Podstawy obs³ugi komputera
chidea z Zielonki  bankiety, wesela, imprezy
(zachêcamy Seniorów)
okolicznociowe www.weselaorchidea.pl, Delika Specjalista ds. kadr z P³atnikiem
tesy Api z Z¹bek, Drukarnia BENEDYSIUK
tel. 0-503 765 560
z Z¹bek, Kwiaciarnia Lotos z Z¹bek, Dom
lub 0-601 440 130
wina, koniaku, whisky Konkurencja z Zielonki, Ejart sp. j. z Z¹bek
i Hurtownia owoców
Akcja Odchudzamy Polaków
Pana W³odzimierza Grynareszcie w Z¹bkach
ciuka z Z¹bek.

Popie³uszko
w Z¹bkach

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

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

W z¹bkowskich przychodniach: Miejskiej Przychodni przy ul. Orlej i Niepublicznej Przychodni Vital przy ul. Pi³sudskiego w dniach od 9 do 15
marca br. odbêd¹ siê konsultacje lekarskie dla osób zainteresowanych skutecznym schudniêciem.
Nale¿y podkreliæ, ¿e problem oty³oci dotyczy wiêkszoci mieszkañców
naszej gminy zarówno starszych, jak i tych m³odszych.
Oty³oæ jest stanem sprzyjaj¹cym rozwojowi wielu gronych chorób, m.in.
chorób kr¹¿enia, narz¹dów ruchu, nowotworów. Tym samym stanowi to nie
tylko problem estetyczny, ale mo¿e w znacz¹cym stopniu pogorszyæ stan
zdrowia lub znacznie skróciæ ¿ycie.
Dlatego warto byæ szczup³ym.
W ka¿dym wieku jest pora na odchudzanie, ale tak naprawdê ka¿dy z nas
musi odchudziæ siê sam. Porady specjalisty maj¹ za zadanie pomóc w tym
przedsiêwziêciu.
Zapraszamy wszystkich Mieszkañców Z¹bek do wspólnego odchudzania!
Kierownik Miejskiej Przychodni lek. med. Przemys³aw Budny
i Promocja Urzêdu Miasta Z¹bki
Akcji Odchudzamy Polaków w Z¹bkach patronuje Burmistrz Miasta Z¹bki.

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

www.zabki.pl
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Ka¿dy z nas jest podró¿nikiem?
Rozmowa z Wojciechem Dworczykiem,
znanym polskim podró¿nikiem
Przez jaki czas mieszka³ on w Z¹bkach, mo¿na go by³o spotkaæ na Dniach Z¹bek,
podpisuj¹cego swoje ksi¹¿ki. W zesz³ym roku utworzy³ w Katolickim Gimnazjum przy
ul. 11-go Listopada Gabinet Klejnotów Przyrody. Zorganizowa³ równie¿ wystawê
Gin¹cy wiat Pacyfiku i pokaz filmu Klejnoty mórz i oceanów w Galerii Orla.
Przy tej okazji wyg³osi³ w z¹bkowskich szko³ach szereg odczytów. W najbli¿szym czasie, z okazji 50-lecia pracy literackiej, staraniem z¹bkowskiego Wydawnictwa Ksiê¿y
Pallotynów, ma siê ukazaæ kolejna jego ksi¹¿ka pt. Obie¿ywiat w krainie rajskich
ptaków i misjonarzy.

Podobno podró¿uje Pan po wiecie od
1956 roku. A wiêc ponad 50 lat jest Pan
w drodze...?
Moje podró¿ne zaczê³y siê wkrótce po
wojnie. Od tego czasu odwiedzi³em prawie
wszystkie kontynenty i przebywa³em w ponad 90 krajach. Dziêki temu mia³em okazjê
gromadzenia materia³ów do swoich przysz³ych ksi¹¿ek reportersko-podró¿niczych.
W jaki sposób realizowa³ Pan swoje woja¿e?
Podró¿owa³em prywatnie bez grosza pañstwowego. Wyje¿d¿a³em bez fanfar, przyje¿d¿a³em bez bram powitalnych. Niektórzy
takich osobników nazywaj¹ trampami lub
obie¿ywiatami. Byli nawet tacy, którzy nazywali mnie supertrampem, a zagraniczni
dziennikarze Dug  obywatel wiata.
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e Pan jest jedynym pisarzem w kraju i nielicznym w Europie, który podró¿owa³ bez zasi³ku pañstwowego.
Trudno mi siê do tego ustosunkowaæ. Na
ogó³ tego typu woja¿ami zajmuj¹ siê dziennikarze i korespondenci zagraniczni. S¹ oni
zazwyczaj op³acani przez swoje redakcje
lub rz¹d. Szczególnie dotyczy to okresu
PRL-u.
Co Pana poci¹gnê³o w wiat? Przygoda,
dziwy przyrody czy odmienne obyczaje cudzoziemców?
Nie jestem ³owc¹ przygód, nigdy nim
nie by³em. Mo¿e w dalekim dzieciñstwie...
Musze przyznaæ ¿e ja siê bojê przygód, naprawdê. Nie cieszê siê, gdy mnie co zaskoczy, gdy jestem niewolnikiem g³upiego przypadku. To by³a po prostu ciekawoæ wiata...
W jakiej kolejnoci proponuje Pan naszym
czytelnikom zwiedzanie wiata?
Uwa¿am, ¿e najpierw trzeba poznaæ swój
kraj. Jak to czyni¹ zreszt¹ Japoñczycy. Jak
mo¿na go pokochaæ bez jego poznania?
W dalszej kolejnoci proponujê zwiedzanie
Europy, a nastêpnie krajów pozaeuropejskich.
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Jak Pan podró¿owa³ po kraju?
Jak to siê mówi fachowo uprawia³em turystykê kwalifikowan¹. Namawiam te¿ m³odsz¹ generacjê do jej praktykowania. W ten
sposób ³¹czymy za jednym zamachem sport
i turystykê. A wiêc najpierw przejecha³em
na rowerze Warmiê i Mazury, zaliczaj¹c
w ten sposób pierwszy tysi¹c kilometrów.
Drugi tysi¹c przeszed³em pieszo po Karkonoszach. Przewêdrowa³em na nartach od
Krynicy przez Szczawnicê (Prze³om Dunajca) do Piêciu Stawów, a potem z BielskoBia³ej do Zakopanego. Próbowa³em tak¿e
wspinaczki, wszed³em na Rysy  najwy¿szy
szczyt polskich Tatr i s¹siednie góry.
Odby³em tak¿e kurs ¿eglarski na rzece
Brda oraz na Krutyni, Pisie, Narwi i sp³yn¹³em Wis³¹ do Warszawy.
A pierwsza Pañska podró¿ zagraniczna?
Najpierw przekroczy³em granicê nielegalnie. Zab³¹dzi³em wtedy w zadymce nie¿nej
w stronê Czechos³owacji. W towarzystwie
Czecha uda³em siê z moim m³odszym bratem Jankiem ze szczytu góry nie¿ki do Spindlerowego M³yna. Potem na nartach powrócilimy na polsk¹ stronê do schroniska Pod
Strzech¹. Natomiast w sposób legalny uda³em siê z wycieczk¹ orbisowsk¹ na pocz¹tku
lat 50-tych do Warny w Bu³garii. Wyda³em
wszystkie zaoszczêdzone pieni¹dze.
Podobno po ukoñczeniu wy¿szej uczelni
SGH zatrudni³ siê Pan w Biurze Zagranicznym Orbis?
Zaj¹³em siê szkoleniem pilotów wycieczek zagranicznych. Projektowa³em ró¿ne
trasy po tzw. Krajach Demokracji Ludowej.
Objecha³em wiêc ca³e Ba³kany, Rosjê, Ukrainê oraz Skandynawiê. Zaplanowa³em tak¿e
rejs statkiem z Odessy przez Morze Czarne
do uzdrowiska w Batumi i stolicy Gruzji
Tbilisi. Nastêpnie na statku Mazowsze
udalimy siê z turystami do Oslo, a stamt¹d
na norweskie fiordy.
A pierwsza Pañska podró¿ pozaeuropejska?

