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Z ¥ B K O W S K A G A Z E TA S A M O R Z ¥ D O WA
Miasto Z¹bki, podobnie jak wiêkszoæ gmin
podwarszawskich, korzysta w ró¿nym zakresie z us³ug Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Warszawie.
Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie bulwersuj¹cy sposób rozliczeñ warszawskiej spó³ki z s¹siednimi gminami.
Mimo ¿e mieszkañcy spoza Warszawy korzystaj¹ z tej samej wody i w jednakowy
sposób pozbywaj¹ siê cieków, to p³ac¹ wiêcej i za wodê i za cieki ni¿ warszawiacy.
Dlaczego? Poniewa¿ MPWiK sprzedaje
gminom wodê i odbiera cieki na takich samych zasadach (tej samej taryfy) jak
ka¿demu mieszkañcowi Warszawy. Ró¿nica polega na tym, ¿e dla mieszkañca Warszawy jest to ju¿ koszt ostateczny natomiast
pozosta³e miasta do ceny wody musz¹ jeszcze doliczyæ inne koszty (np. zwi¹zane z dalsz¹ dystrybucj¹ wody czy obs³ug¹ przedsiêbiorstwa wodno-kanalizacyjnego).
Oczywiste jest ¿e odbiorca ponosi koszt nie
tylko za sam towar (wodê), ale równie¿ za jego
dostarczenie i rozliczenie. Te i inne koszty
zawarte s¹ w taryfie, która de facto dotyczy
mieszkañców Warszawy. Natomiast mieszkañcy pozosta³ych gmin s¹ niejako zmuszeni do
podwójnej zap³aty za dostarczenie wody: raz
na rzecz przedsiêbiorstwa warszawskiego,
a drugi raz na rzecz miejscowego przedsiêbiorstwa.
Innym paradoksem jest równie¿ fakt, ¿e
warszawska taryfa zawiera w sobie koszty
przysz³ych inwestycji realizowanych na terenie stolicy. Zatem s¹siednie miasta niejako do-

Z¹bki bêd¹ walczyæ
z warszawskim MPWiK

k³adaj¹ siê do budowy sieci warszawskich (zapewne nie z w³asnej woli, a w wyniku dyktatu
sztywnej taryfy).
Takiej sytuacji nie chc¹ d³u¿ej tolerowaæ
w³adze Z¹bek, które przy wsparciu ze strony
poznañskiej kancelarii prawnej specjalizuj¹cej siê w sprawach komunalnych chc¹ negocjowaæ z MPWiK uczciwsze zasady kontraktu wodno-ciekowego.
Na ostatni¹ sesjê burmistrz Z¹bek zaprosi³
przedstawiciela kancelarii Buisness Lex, mecenasa £ukasza Ciszewskiego, który rzeczowo przedstawi³ radnym ca³¹ sytuacjê.
Ostatnie spotkanie w³adz miasta
z MPWiK mia³o
miejsce 6 listopada.
Miasto reprezentowa³ wówczas burmistrz, sekretarz,
kierownik MZK
i mecenas Ciszewski, za stronê
MPWiK trzech dyrektorów i ca³y sztab
prawników.
Negocjacje by³y
burzliwe, w wyniku
których strony do-

www.zabki.pl

sz³y do wniosku, ¿e zostanie powo³ana wspólna komisja, która dokona ewidencji maj¹tku
MPWiK, który rzeczywicie s³u¿y dostarczeniu wody na rzecz Z¹bek, a nastêpnie okreli
koszty zwi¹zane z tym maj¹tkiem. Istot¹ operacji jest zatem przyporz¹dkowanie odpowiednich kosztów gminie Z¹bki i okrelenie rzeczywistych kosztów MPWiK, które ponosi na
rzecz Z¹bek.
 Efekt naszych dzia³añ nie jest jeszcze
znany. Dzi domniemujemy, ¿e cena dla Z¹bek bêdzie ni¿sza ni¿ ta, któr¹ proponuje
MPWiK i to znacz¹co. Natomiast cena cieków dla gminy Z¹bki mo¿e byæ nieco wy¿sza,
ale cieki mia³yby byæ odbierane na zasadzie
olicznikowania. Dzisiaj Z¹bki opieraj¹ swoje
wyliczenia na pewnym rycza³cie (jeli chodzi
o cieki), ustalonym kilka lat temu, który ma
siê nijak do rzeczywistoci.
Pierwszym zadaniem, które sobie okrelilimy jest wyliczenie realnych kosztów, jakie
Z¹bki powinny p³aciæ za us³ugi wiadczone
przez MPWiK. Na dzieñ dzisiejszy dla Z¹bek
takiej kalkulacji nie ma. Po d³ugich namowach
i korespondencji MPWiK przedstawi³o kalkulacjê dla ca³ej prawobrze¿nej Warszawy. Kwoty, które tam pada³y, nijak siê mia³y w stosunku do tego, co siê dzieje na terenie Z¹bek.
c.d. na str. 5
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Komunikat
wêdkarski
Zarz¹d Ko³a Miejskiego Nr 130 Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Z¹bkach informuje, ¿e dnia 27.02.2009 r.
o godz.18 w lokalu MOK przy ul. Orlej 8
odbêdzie siê Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ko³a.
W programie m in.:
 sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du,
komisji rewizyjnej i s¹du kole¿eñskiego za minion¹ kadencjê;
 dyskusja i g³osowanie nad udzieleniem absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom i organom;
 przyjêcie planu dzia³ania i preliminarza bud¿etowego na 2009 r.;
 wybór nowych w³adz i organów ko³a
na nastêpn¹ kadencjê.
Zapraszamy cz³onków i sympatyków ko³a.
Prezes Zarz¹du Ko³a
Franciszek D¹browski