Przebiega³a przez trzy kontynenty: kraje
Europy Zachodniej, Bliski Wschód i Indie.
Opisalimy j¹ z Leszkiem Dulemb¹ we
wspólnej ksi¹¿ce Podró¿ za trzy grosze.
Zosta³a ona wydana w Iskrach w 1959 roku
i okaza³a siê bestsellerem. Prze³o¿ono j¹ na
jêzyk wêgierski.
W czasie tamtej trampowskiej podró¿y
pomagali nam korespondencyjni przyjaciele
 penfrendowie. Zetknêlimy siê z nimi podczas warszawskiego Festiwalu M³odzie¿y
w 1955 roku. Oni te¿ pomagali nam w zdobywaniu pracy. Na przyk³ad w Zatoce Neapolitañskiej pomagalimy rybakom przy reperacji sieci. Na Krecie pracowalimy przy
zbiorach mandarynek, a w Egipcie  trzciny
cukrowej. W Indiach zarabialimy g³ównie
fotografowaniem.
Przed wyjazdem z kraju pokazalimy
w Biurze Paszportowym zaproszenia otrzymane od cudzoziemców (mielimy wtedy 87
adresów). Bilety lotnicze zakupilimy wtedy za szeæ tysiêcy z³otych na ca³¹ projektowan¹ trasê. Wydano nam po piêciodolaroweym banknocie... wiat stan¹³ przed nami
otworem.
Jak uzyskalicie wizy wjazdowe, przecie¿
wtedy by³ g³êboki PRL?
Kilka wiz uzyskalimy jeszcze w kraju.
Resztê po drodze. Najwiêkszym problemem
by³o dla nas uzyskanie wizy jordañskiej.
Chcielimy bowiem po drodze zwiedziæ Ziemiê wiêt¹.  Betlejem i Jerozolimê. W koñcu udzielono jej nam w Bejrucie. Jako wizê
pielgrzymi¹! Prawdopodobnie jako nielicznym, jeli nie jedynym z krajów zza ¿elaznej kurtyny.
Ziemiê wiêt¹ opisalimy mimo wielkich
problemów z nasz¹ cenzur¹ we wspomnianej ksi¹¿ce. Po raz pierwszy w naszych rodkach masowego przekazu pisalimy o praktykowanych w krajach zachodu autostopie,
miêdzynarodowych schroniskach m³odzie¿y
(IYHF), a tak¿e o zni¿kach otrzymywanych
dla studentów. (ISIG).
Najwiêkszym jednak osi¹gniêciem by³o
dotarcie do Himalajów. Ze wzgórza Tiger
Hill ogl¹dalimy najwy¿szy szczyt kuli ziemskiej  Mount Everest. W Dard¿ilingu spotkalimy Szerpa Tenzinga, który 3 lata wczeniej (w 1953 roku) wszed³ na dach wiata.
Co dzia³o siê miêdzy Himalajami a projektowan¹ póniej podró¿¹ dooko³a Azji?
Tê morsko-l¹dow¹ wyprawê odby³em samotnie. W Gdyni wsiad³em na statek handlowy linii okrêtowej PLO. Za bilet zap³aci³em walut¹ krajow¹ po cenie ulgowej
(nale¿a³em wtedy do Stowarzyszenia Marynistów Polskich). Po przebyciu Kana³u Sueskiego i Oceanu Indyjskiego dotar³em do
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najwiêkszego archipelagu  Indonezji. Zwiedzi³em wyspê Jawa, Kalimantan, Sulawesi,
Bali, Madurê, itp. Na Borneo dotar³em do
plemienia ³owców g³ów  Dajaków.
Na Madurze pozna³em warunki ¿ycia trêdowatych. Na Jawie ogl¹da³em czynny krater wulkanu Bromo. Z kolei na Bali podziwia³em klejnot tropików. Tê podró¿
opisa³em w swej ksi¹¿ce Archipelag dymi¹cych wulkanów.
W czasie tego rejsu pop³yn¹³em dalej do
Witnamu, Hongkonku i Japonii. Potem
z Szanghaju uda³em siê przez Chiny do Pakistanu. Stamt¹d poci¹giem transsyberyjskim
(w ci¹gu 6 dni) przeby³em Zwi¹zek Radziecki do Moskwy i wreszcie po ponad pó³rocznej podró¿y powróci³em do Warszawy.
Mo¿e jeszcze kilka s³ów o podró¿y po Japonii?
W Japonii zwiedzi³em najciekawsze wyspy archipelagu: Sikoku, Honsiu, Mijadzimê, Siodo i Mikimoto. W kolejnej ksi¹¿ce
Spacer wród kwitn¹cych wini, wydanej
w Czytelniku, wspomnia³em o tej podró¿y.
Na terenie Nipponu mieszka³em w domach
japoñskich zarówno w miecie, jak i na wsi,
rzecz na ogó³ trudna dla Europejczyka. Nie
tyle ze wzglêdu na nieznajomoæ jêzyka, ile
na odmienne obyczaje.
W tym kraju podpatrywa³em tajemnicê hodowli pere³, próbowa³em sztuki uk³adania
kwiatów  ikebany, odwiedzi³em szko³ê gejsz.
Na wyspie Kiusiu zajrza³em do jednego z najwiêkszych na wiecie kraterów  Aso. Trzeba
stwierdziæ, ¿e technik¹ i postêpem Japoñczy-

cy s¹ ju¿ w po³owie XXI, ale nie
po¿egnali siê z tradycj¹. Nie ma
bodaj¿e na wiecie drugiego takiego kraju, gdzie by wzniesiono we
wspó³czesnoæ tyle wiernie zachowanych elementów starej obyczajowoci, co wyspiarska Japonia.
O tym wszystkim mog³em siê
przekonaæ wêdruj¹c i mieszkaj¹c
w rodzinach penfrendów, a potem
wród esperantystów, z którymi
przedtem korespondowa³em.
W wolnych chwilach rewan¿owa³em siê gospodarzom, uczy³em ich
prawid³owej wymowy jêzyka angielskiego.
Jak wiadomo w czasach PRL
by³o krucho z dolarami. Trzeba
by³o tak¿e mieæ rodki na kupno
biletów okrêtowych, nie mówi¹c
ju¿ o zapewnieniu rodków swej
rodzinie. Jak Panu siê udawa³o
wówczas sprostaæ tym wyzwaniom?
Dlatego na jaki czas przerwa³em swoje woja¿e po wiecie. Pomaszerowa³em do pracy. Zaproponowano mi asystenturê w wy¿szej uczelni SGH  na katedrze
geografii gospodarczej wiata. Wzi¹³em siê
do pracy ze studentami, a tak¿e zacz¹³em pisaæ pracê doktorsk¹ na temat Morze  jako
¿ywiciel cz³owieka. Tê pracê opar³em na
przyk³adzie Japonii. Moja praca magisterska
podejmowa³a tak¿e dziewiczy temat  Polskie podró¿e miêdzywojenne. Odkry³em
wtedy swoich poprzedników,
pierwszych polskich trampów
z okresu miêdzywojennego. Ale to
osobny temat...
W miêdzyczasie na terenie kraju wyg³asza³em odczyty, organizowa³em wystawy fotograficzne,
przygotowywa³em siê do wywiadów w prasie, radiu i telewizji.
W wolnych chwilach pisa³em reporta¿e do wielu czasopism. Gromadzi³em tak¿e materia³ do przysz³ych ksi¹¿ek (w sumie wydano
ich ponad 350 tys. egzemplarzy,
w³¹czaj¹c w to wznowienia i przek³ady na jêzyki obce). Krótko mówi¹c przygotowywa³em rodki do
przysz³ych woja¿y.

Biuro Us³ug Kadrowo-Szkoleniowych
oferuje szkolenia:

 Podstawy obs³ugi komputera
(zachêcamy Seniorów)
 Specjalista ds. kadr z P³atnikiem
tel. 0-503 765 560
lub 0-601 440 130
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Mówi siê, ¿e apetyt ronie w miarê jedzenia, podobno oprócz krajów azjatyckich
odwiedzi³ Pan jeszcze inne kontynenty?
W Gdyni wsiad³em na polski statek m/s
Batory i uda³em siê przez Atlantyk do Ameryki Pó³nocnej. Najpierw dobi³em do wybrze¿y Kanady, do portu w Montrealu, a potem
drog¹ l¹dow¹ do Nowego Jorku. W Stanach
Zjednoczonych czeka³y na mnie pieni¹dze
(?!). W sumie kilkaset dolarów, przeznaczonych mi jeszcze w Polsce przez przedstawiciela amerykañskiej fundacji. T¹ fundacj¹
okaza³a siê polonijna Fundacja Wanda Roehr. By³ to jedyny finansowy sponsor jakiego uda³o nam siê pozyskaæ dla swoich podró¿niczych planów w czasie wieloletnich
podró¿y po wiecie.
Jakie wra¿enie zrobi³y na Panu Stany
Zjednoczone?
Oczywicie pod wzglêdem obszaru
ogromne, tak¿e pod wzglêdem nowoczesnej
techniki. Dziêki skromnym rodkom uzyskanym od fundacji objecha³em Amerykê od
Atlantyku do Pacyfiku i z powrotem.
Moim kolejnym wspó³towarzyszem podró¿y by³ Adam Bajcar. Korzystalimy z firmy Grayhound przewo¿¹cej pasa¿erów autobusami po Stanach. W biurach tej linii
mo¿na by³o wykupiæ karnet na woja¿ po ca³ym kraju. O tych wszystkich praktycznych
informacjach dowiedzia³em siê w przewodnikach i wyczyta³em w opas³ych naukowych
rozprawach, nad którymi trzeba siê pochylaæ przez d³ugie miesi¹ce w bibliotecznej sali.
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Dziêki tej wiedzy objechalimy 17 stanów,
w³¹czaj¹c w to s³ynne parki narodowe Yellowstone, Yosemite i Wielki Kanion rzeki
Kolorado. W czasie tej podró¿y oczywicie
korzystalimy z gocinnoci tamtejszej Polonii. Szczerze mówi¹c  wolê jednak podró¿owaæ po bardziej egzotycznych rejonach
i mniej cywilizowanych krajach.
W swych planach mia³ Pan te¿ podró¿ do
Afryki?
Z moim przyjacielem Karolem Holeks¹
z Cieszyna zaokrêtowa³em na statek
w Szczecinie. Tym razem by³ to frachtowiec
linii P¯M, udaj¹cy siê do Afryki Zachodniej. Zap³acilimy za rejs w walucie krajowej do portów Maroka i Nigerii. Ju¿ na
miejscu, w Nigerii misjonarze oddali nam
do dyspozycji volkswagena.
Tym rodkiem lokomocji
wyruszylimy w 5000-kilometrowe safarii po Czarnym
L¹dzie (praktycznie by³a to
pierwsza po wojnie polska
wyprawa samochodowa dooko³a Nigerii). W jej trakcie
kontaktowalimy siê z plemionami: Ibo, Joruba i Fulani. W efekcie zebralimy
zbiory etnograficzne i ludowe, wykonalimy zdjêcia
i nakrêcilimy kolorowy
film geograficzno-obyczajowy dla katowickiej telewizji.
Niestety po powrocie do
Europy mój przyjaciel wkrótce umiera. Podobnie sta³o siê
z moim pierwszym wspó³towarzyszem Leszkiem Dulemb¹. Wyemigrowa³ do Francji, potem znalaz³ siê w Brazylii. Tam zgin¹³ na ulicy
w niejasnych okolicznociach, potr¹cony
przez samochód.
Jakie nastêpne ksi¹¿ki napisa³ Pan z tych
swoich podró¿y?
Jeli chodzi o mnie, to nie zd¹¿y³em przygotowaæ nowych ksi¹¿ek. Nie by³o na to czasu i pieniêdzy  moja rodzina musia³a z czego ¿yæ. Kiedy zasiadam zwykle do pisania
wiem, ¿e to bêdzie travel literatura, czyli
ksi¹¿ka podró¿nicza, opracowana w postaci
reporta¿u i przeznaczona dla m³odzie¿y.
Prawdziwy jej odbiorca to cz³owiek ¿¹dny
wiata. Nie zajmujê siê polityk¹.
Swoje ksi¹¿ki podbudowujê wiadomociami historycznymi, przyrod¹, etnografi¹,
itp. Nie jestem fikcjopisarzem, opisujê wiat,
który realnie istnieje. Faktografia wymaga
jednak g³êbokiej wiedzy, samo patrzenie
i s³uchanie nie wystarcza. Te czasy skoñczy³y siê ju¿ dawno. Trzeba stale konsultowaæ
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swój materia³ i siêgaæ po coraz nowsz¹ literaturê fachow¹. Na to wszystko nie starczy³o mi ju¿ czasu.
A co dzia³o siê potem, czym nas Pan teraz
zaskoczy?
Nadesz³a pora na podró¿ dooko³a wiata.
Z 20 dolarami w kieszeni. Trwa³a 2 lata
i przebiega³a przez 5 kontynentów. Od dawna o niej myla³em. Dziêki naszym frachtowcom, które zawija³y do wielu portów na wiecie, mog³em bez problemu plan ten
zrealizowaæ. Do tego pomys³u podchodzi³em
trzy razy, dwukrotnie bez powodzenia,
w 1962 roku i po raz drugi w 1965 roku. Najpierw próbowa³em szczêcia w Afryce, potem w Stanach Zjednoczonych, a tak¿e w Indonezji i Japonii. Wreszcie siê uda³o.

Jak przebiega³a trasa tej wielkiej i niezwyk³ej podró¿y?
Ta morsko-l¹dowa podró¿ uwzglêdnia³a
przystanek w Republice Po³udniowej Afryki, w Wietnamie i Indonezji, a potem roczny
pobyt na pi¹tym kontynencie. Mówi¹c
w wielkim skrócie w czasie tej d³ugiej eskapady by³em wród wojowniczych plemion na
wyspie Nowej Gwinei, w Australii dotar³em
do niedostêpnych rezerwatów Ziemi Arnhema, na pustyni kopa³em z³oto i opale, zwiedzi³em osiem wysp Polinezji.
Mówi¹, ¿e jest Pan w czepku urodzony.
Jednak mia³ Pan trudnoci w dotarciu do
Australii?
Najwiêkszym problemem tej wyprawy by³
w³anie pi¹ty kontynent  kluczowy punkt
mojej podró¿y dooko³a wiata. Ca³a trudnoæ
polega³a na uzyskaniu wizy wjazdowej. Nie
mia³em rodków wystarczaj¹cych na pobyt
w tym kraju. Podobne zreszt¹ problemy by³y

w wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i Japonii. Nie mo¿na przy tym zapomnieæ, ¿e pochodzi³em z kraju wschodnioeuropejskiego.
Dopomóg³ mi jednak przypadek. Do uzyskania przeze mnie wizy przyczynili siê
cz³onkowie Zwi¹zku Esperantystów w Melbourne, a tak¿e moja znajoma z czasów okupacji, która po wojnie zamieszka³a w Australii. Moi rodzice przechowywali j¹ przez jaki
czas w sanatoryjnym mieszkaniu w BuskuZdroju, gdzie ojciec pracowa³ jako lekarz
naczelny.
Matylda Engelman uciek³a bowiem
z dzieckiem z warszawskiego getta i trzeba
by³o j¹ ukryæ przed Niemcami. Zg³osi³a siê
do ojca, który z powo³ania by³ lekarzem. Uratowa³a siê. Kiedy po wojnie dowiedzia³a siê,
¿e ¿yjemy, przyjecha³a do Polski i zaprosi³a
nas do siebie.
W ksi¹¿ce Ludzie australijskiego buszu opisuje Pan
swoje przygody. Mo¿e parê
s³ów na ten temat?
Na antypodach realizujê
podró¿ dooko³a kontynentu.
Tym razem towarzyszy mi
Australijczyk polskiego pochodzenia  Adam Wi¹czek
z Melbourne. Obaj przemierzamy kraj wszerz i wzd³u¿,
pracuj¹c po drodze w fabrykach, na plantacjach i ró¿nych
robotach budowlanych.
W czasie tej australijskiej safari wspinamy siê na Górê Kociuszki, penetrujemy Wielk¹
Rafê Koralow¹, a tak¿e podziwiamy jeden z najwiêkszych
na wiecie monolitów  Ayers Rock.
Oprócz dziwów przyrody interesuj¹ mnie
tak¿e rdzenni mieszkañcy Australii, mieszkaj¹cy w g³êbi kontynentu. Uzyskanie jednak zgody na pobyt w rezerwatach aborygenów nale¿y do niezwykle trudnych,
zw³aszcza dla obywateli z krajów Europy
Wschodniej. Jednak wiceminister spraw zagranicznych z Canberry (równie¿ cz³onek
Zwi¹zku Esperantystów) idzie mi na rêkê.
Jako nieszkodliwy obie¿ywiat traktowany
jestem przez w³adze Australii ulgowo. Nie
jestem op³acany ani przez komunistyczny
rz¹d, ani dziennikarzem poszukuj¹cym sensacji. Jako bezpartyjny mam wstêp do wiêkszoci kó³ polonijnych na wiecie. Dziennikarze zachodni uznali mnie za odmieñca,
pojawiaj¹cego siê zza ¿elaznej kurtyny.
Przeprowadzaj¹ ze mn¹ wywiady i zamieszczaj¹ notatki prasowe.
c.d. w nastêpnym numerze
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RAFA£ DUTKIEWICZ: Z¹bki mog¹ byæ drugim Wroc³awiem