Zaproszenie na
turniej tenisowy

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Z¹bkach oraz Gimnazjum Publiczne nr 1
zapraszaj¹ wszystkich chêtnych do udzia³u w II Turnieju Tenisa Sto³owego z cyklu
Grand Prix2009 pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki, które odbêdzie siê w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w dniu
07.02.2009 r. (sobota).
Rozgrywki prowadzone bêd¹ w trzech
kategoriach wiekowych:
 Szko³y Podstawowe (7-12 lat) godz. 900,
 Gimnazja (13-15 lat) godz. 1000,
 Kategoria open (powy¿ej 16 lat) godz.
1100.
 Podzia³ na dziewczêta i ch³opców.
 Zapisy 15 minut przed rozpoczêciem
rozgrywek.
 Dla najlepszych w poszczególnych kategoriach  nagrody.
 Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy.
Jacek Romañczuk
Dyrektor Miejskiego Orodka
Sportu i Rekreacji

Premiera
i specjalne
popremierowe
pokazy filmu
Popie³uszko
w Z¹bkach
W lutym tego roku wchodzi na ekrany kin
w ca³ej Polsce film fabularny o ks. Jerzym
Popie³uszce  Popie³uszko. Film jest ciep³¹ opowieci¹ biograficzn¹ ukazuj¹c¹ ¿ycie ks. Jerzego na tle kluczowych wydarzeñ
z historii Polski z prze³omu lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. Film jest najwiêksz¹ polsk¹ produkcj¹ filmow¹ 2009 roku.
Ogólnopolska premiera filmu odbêdzie siê 16 lutego 2009 roku. Specjalna premiera
filmu obêdzie siê w Z¹bkach w przeddzieñ planowanego wejcia filmu do kin, tj. 26 lutego
2009 roku.
Premiera bêdzie mia³a miejsce w Z¹bkach, w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Ks.
Jerzego Popie³uszki. Wezm¹ w niej udzia³ twórcy filmu, w tym re¿yser Rafa³ Wieczyñski
i odtwórca g³ównej roli Pawe³ Woronowicz. Patronat nad premier¹ objêli JE Ks. Abp.
Henryk Hoser SAC, starosta powiatu Wo³omiñskiego Maciej Urmanowski, burmistrz miasta
Z¹bki Robert Perkowski, Dziekan dekanatu zielonkowskiego ks. Mieczys³aw Stefaniuk
oraz proboszcz parafii w. Trójcy w Z¹bkach ks. Kanonik Edward Kowara. Inicjatorem
pokazów jest firma Outdoor Cinema, specjalizuj¹ca siê w pokazach filmów i organizacji
wydarzeñ kulturalnych, a wspó³organizatorem jest miasto Z¹bki.
Sponsorami premiery s¹ m.in.: sieæ delikatesów Api, posiadaj¹ca swój sklep m.in.
w Z¹bkach przy ul. Powstañców oraz Pizzeria Angelo.
Tam te¿ odbêd¹ siê specjalne pokazy dla mieszkañców nie tylko Z¹bek, ale ca³ego
powiatu wo³omiñskiego. Serdecznie zapraszamy! Pokazy odbêd¹ siê w dniach 28 lutego
i 1 marca w Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach przy ul. Batorego 37. Ka¿dego dnia seanse bêd¹
mia³y miejsce w godzinach: 930, 1215, 1530, 1815. Bilety, w cenie 11 z³, s¹ do nabycia
w zakrystii parafii Trójcy wiêtej w Z¹bkach po niedzielnych Mszach w., a tak¿e w biurze
parafialnym. O innych miejscach dystrybucji biletów bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.
W przypadku zamówieñ zbiorczych prosimy o kontakt telefoniczny: 607 749 660.

Warsztaty
fotograficzne
Miejski Orodek Kultury
w Z¹bkach
zaprasza na
warsztaty fotograficzne
dla wszystkich chêtnych
w MOK, ul. Orla 8
7 II 2009 r o godz.1000

1000 z³  nagroda
Burmistrza Z¹bek
Tak¹ kwotê przeznaczy³ Burmistrz Miasta Z¹bki dla
osoby, która wska¿e sprawcê dewastacji przystanków
autobusowych przy ul. 3-go Maja oraz Warszawskiej.
Do tych karygodnych incydentów dosz³o w same wiêta Bo¿ego Narodzenia. Teraz, ¿eby doprowadziæ przystanki do pierwotnego wygl¹du Miasto musia³oby zap³aciæ nawet kilkanacie tysiêcy z³otych.
W zesz³ym roku uda³o siê ukaraæ sprawców niszczenia znaków drogowych.
Ka¿dy, kto by³ wiadkiem tego zdarzenia proszony
jest o kontakt z Urzêdem Miasta (tel.  022 781 68 14).

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, ul. Mazowiecka 50 B, tel.: 022 784 86 58, fax: 022 784 86 67
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Prawnik radzi

Nowoci w nowym roku

Nowy rok przynosi wiele nowoci
w dzia³alnoci z¹bkowskiego samorz¹du.
Od 1 stycznia swoj¹ dzia³alnoæ rozpoczê³o Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej (powsta³e w wyniku przekszta³cenia Miejskiego Zak³adu Komunalnego).
Od nowego roku swój czas pracy wyd³u¿y³a Stra¿ Miejska. Teraz bêdzie pracowa³a w godz. 7-21.
Od 1 stycznia br. pracownicy Urzêdu
Miasta w Z¹bkach rozpoczêli korzystanie
z wdro¿onego systemu elektronicznego
obiegu dokumentów eSoda.
Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ system jest stowarzyszenie PEMI, które wdro¿y³o swój system miêdzy innymi w Urzêdzie Starostwa
Powiatu Wo³omiñskiego. Z¹bki zosta³y zakwalifikowane do programu pilota¿owego,
co wi¹¿e siê z pewnymi przywilejami, ale
i obowi¹zkami  tj. darmowe wdro¿enie, ale
równie¿ wspó³tworzenie i wspó³praca przy
usprawnianiu pilota¿owego sytemu.
 W obecnym uwarunkowaniu formalnym nie mo¿na ca³kowicie wyeliminowaæ
dokumentów w formie papierowej i w wielu przypadkach musz¹ siê one dublowaæ
(forma papierowa z elektroniczn¹). Jednak¿e wdro¿enie tego systemu to krok
zmierzaj¹cy w stronê przysz³ego przyspieszenia procedur, zmniejszenia iloci zu¿ywanego papieru jak równie¿ poprawa
kontroli nad terminowoci¹ za³atwiania
wielu spraw.

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

Z punktu widzenia mieszkañca nic siê
nie zmieni³o. Dokument zostawia siê jak
wczeniej w kancelarii w formie tradycyjnej (papierowej) a elektronicznej formy
i elektronicznych cech nabywa on w trakcie rozpatrywania  mówi burmistrz Robert Perkowski.
Osoby niepe³nosprawne i matki odwiedzaj¹ce Urz¹d wraz z wózkami dzieciêcymi mia³y nie lada problem, aby dostaæ siê
do budynku. Teraz bêd¹ mogli to zrobiæ bez
koniecznoci proszenia o pomoc. Tu¿ przy
schodach do g³ównego wejcia zosta³a zainstalowana automatyczna platforma, pozwalaj¹ca omin¹æ przeszkodê. W ten sposób bêdzie mo¿na swobodnie dostaæ siê do
wszystkich pomieszczeñ na parterze,
w których zlokalizowane s¹ najczêciej odwiedzane przez mieszkañców referaty.
Kolejn¹ nowoci¹, nawet na skalê krajow¹, jest wdro¿enie systemu, który umo¿liwi mieszkañcom dokonanie op³at podatkowych przy pomocy kart p³atniczych.
Niewiele jest samorz¹dów, które zdecydowa³y siê na to udogodnienie. Podczas ostatniej sesji radni podjêli kilka uchwa³ umo¿liwiaj¹cych instalacjê i obs³ugê specjalnych
terminali. Wstêpnie szacuje siê, ¿e za porednictwem karty mieszkañcy mog¹ w tym
roku dokonaæ operacji p³atniczych w wysokoci nawet miliona z³.

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH

Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A

ul. Skorupki 78

specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy

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

 EKG, spirometria
 badania pracowników
 badania kierowców
 drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem:
tel. 603 927 323

Po krótkiej przerwie wracamy do cyklu
prawnik radzi, w którym mec. Ewelina Dudek bêdzie stara³a siê odpowiedzieæ
na nurtuj¹ce Pañstwa pytania. Ka¿dy z
Pañstwa mo¿e zg³osiæ swoje zapytanie do
Pani mecenas Eweliny Dudek za porednictwem poczty elektronicznej: edudek@o2.pl. Pañstwa pytania wraz z odpowiedziami zostanê opublikowane w kolejnych numerach Co S³ychaæ?

§

Pytanie:Jestem zatrudniona w zak³adzie produkcyjnym
w Z¹bkach. Jaki czas temu zmieniono mi formê wynagrodzenia z wynagrodzenia dniówkowego na wynagrodzenie
wed³ug systemu akordowego. Czy taka zmiana mo¿liwa jest
bez mojej zgody?