Sekretariat Prezydenta Wroc³awia

Na pocz¹tku lutego ja i mój zastêpca odbylimy wartociowe spotkanie z liderem samorz¹dnoci Prezydentem Wroc³awia Panem Rafa³em Dutkiewiczem. Pan Prezydent
jest uznawany za najlepszego mened¿era
wród wszystkich polskich burmistrzów
i prezydentów. Obiegowe opinie maj¹ wyrane potwierdzenie w rzeczywistoci, wystarczy tylko obejrzeæ Wroc³aw i samemu siê
przekonaæ.
W pracy burmistrza wa¿nym elementem
jest podpatrywanie lepszych od siebie i korzystanie ze zdobytego przez innych dowiadczenia. Nierozs¹dnie jest twierdziæ, ¿e wszystko
wie siê najlepiej. Dlatego wybralimy siê
w okolice Wroc³awia w celu obejrzenia funkcjonuj¹cych tam od kilkunastu lat spó³ek komunalnych (my spó³kê mamy od pó³tora miesi¹ca i to tylko jedn¹). Przy okazji dostalimy
zaproszenie od Pana Prezydenta Dudkiewicza,
z którego z wielk¹ przyjemnoci¹ skorzystalimy.
Podczas niespe³na godzinnej dyskusji wymienilimy informacje o naszych miejscowociach, planach rozwoju, najczêstszych problemach w zarz¹dzaniu miastem. Trudno
by³oby ukryæ, ¿e do Wroc³awia nam jeszcze
daleko, jednak¿e utwierdzilimy siê w przekonaniu, ¿e obrany kierunek, w którym zmie-

rzamy jest jak najbardziej s³uszny. Mo¿na rzec,
¿e mamy szansê zostaæ drugim, ma³ym Wroc³awiem. Oczywicie jest to proces ¿mudny
i wymaga cierpliwoci.
Wa¿na jest dywersyfikacja podejmowanych
dzia³añ oraz zwracanie uwagi nawet na rzeczy pozornie b³ahe. Lampy uliczne, zieleñ czy

mieci to na pozór drobiazgi, które jednak sk³adaj¹ siê na wizerunek miasta. Podobnie jest
z reagowaniem na drobne incydenty, akty wandalizmu, od których czêsto zaczynaj¹ siê wiêksze problemy.
Bêd¹c tego wiadomi, chcemy pracowaæ
wykorzystuj¹c zarz¹dzanie tzw. najlepszych
praktyk, ci¹gle siê ucz¹c od bardziej dowiadczonych w danym obszarze. Zdumiewaj¹ce,
do jak absurdalnych wniosków mo¿na dojæ
myl¹c nad czym w samotnoci. Zatem bardzo nas ucieszy³o spotkanie oraz uznanie tak
wytrawnego mened¿era jakim jest Prezydent
Dutkiewicz.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski

Przedszkole ronie jak na dro¿d¿ach
Jeszcze pón¹ jesieni¹ zesz³ego roku przy
ul. Westerplatte sta³ stary, wys³u¿ony, o konstrukcji barakowej budynek Publicznego
Przedszkola Nr 3 Skrzat. Kto kto nie by³
w tamtych okolicach w ci¹gu ostatnich trzech
miesiêcy, teraz musia³by przetrzeæ oczy ze
zdumienia. Po starym budynku nie doæ, ¿e
nie ma ani ladu, to
na jego miejscu stoi
ju¿ prawie ca³kowicie
wybudowana nowa,
wielokrotnie wiêksza, bry³a. Prace tocz¹ siê bez przerwy.
Jeszcze pod koniec
zesz³ego roku wykonano potê¿ne wykopy pod fundamenty.

Dzi dobiegaj¹ koñca ostatnie prace murarskie.
Nastêpnie, po po³o¿eniu dachu, bêdzie mo¿na przejæ do prac wewn¹trz budynku. Przy
takim tempie pracy jest bardzo prawdopodobne, ¿e nowy obiekt bêdzie móg³ s³u¿yæ przedszkolakom ju¿ od nowego roku szkolnego.
red.

Dla mieszkañców i rodowiska Zu¿yte Baterie
Polacy rocznie zu¿ywaj¹ ponad 250 milionów
jednorazowych baterii zawieraj¹cych szkodliwe
metale ciê¿kie (o³ów, kadm, nikiel, cynk i rtêæ),
które nie ulegaj¹ neutralizacji i stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla rodowiska naturalnego, w którym ¿yjemy.
Wiêkszoæ zu¿ywanych przez nas baterii koñczy swój ¿ywot najpierw w domowym koszu, a
nastêpnie na wysypisku mieci. Fakt ten wynika
z niewiedzy na temat prawid³owego postêpowania z ró¿nymi odpadami oraz trudu, jaki przeciêtny cz³owiek musi sobie zadaæ, ¿eby ZNALEÆ
miejsce do ich bezpiecznego sk³adowania.
Ju¿ trzeci rok uczniowie Gimnazjum nr1 im.
Jana Paw³a II prowadz¹ akcjê Zu¿yte Baterie
przeznaczon¹ dla spo³ecznoci lokalnej naszego
miasta. W kilku punktach umiecilimy specjal-
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nie oznaczone pojemniki na zu¿yte baterie, do
których ludzie mog¹ je wrzucaæ. Tylko w ubieg³ym roku szkolnym zebralimy PONAD 60 kg,
a przez ostatnie 4 miesi¹ce 29 kg. Chcemy gor¹co podziêkowaæ osobom, instytucjom oraz
uczniom zaanga¿owanym przy realizacji tego
projektu.
Przypominamy, ¿e w tych miejscach znajduj¹
siê specjalnie oznaczone pojemniki na zu¿yte
baterie:
1. Urz¹d Miasta holl g³ówny I piêtro/parter.
2. Biblioteka Publiczna  pasa¿ przy ulicy Orlej.
3. Sklep papierniczy  pasa¿ przy ulicy Orlej.
4. Sklep spo¿ywczy API MARKET ul. Powstañców 29A.
5. Punkt pocztowy ul. Powstañców.
KM
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Wizyta samorz¹dowców z PO w Sejmie RP
W rodê, 11 lutego br., w Kancelarii Sejmu
RP odby³o siê spotkanie samorz¹dowców Platformy Obywatelskiej powiatu wo³omiñskiego z
Marsza³kiem Sejmu Bronis³awem Komorowskim.
Pan Marsza³ek przyj¹³ samorz¹dowców w swoim gabinecie. W spotkaniu uczestniczyli: Maciej
Urmanowski  Starosta Wo³omiñski, Adam £ossan  Burmistrz Zielonki, Jerzy Mikulski  Burmistrz Wo³omina a tak¿e radni powiatowi i miejscy z powiatu wo³omiñskiego. Z¹bkowsk¹
Platformê Obywatelsk¹ reprezentowali: £ukasz
Kukie³ka  najm³odszy sta¿em w gronie naszych
radnych reprezentuj¹cy Komisjê Gospodarcz¹,
Tomasz Kalata  radny miejski z Komisji Spo³ecznej oraz Andrzej Chibowski  radny miejski
pracuj¹cy w Komisji Gospodarczej.
Podczas tego spotkania radni Platformy rozmawiali z Marsza³kiem Sejmu o wielu wa¿nych
sprawach. Tematami dyskusji by³y m.in.: sejmowe prace nad ustaw¹ samorz¹dow¹, wydawanie oraz finansowanie ze rodków publicznych gazet samorz¹dowych, otwarcie biura
poselskiego Platformy Obywatelskiej RP
w Wo³ominie oraz tzw. Schetynówki, które w rzeczywistoci sta³y siê tematem przewodnim spotkania.
Pod medialn¹ nazw¹ Schetynówek kryje siê projekt uchwa³y przygotowany przez
MSWiA, a zatytu³owany: Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych. Projekt resortu
kierowanego przez ministra Grzegorza Schetynê zosta³ przyjêty przez Rz¹d. Cel projektu
to wsparcie samorz¹dów w modernizacji dróg

lokalnych. Na realizacjê Programu w ci¹gu trzech
lat z bud¿etu pañstwa zostan¹ przeznaczone 3 miliardy z³otych. Samorz¹dy natomiast zobowi¹zane
s¹ do zabezpieczenia wk³adów w³asnych w ramach
sk³adanych wniosków inwestycyjnych. Zgodnie z
za³o¿eniami Programu, w³adze gminne mog¹ zg³osiæ jeden projekt inwestycyjny w danym roku bud¿etowym. W³adze powiatowe natomiast, mog¹
wnioskowaæ o dofinansowanie dwóch projektów inwestycji drogowych.
Nasze z¹bkowskie Co S³ychaæ? w nr 22
(186) z 28 listopada 2008 r. informowa³o w krótkim artykule o tym, i¿ w³adze Z¹bek z³o¿y³y odpowiedni wniosek na dofinansowanie budowy ulicy Warszawskiej na odcinku: od skrzy¿owania
z £odygow¹ do przejcia w ul. Janowieck¹ w
Warszawie. Jak ju¿ wiadomo, a czego niestety nie
dowiedzielimy siê ju¿ z Co S³ychaæ?, gminne
aspiracje skoñczy³y siê na z³o¿eniu aplikacji. Byæ