Odpowied: Zmiana przez pracodawcê formy wynagrodzenia
z dniówkowego na akordowe powinno byæ dokonane przez pracodawcê w formie wypowiedzenia warunków p³acy, (tzw. wypowiedzenie zmieniaj¹ce). Wypowiedzenie warunków p³acy dokonane jest wtedy, gdy pracownikowi na pimie zaproponowano
nowe warunki. Pracownik po otrzymaniu takiego wypowiedzenia ma dwie mo¿liwoci: albo nowe warunki przyj¹æ i kontynuowaæ zatrudnienie albo odmówiæ przyjêcia zaproponowanych
warunków w wyniku czego umowa o pracê rozwi¹¿e siê z up³ywem dokonanego wypowiedzenia. Je¿eli jednak pracownik nie
z³o¿y owiadczenia o odmowie przyjêcia zaproponowanych warunków przed up³ywem po³owy okresu wypowiedzenia, to uwa¿a siê ¿e wyrazi³ zgodê na nowe warunki i kontynuuje zatrudnienie. Trzeba jeszcze mieæ na uwadze fakt, i¿ pismo pracodawcy
wypowiadaj¹ce warunki pracy lub p³acy powinno zawieraæ pouczenie w przedmiocie mo¿liwoci odmowy przyjêcia nowych
warunków i terminu w jakim to mo¿e nast¹piæ. W razie braku
takiego pouczenia, pracownik mo¿e do koñca okresu wypowiered.
dzenia z³o¿yæ owiadczenie o odmowie przyjêcia zaproponowanych warunków. Niestety nie wskaza³a
Pani jaki w Pani przypadku obowi¹zuje okres wypowiedzenia, ani te¿ czy
GENCJA
ju¿ termin w jakim mog³a Pani
NIERUCHOMOCI up³yn¹³
odmówiæ przyjêcia nowych warunków
Porednictwo w Obrocie
p³acy. Nie znamy te¿ Pani intencji  czy
Nieruchomociami
chce Pani kontynuowaæ zatrudnienie
nawet przy akordowym systemie wyMieszkania Domy Dzia³ki
nagrodzenia. Odpowiadaj¹c na tak
ogólnie zadane przez Pani¹ pytanie,
kupno  sprzeda¿  wynajem
wskazaæ nale¿y, i¿ zmiana zasad wyZ¹bki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
nagradzania nast¹piæ mo¿e jedynie
/nowa siedziba  przy stacji PKP/
przez wypowiedzenie zmieniaj¹ce, na
które mo¿e siê Pani zgodziæ i pozostaæ
tel./fax. 022 781 44 56
w tak zmienionym stosunku pracy, lub
tel. 0 601 898 715
te¿ odmówiæ zgody, a tym samym stowww.metropolis.waw.pl
sunek pracy ulegnie rozwi¹zaniu.
www.metropolis.waw.oferty.net
Ewelina Dudek
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl
radca prawny

A

METROPOLIS

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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Stra¿ Miejska
w Z¹bkach
dzia³a ju¿
od roku.
I co dalej?

Rozmowa z komendantem
Stra¿y Miejskiej w Z¹bkach,
Zbigniewem Forysiakiem.

Min¹³ ju¿ ponad rok od momentu stworzenia w Z¹bkach Stra¿y Miejskiej. Jak podsumowa³by Pan ten okres?
Jak wiemy stra¿ miejska zosta³a powo³ana
z dniem 1 stycznia 2008 roku, ale pierwszy
umundurowany stra¿nik pojawi³ siê na ulicy
dopiero pod koniec maja. Liczba stra¿ników
systematycznie jest zwiêkszana. Pierwszy nabór zosta³ dokonany w marcu, kiedy to zosta³o zatrudnionych 3 funkcjonariuszy, a w kwietniu nastêpnych dwoje funkcjonariuszy. Oprócz
kompletowania sk³adu równolegle toczy³y siê
prace adaptacyjne pomieszczeñ przeznaczonych na potrzeby stra¿y.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e stra¿ zaczê³a
w pe³ni funkcjonowaæ pod koniec maja.
W tym okresie mielimy doæ du¿o pracy.
Do koñca roku wp³ynê³o do nas 840 interwencji od mieszkañców, które dotyczy³y najró¿niejszych spraw, pocz¹wszy od tych administracyjno  porz¹dkowych, dotycz¹cych
najczêciej wyrzucanych mieci, ba³aganu na
posesjach, a¿ po sprawy kryminalne, kiedy
zg³aszaj¹cy podejrzewaj¹ kogo o posiadanie narkotyków, lub informuj¹, ¿e gdzie w
pustostanach gromadzi siê m³odzie¿ oraz
wskazuj¹ miejsca, w których bardzo czêsto
dochodzi do napadów. Oczywicie wszystkie sprawy kryminalne przekazujemy niezw³ocznie policji, za inne, których sami za³atwiæ nie mo¿emy, przesy³amy do
odpowiednich organów, które dalej siê nimi
zajmuj¹.
A co z sukcesami, czy stra¿ zanotowa³a jakie znacz¹ce osi¹gniêcia?
Mylê, ¿e najwiêkszym sukcesem jest to,
¿e po wielu latach przerwy uda³o siê stworzyæ,
jak s¹dzê, ca³kiem dobrze funkcjonuj¹c¹ jednostkê. Oczywicie potrzeby miasta, jak siê
okazuje, s¹ du¿o
wiêksze ni¿ obecne
nasze mo¿liwoci. Prawdê mówi¹c, ¿eby zaspokoiæ wszystkie potrzeby naszych mieszkañców ta moja formacja musia³aby liczyæ ok. 30
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osób. Na pewno miasto finansowo samo tego
nie podwignie.
Uwa¿am, ¿e ka¿da dobra interwencja stra¿nika i ka¿dy zadowolony mieszkaniec to wa¿ny sukces. Mylê, ¿e najlepiej oceniæ mogliby
nas sami mieszkañcy.
Jak w ¿yciu ka¿dej jednostki s¹ sprawy
wyj¹tkowe. Do takich bez w¹tpienia nale¿y
zatrzymanie dwóch przestêpców, z których
jeden by³ cigany dwoma listami goñczymi.
Bardzo dobrze uk³ada nam siê równie¿
wspó³praca z policj¹. Prowadzimy wspólne
patrole, których w zesz³ym roku by³o ok. 30.
Ich efektem by³o kilkanacie na³o¿onych mandatów przez policjê drogow¹ i stra¿ miejsk¹
za przekroczenie prêdkoci. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje fakt, ¿e to sami mieszkañcy
wskazywali ulice, na których odbywa³y siê
szaleñcze jazdy kierowców, którzy za nic maj¹
przepisy ruchu drogowego. Te wspólne patrole
bêdziemy chcieli kontynuowaæ i w tym roku.
Dziêki wsparciu ze strony komendanta z¹bkowskiej policji oraz komendanta powiatowego policji bêdziemy starali siê nasz¹ wspó³pracê rozwijaæ i pog³êbiaæ.
Jakie zmiany zamierza Pan wprowadziæ w
tym roku, aby jednostka funkcjonowa³a
sprawniej?
Chc¹c podnieæ efektywnoæ naszej jednostki, zaplanowalimy zakupiæ drugi samochód interwencyjny. Do tej pory czêsto siê
zdarza³o, ¿e nie mo¿na by³o podj¹æ szybko
interwencji, gdy¿ samochód by³ ju¿ w terenie.
Teraz bêdzie mo¿na interweniowaæ w sposób
ci¹g³y.
Ponadto chcielibymy dokupiæ trochê
sprzêtu (kamerê, aparat fotograficzny). Je¿eli
mamy prowadziæ obs³ugê monitoringu, to równie¿ pod tym k¹tem bêdziemy musieli siê przygotowywaæ. Chcia³bym tak¿e uzyskaæ dostêp
do bazy PESEL i CEPIK. Do tego jednak konieczne jest wype³nienie odpowiednich wymogów technicznych. Byæ mo¿e uda mi siê w tym

roku za³atwiæ sprawê z uzyskaniem numeru
986. By³by to numer bezp³atny dla wszystkich
mieszkañców.
Co zmieni³o siê w SM wraz z nowym rokiem?
Z koñcem roku przyjêlimy jeszcze trzech
funkcjonariuszy. Na dzisiaj jednostka razem
ze mn¹ liczy 9 osób. Dziêki temu pojawi³a siê
mo¿liwoæ organizacji pracy na dwie zmiany,
co siê sta³o od 1 stycznia. Pracujemy w godzinach 7-21 w dni powszednie, bez sobót i niedziel. Wynika to z faktu, ¿e przepisy prawa
pracy przy tej iloci stra¿ników nie pozwol¹
pracowaæ jeszcze w niedzielê.
Oczywicie wraz z rozwojem naszej instytucji bêdziemy chcieli doprowadziæ do sytuacji, ¿e stra¿ bêdzie dostêpna równie¿ w niedzielê i wiêta.
Jak mieszkañcy mog¹ siê skontaktowaæ ze
stra¿¹?
Mieszkañcy mog¹ do nas dzwoniæ lub zg³aszaæ osobicie wszystkie uwagi dotycz¹ce zakresu naszej pracy. Bêdzie to dla nas pewien
sonda¿, a zarazem wskazówka co jeszcze
mo¿emy w naszej pracy poprawiæ.
Czy pomieszczenia, w których pracuj¹
stra¿nicy spe³niaj¹ Pana oczekiwania?
Na dzieñ dzisiejszy na obecny stan te pomieszczenia jak najbardziej wystarczaj¹. W
przysz³oci, jeli bêdziemy siê gwa³townie
rozwijaæ, to te pomieszczenia mog¹ nie spe³niaæ swoich norm. To dotyczy np. bazy CEPIK, gdzie w grê wchodz¹ istotne uwarunkowania techniczne. W tym przypadku musi byæ
zapewnione oddzielne pomieszczenie, do którego nie ka¿dy bêdzie mia³ dostêp.
Je¿eli miasto bêdzie rozwijaæ monitoring,
to na pewno i my bêdziemy musieli rozwijaæ
swoj¹ siedzibê.
Dziêkujê za rozmowê.
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Z¹bki bêd¹ walczyæ
z warszawskim MPWiK
Gdy pañstwo bêd¹ otrzymywaæ wodê wg taryf warszawskich, to zawsze bêdzie ona wy¿sza ni¿ w Warszawie, bo do tego dochodz¹
koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem sieci po
stronie z¹bkowskiej. Gdyby tê sytuacjê tolerowaæ, to efekt zawsze bêdzie taki, ¿e koszty
zawsze bêd¹ znacz¹co wy¿sze ni¿ w Warszawie  mówi mecenas Ciszewski.
Z¹bkowscy negocjatorzy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e ich roszczenia nie spotykaj¹ siê z zadowoleniem ze strony MPWiK, bowiem
wszelkie postanowienia mog¹ skutkowaæ tym,
¿e z podobnymi roszczeniami mog³yby wyst¹-