Co ze Schetynówkami?
Z mojego rozeznania wynika, ¿e Miasto Z¹bki sk³ada rocznie kilkadziesi¹t ró¿nych wniosków o dotacje do ró¿nych mo¿liwych instytucji. Aplikacja w sprawie przebudowy ul. Warszawskiej, z³o¿ona w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw.
Schetynówek, jest jednym sporód kilkudziesiêciu wniosków. Trudno
by³oby opisaæ w Co S³ychaæ? wszystkie wnioski szczegó³owo,
uwzglêdniaj¹c w tym równie¿ sposób rozstrzygniêcia z³o¿onych aplikacji, bo w takim wypadku na nic innego nie starczy³oby w gazecie
miejsca, a przecie¿ s¹ i inne ciekawe tematy. Dlatego te¿ si³¹ rzeczy
informujemy o najwiêkszych przedsiêwziêciach, istotnych dla mieszkañców. Program budowy Schetynówek by³ swego rodzaju nowoci¹, dlatego uzna³em, ¿e warto o tym poinformowaæ. Fakt nieudzielenia dotacji znacz¹co nie zmienia sytuacji w Z¹bkach. Z tego powodu
informacja o tym, ¿e dotacja nie zostanie udzielona jest ma³o wartociowa, bo jaki¿ to bêdzie mia³o wp³yw na ¿ycie mieszkañców. Odwrotnie jest w przypadku otrzymania dotacji. Wtedy mieszkañcy mog¹
siê spodziewaæ, ¿e powstanie z tych rodków np. nowe boisko, nowa
droga, czy inne inwestycje, z których bêd¹ mogli korzystaæ.
Czasem mam takie wra¿enie, ¿e niektórzy, nawet samorz¹dowcy,
uwa¿aj¹, ¿e pozyskanie wszelkich rodków ze róde³ zewnêtrznych jest
tylko czyst¹ formalnoci¹, sprowadzaj¹c¹ siê do z³o¿enia podpisu i postawienia odpowiedniej piecz¹tki. Niektórym wydaje siê, ¿e pieni¹dze
nale¿¹ siê samorz¹dom jak psu miska. W praktyce jest zupe³nie inaczej. ¯aden z samorz¹dów, przygotowuj¹c nawet najwietniejszy wniosek wraz z ca³¹ konieczn¹ dokumentacj¹ techniczn¹, nie ma pewnoci,
¿e otrzyma jakiekolwiek dofinansowanie. Potrzeby samorz¹dów s¹ tak
ogromne, ¿e pieni¹dze, które mo¿na pozyskaæ s¹ zaledwie niewielk¹
kropl¹ w morzu ich potrzeb. Dlatego te¿ pomoc uzyskuj¹ nieliczni. Praktycznie trudno jest obwiniaæ samorz¹d, ¿e nie zosta³y mu przyznane
odpowiednie rodki, no chyba, ¿e siê o nie w ogóle nie ubiega³.
Nie uchylaj¹c siê od odpowiedzi w sprawie Schetynówek w Z¹bkach poprosilimy o odpowied wiceburmistrza Grzegorza Mickiewicza, który szczegó³owo wyjania tê kwestiê.
Miros³aw Oleksiak
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mo¿e wniosek, który zosta³ z³o¿ony nie spe³ni³
wymogów formalnych, byæ mo¿e istnia³y inne
przyczyny, których tak radni miejscy, jaki i mieszkañcy Z¹bek, nie znaj¹. A szkoda, bo wiedza ta
nam siê nale¿y, zw³aszcza i¿ w tym roku równie¿
mo¿emy ubiegaæ siê o te rodki.
Zgodnie z rz¹dowymi za³o¿eniami, priorytetowo traktowane by³y projekty wspólne: s¹siaduj¹cych gmin, przedsiêwziêcia gminy z powiatem,
b¹d dwóch powiatów, a tak¿e w partnerstwie
z podmiotami gospodarczymi. Jak ju¿ wspomnielimy, do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
w pierwszym roku jego funkcjonowania, nie za³apa³a siê ¿adna gmina z powiatu wo³omiñskiego. Nale¿y, wiêc zastanowiæ siê: dlaczego?
I w³anie podczas omawianego spotkania z samorz¹dowcami PO w Sejmie, Marsza³ek Bronis³aw Komorowski zadeklarowa³ gotowoæ wsparcia dzia³añ maj¹cych na celu pozyskanie rodków
dla powiatu wo³omiñskiego  mo¿e ju¿ w tym
roku? Bêdziemy aktywnie dopingowaæ Pana
Komorowskiego, a Burmistrza Z¹bek mobilizowaæ do skutecznego dzia³ania.
Marsza³ek Sejmu RP wyrazi³ zainteresowanie takimi spotkaniami samorz¹dowców.
Chodzi tu o spotkania nie tylko z Nim samym, ale tak¿e z innymi Pos³ami, niekoniecznie wy³¹cznie z tego okrêgu wyborczego.
Radni Miasta Z¹bki:
Andrzej Chibowski
i Tomasz Kalata
Platforma Obywatelska RP

Komentarz Wiceburmistrza
Grzegorza Mickiewicza
Nasze Miasto jak i wiele innych z powiatu wo³omiñskiego w tym sam powiat
 stara³o siê o te rodki. Pomimo, ¿e powiat wo³omiñski jest najwiêkszym powiatem na Mazowszu  nie prze³o¿y³o siê to na przeznaczenie rodków przez rz¹d na
poprawê inwestycji komunikacyjnych w naszym powiecie. I by³ prawdopodobnie
jedynym powiatem, który nie dosta³ ani z³otówki w ramach Schetynówek. Jak
s³usznie zauwa¿yli panowie radni Chibowski i Kalata cyt. do Programu nie za³apa³a siê ¿adna gmina z powiatu wo³omiñskiego.
Wniosek Miasta Z¹bki o dotacje 310 tys. PLN, pn. Remont drogi zbiorczej
nr G0001661434031  ul. Warszawska w Z¹bkach na odcinku od skrzy¿owania
z ulic¹ £odygow¹ (DW 634) do przejcia w ulice Janowieck¹ w Warszawie 
zosta³ oceniony bardzo wysoko, bo na 64 miejscu na 318 z³o¿onych wniosków
w naborze w 2008 roku. (ród³o: Lista zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2009 roku z bud¿etu Pañstwa w ramach Programu Wieloletniego
pod nazw¹ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w Województwie Mazowieckim  zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji  strona internetowa MSWiA). Wniosek oczywicie przeszed³ ocenê
formaln¹, ale do dofinansowania zakwalifikowa³y siê zgodnie z list¹ rankingow¹
tylko pierwsze 42 wnioski. Wynika³o to z ograniczonej kwoty finansowej bêd¹cej
w posiadaniu MSWiA do rozdysponowania na dofinansowane projektów, która
wynios³a 62,5 mln PLN na województwo mazowieckie w 2009 roku.
Pomimo tego nie zra¿amy siê i w tym roku z³o¿ymy kolejny wniosek. W zwi¹zku
z faktem, ¿e na prze³omie I-II kwarta³ 2009 bêdziemy mieæ dokumentacjê techniczn¹ ul Wolnoci i Nowoprojektowanej  zawalczymy o du¿o wiêksze pieni¹dze  kilka milionów z³otych. Nabory odbêd¹ siê w II po³owie 2009.
Zainteresowanych tym tematem odsy³am równie¿ do Gazety Lokalnej netKonkret  nr. 1  styczeñ 2009 (wydanie internetowe strona: www.startuj.home.pl/nk_druk/nk_druk_1.pdf  która w artykule Schetynówki nie dla nas!
 szczegó³owo opisuje przypadek braku otrzymania przez nasz powiat pieniêdzy w ramach tego programu rz¹dowego.
Z powa¿aniem
Z-ca Burmistrza Miasta Z¹bki
Grzegorz Mickiewicz

www.zabki.pl
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Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie nastêpuj¹cych nieruchomoci gruntowych:
Lp.