c.d. ze str. 1

piæ tak¿e i inne podwarszawskie gminy korzystaj¹ce z us³ug MPWiK. To by³oby dla MPWiK
bardzo niekorzystne.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e w
przypadku Z¹bek MPWiK odgrywa niemal
monopolistyczn¹ rolê.
 Jednak jako gmina nie jestemy ca³kowicie bezradni, gdy¿ podlegamy równie¿ ochronie konsumenckiej. Lepiej by³oby zakoñczyæ
tê sprawê w drodze negocjacji ni¿ walczyæ
przed UOKiK. Opór za strony MPWiK jest
zrozumia³y. Nie wynika on z niechêci w sto-

Stra¿ Miejska otwarta d³u¿ej
Ju¿ od pocz¹tku 2009 roku z¹bkowska Stra¿ Miejska jest otwarta w godzinach 700-2100
(w dni powszednie). Jest to mo¿liwe dziêki zatrudnieniu dodatkowych trzech stra¿ników, co pozwoli³o na wyd³u¿enie godzin pracy.
Co ogranicza mo¿liwoæ ca³odobowego funkcjonowania?
Obowi¹zuj¹ce przepisy ale i praktyka cile wi¹¿¹ ze sob¹ iloæ zatrudnionych z mo¿liwociami obs³ugi ca³odobowej. Wynika to miêdzy innymi z nastêpuj¹cych czynników:
 Minimalna iloæ osób, przy której mo¿e byæ zapewniony dy¿ur to 3 osoby (2 osoby
w patrolu, 1 osoba w centrali do przyjmowania zg³oszeñ itp.).
 Pracownik mo¿e przepracowaæ maksymalnie 40 godzin tygodniowo.
 Ka¿demu pracownikowi przys³uguje urlop, ka¿demu mo¿e zd¹¿yæ siê nieobecnoæ z powodu choroby lub musi czasem pojechaæ na obowi¹zkowe szkolenie. Dlatego potrzebne
jest zastêpstwo, czyli dodatkowe etaty tzw. rezerwa.
 Oprócz ww. osób stra¿ potrzebuje co najmniej jednej osoby  Komendanta.
Pomimo 40 godzinnego tygodnia pracy, uwzglêdniaj¹c urlopy, obowi¹zkowe szkolenia
oraz inne nieobecnoci, w praktyce statystycznie pracownik wiadczy pracê przez 33 godziny tygodniowo. Nazwijmy je efektywnymi godzinami w pracy.

sunku do Z¹bek, ale niechêci do z³amania zasady, która mówi, ¿e wszyscy dooko³a bêd¹
p³aciæ tyle, ile mieszkañcy Warszawy  ocenia przedstawiciel kancelarii.
Obie strony postanowi³y, ¿e prace w powo³anej komisji mog¹ potrwaæ maksymalnie
pó³ roku.
Jeli te negocjacje nie przynios¹ efektu zapewne sprawa zostanie skierowana przed w³aciwe organy pañstwa.
Sprawa nie nale¿y do naj³atwiejszych, a jakie bêdzie rozstrzygniêcie trudno jeszcze przewidzieæ. Jedno jest pewne, gdyby Z¹bki wygra³y sprawê, to ladem tej gminy posz³yby
pozosta³e obecnie skazane na warszawskiego
monopolistê.
Miros³aw Oleksiak

Nie b¹d biernym
wiadkiem
 dbaj i pilnuj,
by inni dbali
o nasze otoczenie
i nasze miasto

Czym obecnie zajmuj¹ siê stra¿nicy?
Obecna obsada w Z¹bkach to 8 stra¿ników i jeden komendant. Taka iloæ osób pozwala
na zapewnienie funkcjonowania Stra¿y Miejskiej codziennie w godzinach 700-2100 oraz
dorane pe³nienie s³u¿b w weekendy jako wsparcie dla Policji. Weekendowe wspólne
patrole Policji i Stra¿y Miejskiej przynosz¹ efekty: wykryto napad, z³apano osoby cigane listem goñczym, dokonywano kontroli radarem na drogach gminnych (rekordzista
na ul. Powstañców mia³ 160 km/h) i wiele innych.