Nr
dzia³ki

Obrêb

Pow.
w m²

KW

Po³o¿enie

I

II

III

IV

V

VI

Przeznaczenie
Termin
terenu do
wydzier¿
wydzier¿awienia awienia
VII

1

'6/2 czêæ 1-20

50

Dec 61610

ul. Batorego

2

16

3-17

584

VIII 67707

ul. Gajowa

3

4/3 czêæ 3-30

820

Nieuci¹¿liwa
dzia³alnoæ
gospodarcza

ul. Pi³sudskiego Parking

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

Wadium
[z³]

IX

X

VIII

5 lat

5 370

1000

5 lat

15 676,80

2000

10 lat

6 396

1250

PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ
w dniu 16.03.2009 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10 (wejcie B):
 dla czêci nieruchomoci okrelonej w Lp. 1 o godz. 1100,
 dla nieruchomoci okrelonej w Lp. 2 o godz. 1300,
 dla czêci nieruchomoci okrelonej w Lp. 3 o godz. 1500.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WP£ACENIE WADIUM NAJPÓNIEJ W DNIU 11.03.2009 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 Gruntami Urzêdu Miasta Z¹bki (tel. 0-22 781-68-14 (do 17), wew. 121,122)

Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza nabór na stanowisko

Sprz¹taczki w Urzêdzie Miasta Z¹bki w wymiarze 1 etatu

Podaruj 1% podatku

na
Ko³o Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej w Z¹bkach
Szanowni Pañstwo,
bêdziemy bardzo wdziêczni je¿eli
wybior¹ Pañstwo nasze Ko³o,
aby przekazaæ 1% swojego podatku,
wpisuj¹c w pozycjach: dla TPD Z¹bki
PIT-28 poz. 133;
PIT-36 poz. 309;
PIT-36L poz. 109;
PIT-37 poz. 128;
PIT-38 poz. 62;
PIT-39 poz. 55.
Nr KRS 0000134684
Nawet niewielkie wp³aty
daj¹ nam wielkie mo¿liwoci dzia³ania.
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Ko³o Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
ul.3-go Maja 14
05-091 Z¹bki
(0-22) 781-72-45; 0507 890 420
kolotpdzabki@op.pl
www.kolotpd.koti.pl

www.zabki.pl

1. Wymagania niezbêdne:
 wykszta³cenie minimum podstawowe,
 stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na okrelonym stanowisku,
 dok³adnoæ przy wykonywaniu pracy,
 dyspozycyjnoæ.
2. Wymagania dodatkowe:
 dowiadczenie zawodowe  przy wykonywaniu podobnych czynnoci, na pokrewnych stanowiskach,
3. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
 sprz¹tanie pomieszczeñ biurowych, sanitarnych, korytarzy,
 utrzymanie w czystoci i porz¹dku wejcia do urzêdu,
 mycie okien,
 przestrzeganie zasad bhp oraz p-po¿.
4. Wymagane dokumenty:
niezbêdne:
 podanie o pracê wraz z ¿yciorysem ( CV ),
 wiadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce okresy zatrudnienia, obejmuj¹ce okres pracy przypadaj¹cy do dnia 16.03.20009 r.,
 wiadectwo ukoñczenia szko³y,
 owiadczenie kandydata o stanie zdrowia.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w Urzêdzie Miasta Z¹bki  pokój
nr 6 (Biuro Obs³ugi Interesanta), w terminie do dnia 16.03.2009 r. do godz. 1300 z dopiskiem PRACA
 sprz¹taczka.
Oferty, które wp³yn¹ (zostan¹ dorêczone) do Urzêdu po wy¿ej okrelonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
W podaniu o pracê nale¿y dodatkowo wpisaæ nastêpuj¹c¹ klauzulê:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926  tekst jednolity z póniejszymi zmianami) oraz ustaw¹
z 22.03.1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1593  tekst jednolity
z póniejszymi zmianami).
wiadectwa pracy oraz wiadectwa ukoñczenia szko³y nale¿y z³o¿yæ w kserokopiach potwierdzonych za zgodnoæ z orygina³em.
Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Z¹bki
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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Z¹bki
za okres od 8 stycznia do 17 lutego 2009 roku

Drogi Publiczne
 Trwaj¹ prace przy przebudowie ulicy Torfowej.
 Trwa przygotowywanie dokumentów do og³oszenia postêpowania przetargowego dot. opracowania projektu budowy chodnika w ul.
Wigury oraz opracowanie projektu budowy
ul. Piastowskiej i ul. Bartosza w Z¹bkach.
 Przygotowywane jest postêpowanie przetargowe dot. budowy ul. Warszawskiej (odc.
gminny).
 Og³oszono przetarg na budowê tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ci¹gu ulic
Wojska Polskiego  Orla (dokumentacja budowlana).
 RRG przejê³o od 1 stycznia 2009 od MZK zadania dotycz¹ce wydawania decyzji na lokalizacjê zjazdu, umieszczenia urz¹dzeñ w drodze
oraz decyzji na zajêcie pasa drogowego.
Gospodarka Mieszkaniowa
 Trwaj¹ prace zwi¹zane z nadbudow¹ budynków komunalnych zgodnie z harmonogramem
robót. Cotygodniowe koordynacje zwi¹zane
z nadbudow¹ budynków komunalnych a tak¿e spotkania koordynacyjne na terenie budowanego Przedszkola Publicznego Nr 3.
Zagospodarowanie Przestrzenne
i Ochrona rodowiska
 Realizujê dzia³ania w zakresie odbioru i wywozu odpadów segregowanych od w³acicieli
nieruchomoci na terenie Z¹bek, w systemie
workowym.
 Referat przygotowuje dokumenty potrzebne
do zlecenia opracowania prognozy oddzia³ywania na rodowisko w zwi¹zku z projektem
studium oraz s¹ nanoszone ostatnie zmiany
w studium na terenie dzisiejszych us³ug zdrowia (teren Szpitala Drewnica) w zwi¹zku
z rozmowami z przedstawicielem Urzêdu
Marsza³kowskiego Panem Teodorem Sikor¹
 Naczelnikiem Wydzia³u Nadzoru W³acicielskiego w Urzêdzie Marsza³kowskim.
 Rozstrzygniêto przetarg na zbiórkê odpadów
wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów
niebezpiecznych na rok 2009.
 W zwi¹zku ze z³o¿onym w 2008 roku wnioskiem otrzymano propozycjê dotacji w wysokoci do 80 000 z³. na usuwanie wyrobów
zawieraj¹cych azbest z terenu gminy Z¹bki
w tym demonta¿, transport i utylizacjê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej.
Orodek Pomocy Spo³ecznej
 Przygotowanie Programu Aktywnoci Lokalnej przez zespó³ pracowników OPS.
 Przygotowano wyp³aty na dodatki mieszkaniowe za m-c II dla 54 osób.
 Przyjêto 10 wniosków i wydano 8 decyzji na
dodatki mieszkaniowe.

10

 Sporz¹dzono wniosek o przyznanie dotacji
celowej dla gminy na realizacjê Wieloletniego Programu Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania w 2009 r.
 Sporz¹dzono listy wyp³at za m-c I 09 r. zasi³ków rodzinnych  263.099,40 z³ w tym becikowe z bud¿etu Pañstwa  56.000 z³, becikowe z Gminy  34.000 z³.
 Wydano 132 decyzji, w tym na w. rodzinne
 121 szt., f. alimentacyjny  7 szt.
Interwencje Stra¿y Miejskiej w Z¹bkach
Iloæ interwencji  381, Iloæ interwencji zg³oszonych od mieszkañców  73, Iloæ interwencji w³asnych  308, Iloæ interwencji od
Policji  1, Iloæ interwencji z Ochrony rodowiska  2.
W wyniku podjêtych dzia³añ przekazano: PGK
 35 interwencji, Mazowiecki Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich  3, Zarz¹d Dróg Powiatowych  4, Telekomunikacja  2, Stra¿ Po¿arna  1, Policja  4, Nadlenictwo Drewnica  2.
Sankcje: Mandaty  7 na kwotê 1150 z³, Pouczenia  48, Wspó³praca z Policj¹ WRD  4.
Kontrole: Kontrola pustostanów  67, Kontrola
otoczenia sklepów  88, Kontrola otoczenia
szkó³  34, Kontrola miejsc zagro¿onych 
34, Kontrola parkowania  37.
2 osoby ujête zosta³y na kradzie¿y drewna, przekazano je policji i nadleniczemu Nadlenictwa Drewnica.
Kontrola posesji pod k¹tem posiadania umów
i rachunków na wywóz nieczystoci  369 posesji.
Owiata
 Przygotowano projekt uchwa³y w sprawie
ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych prowadzonych przez Miasto Z¹bki.
 Opracowywane s¹ zestawienia i analizy dotycz¹ce wynagrodzeñ nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach owiatowych
prowadzonych przez Miasto Z¹bki. Powy¿sze informacje s¹ niezbêdne do zakoñczenia
prac nad projektem uchwa³y regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 Zweryfikowano listy dzieci z przedszkoli niepublicznych, na podstawie których naliczono dotacjê za miesi¹c styczeñ.
 Na bie¿¹co realizowano rodki w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych (akcja
,,Zima w miecie MOK i MOSiR).
 Przes³ano informacje do szkó³ podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli, MOK-u, MOSiR-u
o wysokoci zaplanowanych rodków z ww.
funduszu dla poszczególnych placówek.
 Wys³ano pisma do rodziców (ok. 600), dotycz¹ce realizacji obowi¹zku nauki dzieci i m³odzie¿y w wieku 16-18 lat zameldowanych na
terenie Miasta Z¹bki.