G³ówn¹ przyczyn¹, z powodu której nasze
miasto jest zamiecone i ma³o estetyczne to
obojêtnoæ. Osoby podrzucaj¹ce mieci, dewastuj¹ce mienie publiczne (znaki, przystanki, drzewa itp.) czuj¹ siê bezkarne, bazuj¹c na
naszej ludzkiej s³aboci  strachu i zobojêtnieniu.
Apelujê do mieszkañców, by reagowali
w sytuacji, gdy s¹ wiadkami ró¿nych zdarzeñ.
Nie zawsze osoba zanieczyszczaj¹ca miasto
musi byæ z³apana i ukarana, czasem wystarczy jak kto (nawet s¹siad) zwróci delikatn¹
uwagê lub zada niezrêczne pytanie.
Zarówno Burmistrz, Stra¿nicy Miejscy czy
Policja nie mog¹ byæ w ka¿dym miejscu, by
zapobiec aktom wandalizmu, przemocy czy
innym wykroczeniom. Jednak¿e my mieszkañcy powinnimy czuæ siê wspó³gospodarzami Miasta Z¹bki i o nie dbaæ. Je¿eli jestecie Pañstwo wiadkami podobnego
zdarzenia, a wasze zwracanie uwagi nie jest
skuteczne lub z innych przyczyn nie moglicie takiej uwagi zwróciæ, proszê przeka¿cie
tak¹ informacjê do Stra¿y Miejskiej w Z¹bkach.
Telefon do Stra¿y Miejskiej w Z¹bkach:
022 781-68-14 wew. 200
Jeszcze raz DZIÊKUJÊ WSZYSTKIM, którzy anga¿uj¹ siê i pomagaj¹ dbaæ o otoczenie.

Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski

Ile minimalnie osób trzeba do obs³ugi ca³odobowej?
Tak wiêc minimalna obsada, która zapewni³aby ca³odobowe funkcjonowanie (tylko jeden patrol do interwencji) to a¿ 17 osób.
Wynika to z nastêpuj¹cego wyliczenia:
 tydzieñ ma godzin: 24 x 7 = 168,
 zapewnienie trzyosobowego pokrycia tygodnia pracy wymaga etatów:
[168 (godzin tygodniowo) x 3 (osoby jednoczenie na s³u¿bie)] / 33 (efektywne godzin
w pracy) + 1(komendant) = 16,3 etatu.
To wszystko i tak jest bardzo skromnym rachunkiem. Powy¿sze wyliczenie nie uwzglêdnia
etatów administracyjnych, których zazwyczaj w innych stra¿ach nie brakuje. W Z¹bkach
funkcje administracyjne s¹ przypisane zwyk³ym stra¿nikom (najczêciej osobie, która jest
przy stanowisku dowodzenia i przyjmowania zg³oszeñ).
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Zima w miecie
na sportowo
W dniach 17-23.01.2009 r. Miejski Orodek Sportu
i Rekreacji jak co roku, dla z¹bkowskich dzieci i m³odzie¿y nie wyje¿d¿aj¹cych na ferie zimowe, przeprowadzi³ akcjê Zima w miecie. Rozpocz¹³ je Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej, który zgromadzi³ rekordow¹ liczbê zespo³ów  24
(relacja z tej imprezy na str 12). W kolejnych dniach uczestnicy mogli korzystaæ z gocinnoci sal sportowych Szko³y
Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjów nr 1 i nr 2, gdzie prowadzone by³y zajêcia z tenisa sto³owego, pi³ki no¿nej, koszykowej i siatkowej. Dodatkowo na terenie MOSiR-u
dzieci rozegra³y turniej bilarda. W pozosta³e dni organizatorzy zabrali uczestników autokarem do Warszawy. W czasie wycieczki z¹bkowska m³odzie¿ mia³a przyjemnoæ pograæ w krêgle w krêgielni
Arco, pojedziæ na ³y¿wach na sztucznym lodowisku oraz pop³ywaæ na p³ywalni OSiR Ochota m. st. Warszawa przy ul. Rokossowskiej. Po ka¿dych zajêciach uczestnicy mieli zapewnion¹ ciep³¹ przek¹skê w postaci hamburgera lub pizzy. Wszystkie zajêcia dla dzieci
i m³odzie¿y by³y bezp³atne.
Jacek Romañczuk
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Co s³ychaæ w Lenym Zak¹tku?
wiêta Bo¿ego Narodzenia to czas
szczególny w ¿yciu ka¿dej rodziny. S³uchamy wtedy kolêd, które graj¹ w nas kolorami rodzinnej harmonii i ciep³a wspólnego posi³ku. Celebrujemy radoæ,
wyj¹tkowego charakteru nabieraj¹ takie
wartoci jak: zdrowie, mi³oæ, rodzina,
pokój, szczêcie. Okres ten wzbudza
w nas chêæ niesienia pomocy innym ludziom, sprawiania im radoci. wiat staje
siê lepszy, gdy ka¿de dziecko uczy siê
prawdziwie, bezinteresownie kochaæ
inne osoby, a szczególnie te potrzebuj¹ce. Nasza praca w Lenym Zak¹tku nastawiona jest na tego typu dzia³ania.
Szczególnie wyró¿nia siê tu grupa dzieci piêcioletnich Biedronek. Na pocz¹tku grudnia poprzez wykonanie kart wi¹tecznych wzbogaconych ¿yczeniami dla
ludzi chorych szerzy³ymy ideê hospicyjn¹ a tak¿e promowa³ymy postawy altruistyczne.