 Przegotowywany jest projekt uchwa³y w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla
niepublicznych: przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadz¹cych
inne formy wychowania przedszkolnego.
Geodezja i Gospodarka Nieruchomociami
 Ustalenie i wyp³ata odszkodowañ za grunty
przejête w trybie art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomociami (podzia³ na wniosek w³aciciela gruntu) za grunty pod. ul. Nowo-Ziemowita i Andersena.
 Wizytacja nieruchomoci nale¿¹cej do Miasta
Z¹bki w miejscowoci Rybno, gm. Sorkwity.
 Odbiór prac polegaj¹cych na (objêtych umow¹ Nr 222/2009 z dnia 23.01.2009 r.) w zakresie opracowania aktualizacji 19 operatów
szacunkowych 19 nieruchomoci, po³o¿onych
w Z¹bkach, w celu ustaleniu kwoty op³aty
z tytu³u przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci tych nieruchomoci, 2-ch operatów szacunkowych dzia³ek
ewid. 22 z obrêbu 3-31 i 44 z obrêbu 3-33
oraz dzia³ki ewid. nr 25/1 z obrêbu 3-31, opinii/operatu szacunkowego o wartoci nieruchomoci zabudowanej stanowi¹cej dzia³kê
ewid. nr 108 z obrêbu 1-21 przy ul. Wojska
Polskiego 4 w Z¹bkach.
 Odbiór prac geodezyjnych  map projektu
podzia³u nieruchomoci pod projektowan¹
bazê dla Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz pod ul. Sowiñskiego.
 Kompletowanie dokumentacji dot. wyw³aszczenia nieruchomoci pod ul. Nowoprojektowan¹.
 Rozpoczêto negocjacje w sprawie nabycia gruntów pod ul. Torfow¹ i pod ul. Sowiñskiego.
 Wys³ano korespondencjê dot. op³aty rocznej
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego za 2009 r.
do u¿ytkowników wieczystych.
 Przygotowanie aneksów dot. aktualizacji
op³aty rocznej dot. 48 umów dzier¿awy gruntu
p³atnych w systemie rocznym.
 Przed³u¿enie 36 umów dzier¿awy (10 umów
 p³atnoæ w systemie rocznym, 26 umów 
p³atnoæ w systemie miesiêcznym)  dot.
dzier¿aw do 200 m2.
 Rozpoczêcie procedury zwi¹zanej z wydzier¿awieniem w trybie przetargowym nastêpuj¹cych nieruchomoci gruntowych:
 czêæ dzia³ki ewid. nr 6/2 obr 1-20, ul. Batorego,
 dzia³ka ewid. nr 16 obr 3-17, ul. Gajowa,
 czêæ dzia³ki ewid. nr 4/3 obr 3-30, ul. Pi³sudskiego, (dot. realizacji uchwa³y
Nr XXXV/254/2009 Rady Miasta Z¹bki
z dnia 16.01. 2009 r.).
Unia Europejska
 Uzyskano postanowienie Burmistrza Miasta
Z¹bki dot. obowi¹zku sporz¹dzenia oceny oddzia³ywania na rodowisko Budowy Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego
w Z¹bkach.
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 Wys³ano zapytanie o cenê na sporz¹dzenie
raportu oddzia³ywania na rodowisko dla
Budowy Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Z¹bkach, które Miasto musi
przedstawiæ w postêpowaniu o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji.
 Uzyskano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Warszawie
dot. obowi¹zku sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na rodowisko dla przedsiêwziêcia
polegaj¹cego na przed³u¿eniu trasy tramwajowej z Warszawy do Z¹bek.
 Wys³ano zapytania o cenê na sporz¹dzenie
raportu oddzia³ywania na rodowisko dla inwestycji Przed³u¿enie trasy tramwajowej
z Warszawy do Z¹bek, które Miasto musi
przedstawiæ w postêpowaniu o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji.
 Przyst¹piono do podpisania umowy na wykonanie studium wykonalnoci inwestycji: Termomodernizacja Urzêdu Miasta w Z¹bkach.
 Rozliczono rodki uzyskane na realizacjê budowy boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹ w ramach programu Blisko Boisko (Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej, Grupa PZU)
zgodnie z postanowieniami umowy.
 Rozpoczêto przygotowania do z³o¿enia wniosku o dofinansowanie projektu polegaj¹cego na
modernizacji i zakupie wyposa¿enia pracowni
chemicznej w Gimnazjum Publicznym Nr 1
i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Z¹bkach w
ramach RPO WM 2007-2013 (uzyskano wstêpne zarysy projektu ze wstêpnymi kosztorysami).
 Wyst¹piono do Starostwa Powiatowego
w Wo³ominie o wydanie decyzji wodno-prawnej dla ulic: Sosnowej i Rychliñskiego.
 Wyst¹piono do Regionalnego Dyrektora rodowiska w Warszawie o wydanie zawiadczenia o wp³ywie inwestycji na obszary Natura
2000 jako za³¹cznika do z³o¿onego wniosku
o dofinansowanie projektów: Remont zabytkowego budynku Miejskiego Orodka Kultury w Z¹bkach  Etap I, Budowa tunelu
drogowego pod torami kolejowymi w ci¹gu
ulic Wojska Polskiego  Orla w Z¹bkach,
Budowa kompleksowej sieci wodoci¹gowej
w Z¹bkach  Etap I, Kompleksowy remont
i budowa g³ównych dróg w Z¹bkach  Etap
I oraz Kompleksowy remont i budowa
g³ównych dróg w Z¹bkach  Etap II.
 Na probê Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przes³ano informacje nt. lokalizacji planowanego
obiektu sportowego w ramach programu
Moje Boisko  Orlik 2012 oraz danych osób
odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji na terenie Miasta Z¹bki.
Sprawy Organizacyjno-Administracyjne
 Podpisano umowê z firm¹ Tandem na wiadczenie us³ugi przewozu regularnego wykonywanego w ramach transportu zbiorowego na
linii komunikacyjnej Z¹bki-Warszawa, Dworzec Wileñski.
 Podpisano umowê na administrowanie, utrzymanie porz¹dku, utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym lokali komunalnych.
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 Zawarto umowê na konserwacjê instalacji
i urz¹dzeñ sanitarnych oraz elektrycznych
Urzêdu Miasta w Z¹bkach.
 Zawarto umowê z PGK Sp. z o.o. na dostarczanie wody i odprowadzanie cieków z nieruchomoci przy ul. Wojska Polskiego 10 i 12,
 Zawarto umowê na realizacjê us³ugi w zakresie odbioru i wywozu nieczystoci sta³ych
z koszy ulicznych i dzikich wysypisk z terenu Miasta Z¹bki (przetarg wygra³a firma 
Mazowiecka Higiena Sanitarna Sp.z o.o.).
Promocja
 Sporz¹dzenie kalendarza imprez na terenie
Miasta Z¹bki na 2009 r.
 Wspó³organizacja imprezy otwarcia boiska
przy Gimnazjum Nr 2 w Z¹bkach.
 Przes³anie materia³ów do wykonania mapek
i nadzorowanie wykonania mapek oraz
umieszczenia tablic informacyjnych przez
wydawnictwo Profil na terenie Z¹bek.
 Uzupe³nienie informacji w Almanachu Placówek Kultury Województwa Mazowieckiego o informacje o placówkach z¹bkowskich.
 Rozpoczêcie procedury zamówieñ publicznych poni¿ej 14 000 euro na wykonanie nowej strony internetowej Miasta Z¹bki.
 Wykonanie sprawozdania z zakresu programów zdrowotnych w Z¹bkach za 2008 r i planów na 2009 r.
 Wspó³organizacja specjalnej premiery filmu
Popie³uszko w Z¹bkach, która odbêdzie siê
26 lutego 2009 roku w GP2.
 Wspó³organizacja akcji Odchudzamy Polaków w Z¹bkach (impreza od 9 do 15 marca).
 Wspó³organizacja akcji zbiórki krwi w Z¹bkach (impreza 4 kwietnia).
 Rozpoczêcie procedury zamówieñ publicznych poni¿ej 14 000 euro na wykonanie folderu reklamowego Miasta Z¹bki.
Sport
 W dniu 10.01.09 r. przeprowadzono wraz
z Publicznym Gimnazjum nr 1 Turniej Noworoczny w tenisie sto³owym z cyklu Grand

















Prix2009 pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki. W turnieju wziê³o udzia³ 67 zawodników i zawodniczek w ró¿nych kategoriach
wiekowych.
W dniu 17.01.09 r. przeprowadzenie Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza Miasta Z¹bki. W turnieju udzia³ wziê³y
24 zespo³y z powiatu wo³omiñskiego i Warszawy.
Podpisanie umów na zakup i dostawê trybun
z siedziskami stadionowymi (275 sztuk) oraz
systemu monitoringu audio-wizyjnego na terenie MOSiR.
W dniach 19-23.01.2009 r. przeprowadzenie
akcji Zima w miecie dla uczniów z¹bkowskich szkó³ nie wyje¿d¿aj¹cych na ferie zimowe.
Spotkanie z przedstawicielami Powiatowej
Komendy Policji w Wo³ominie w sprawie
przygotowania i zabezpieczenia obiektu
MOSiR do spotkañ mistrzowskich I ligi pi³ki
no¿nej.
Rozpoczêcie prac zwi¹zanych z modernizacj¹ obiektu i spe³nieniem warunków licencyjnych do rozgrywek I ligi pi³ki no¿nej (instalacja dodatkowych ogrodzeñ z furtkami,
utwardzenie ci¹gów pieszych, utwardzenie
miejsca pod trybunê).
W dniu 07.02.09 r. przeprowadzono wraz
z Publicznym Gimnazjum nr 1 Turniej Karnawa³owy w tenisie sto³owym z cyklu Grad
Prix2009 pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki. W turnieju wziê³o udzia³ 56 zawodników i zawodniczek w ró¿nych kategoriach
wiekowych.
Podpisanie umowy z Przedsiêbiorstwem Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzeniu cieków
z MOSiR.
Zakup siatki ogrodzeniowej i monta¿ na terenie MOSiR. (powstanie stref buforowych 
jako jeden z punktów licencyjnych PZPN).
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski

Zamelduj siê w Z¹bkach!
Referat Spraw Obywatelskich Urzêdu Miasta w Z¹bkach informuje, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym obowi¹zek meldunkowy nadal funkcjonuje. Jednoczenie zachêcamy mieszkañców Z¹bek do dokonywania zameldowania zgodnie z miejscem zamieszkania,
co pozwoli na szybszy i efektywniejszy rozwój naszego miasta.
Ponadto informujemy, i¿ z dniem 1 stycznia 2009 roku posiadacz dowodu osobistego ma
obowi¹zek dokonaæ wymiany dowodu osobistego w przypadku:
 zmiany danych (w terminie 14 dni od zdarzenia)
 uszkodzenia dowodu osobistego lub jego utraty (niezw³ocznie)
 up³ywu wa¿noci (nie póniej ni¿ na 30 dni przed up³ywem terminu wa¿noci dokumentu)
W przypadku obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹ zmiana danych powinna byæ
zaktualizowana w terminie 3 miesiêcy.
Informujemy, i¿ osoba, która utraci³a dowód osobisty jest zobowi¹zana o zaistnia³ej sytuacji powiadomiæ najbli¿szy organ gminy lub polsk¹ placówkê konsularn¹ w celu uniewa¿nienia dokumentu.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Spraw Obywatelskich Urzêdu Miasta Z¹bki lub telefonicznie: 0 22 781 68 14 wew. 127.
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Spotkanie edukacyjne
z udzia³em stra¿ników

18 lutego dwóch stra¿ników Stra¿y Miejskiej w Z¹bkach przeprowadzi³o w Przedszkolu Niepublicznym Krasnal przy ul. Szwole¿erów krótk¹ lekcjê na temat bezpieczeñstwa.
Spotkanie z funkcjonariuszami mia³o charakter szkoleniowo-informacyjny, ale ze wzglê-

W dniu 13.02.2009 r. w Z¹bkach na ul.
Wolnoci ok. 1015 zosta³ zaatakowany przez
dzika Ryszard K. (zam. Warszawa), który zosta³ zabrany do szpitala z obra¿eniami g³owy
i z³amanym obojczykiem.
Ok. 1029 na ul. Szwole¿erów/Tulipanowa
zwierzê rani³o przechodz¹c¹ Jadwigê M., która
zosta³a zabrana do szpitala z rozerwan¹ têtnic¹ koñczyny dolnej.
Ok. godz. 1030 na ul. Szwole¿erów dzik atakuje Beatê S. z dzieckiem  kobieta z obra¿eniami dolnych koñczyn przewieziona do szpitala, za dziecko bez obra¿eñ na obserwacje do
szpitala w Warszawie. W trakcie udzielania pomocy kobiecie zosta³ zaatakowany Kazimierz
W. (zam. Z¹bki)  z obra¿eniami koñczyn dolnych zosta³ odwieziony do szpitala w Wo³ominie. Do szpitala zg³osi³a siê tak¿e Teresa W.
(zam. Z¹bki) z ran¹ podudzia prawego.
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du na wiek s³uchaczy uczono siê
poprzez zabawê. Funkcjonariusze opowiedzieli dzieciom o swojej pracy, pokazuj¹c swój strój
s³u¿bowy oraz codzienne narzêdzia pracy. Najwiêkszym zainteresowaniem, szczególnie wród
ch³opców, cieszy³a siê pa³ka wielofunkcyjna. Ponadto dzieci mia³y okazjê zobaczyæ inny sprzêt:
kajdanki s³u¿bowe, radiostacjê,
czy te¿ tarczê odblaskow¹ do zatrzymywania.
Przedszkolaki
chêtnie s³ucha³y opowieci
stra¿ników, same zadaj¹c dodatkowe pytania. Oprócz dokonania prezentacji zosta³a omówiona sprawa bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym, tak wa¿na
w przypadku pocz¹tkuj¹cych
u¿ytkowników ruchu, mimo i¿
po drogach dzieci nie poruszaj¹ siê same. Dzieci dowiedzia³y siê jak bezpiecznie przechodziæ przez jezdniê oraz jak
w sposób w³aciwy spacerowaæ po chodniku.

Spotkanie by³o dla przedszkolaków nie tylko nie lada atrakcj¹, ale przede wszystkim by³o
bardzo po¿yteczne.  Z prob¹ o tego typu prelekcjê wyst¹pi³a do nas dyrektor tego przedszkola. Bardzo chêtnie wziêlimy udzia³ w tym
spotkaniu. Uwa¿am, ¿e wszelkie dzia³ania prewencyjne, profilaktyczne, które podnosz¹ poziom wiadomoci obywatelskiej ju¿ od najm³odszych lat, póniej zwróc¹ siê
spo³eczeñstwu w sposób zwielokrotniony. Jest
to bardzo dobry, godny do naladowania pomys³  powiedzia³ komendant Stra¿y Miejskiej
w Z¹bkach Zbigniew Forysiak.
red.

Do szpitala na obserwacjê zosta³ przywieziony póniej Kamil S. (zam. Z¹bki).
Na miejsce zdarzeñ skierowano policjantów
z KP Z¹bki, KP Marki, KPP Wo³omin, 1 KP
OP KSP, powiadomiono weterynarza celem

od³owienia dzika, myliwych, Stra¿ Po¿arn¹,
Urz¹d Miasta Z¹bki, Stra¿ Miejsk¹ Z¹bki, powo³ano Sztab Kryzysowy.
st. asp. Tomasz Sitek
Rzecznik KPP Wo³omin
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