przez Miejski Orodek Kultury w Z¹bkach na temat: Przedszkolaki z weso³¹ nowin¹. Wziê³o w nim udzia³ Publiczne Przedszkole Nr 1  Zielony Dinek oraz
my  Publiczne Przedszkole Nr 2  Leny
Zak¹tek. Po obejrzeniu trzech spektakli
jurorzy og³osili werdykt. Przedszkole Leny Zak¹tek zosta³o docenione specjaln¹ nagrod¹ tzn. pucharem za ogromne zaanga¿owanie, wzajemn¹ pomoc
wystêpuj¹cych artystów. Teatr jest tak¹
dziedzin¹, któr¹ uprawia siê zespo³owo,

w³anie tu ta praca by³a najbardziej widoczna tak twierdzi³ jeden z jurorów.
Pucharami zosta³y obdarowane PP nr 1
Zielony Dinek za prezentacjê przedstawienia Bêdzie Bo¿e Narodzenie(grupa dzieci 6-letnich), zajê³y one
I miejsce. II miejsce zajê³o PP nr 2 za
Jase³ka (grupa dzieci 5-letnich) oraz
PP nr 1 za przedstawienie pt: Do Betlejem prezentowane przez dzieci 5- letnie.
El¿bieta Rowicka

Inn¹ form¹ naszej dzia³alnoci w tym
zakresie by³o zorganizowanie akcji I Ty
mo¿esz zostaæ wiêtym Miko³ajem dla
Domu Adopcyjnego w Z¹bkach. Odzew
rodziców by³ natychmiastowy. W wyniku tej akcji zebra³ymy wiele darów, za
które bardzo dziêkujemy. Zosta³y one
przekazane przed wiêtami znajduj¹cym
siê tam dzieciom.
Dzisiaj w Betlejem weso³a nowina:
wiêta Panienka zrodzi³a Syna,
To Dzieciê wkrótce wiat zbawi,
A dzi Wam z serca niech b³ogos³awi.
Tymi ¿yczeniami Biedronki powita³y swoich rodziców, którzy zostali zaproszeni na uroczyst¹ duchow¹ ucztê. Zaprezentowa³y wtedy Jase³ka w swych
piêknych kolorowych strojach. Dope³nieniem by³ bia³y op³atek, ¿yczenia, wzruszenie rodziców i wspólna kolêda przy
blasku wiec.
Maj¹c na uwadze zaszczepienie w
dzieciach pozytywnych wartoci postanowi³ymy wyst¹piæ z przedstawieniem
Jase³ka w Szpitalu w Drewnicy. Zostalimy tam bardzo mile przyjêci, uwa¿nie wys³uchani, a na koniec obdarowani
upominkami.
W dniu 15 stycznia wziêlimy równie¿
udzia³ w konkursie zorganizowanym

Marsza³ek Adam Struzik w otoczeniu z¹bkowskich samorz¹dowców
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Sprawozdanie Zastêpcy Burmistrza Miasta Z¹bki
z Konwentu Wójtów,
Burmistrzów
i Prezydentów
Grodzisk Mazowiecki, 14 stycznia 2009 r.
W tym dniu wraz z Burmistrzem Miasta Z¹bki
Robertem Perkowskim wziêlimy na zaproszenie
Zarz¹du Województwa Mazowieckiego udzia³ w corocznym Konwencie, który odby³ siê tym razem w
Grodzisku Mazowieckim. Konwentowi w imieniu
Zarz¹du przewodniczy³ Marsza³ek Województwa
Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Na pocz¹tku Marsza³ek Struzik zaprosi³ gminy
do udzia³u w dwóch projektach Województwa a mianowicie: E-administracja i Wrota Mazowsza.
Nastêpnie wspomnia³ o przygotowaniach Województwa do przysz³orocznych obchodów rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina i Bitwy pod Grunwaldem. Kolejno odniós³ siê do kryzysu nawi¹zuj¹c do op³aty
tzw. janosikowego przez województwo do kasy
Pañstwa w wysokoci ponad 900 mln PLN oraz wzrostu przewozu przez Koleje Mazowieckie pasa¿erów
w Województwie Mazowieckim z 26 mln podró¿nych w 2008 roku do ponad 50 mln podró¿nych planowanych do przewozu w 2009 roku. Nastêpnie zadeklarowa³ realne przypieszenie w wykorzystaniu
Funduszy Europejskich w ramach RPO WM Województwa Mazowieckiego w bie¿¹cym roku.
Po Panu Marsza³ku g³os zabra³ Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania Funduszy Unijnych
Pan Wies³aw Raboszuk. Dyrektor wspomnia³ o 6-io
krotnie wiêkszej kwocie funduszy w ramach rodków unijnych dla Mazowsza w okresie programowania 2007-2013 w porównaniu do okresu bud¿etowego UE na lata 2004-2006. Nastêpnie wymieni³
otwarte do tej pory przez MJWFU 7-m konkursów
w ramach RPO. Do tej pory otwarto nabory w dzia³aniach: 1.3, 1.5, 2.2, 3.1 (konkursy na drogi  w ramach tego dzia³ania na drogi zosta³o przeznaczone

w alokacji 360 mln PLN, a z³o¿ono w ramach pierwszego konkursu 600 wniosków na ponad 2 mld PLN),
4.1, 4.2, 6.1 oraz 7.1. Dyrektor wspomnia³ o bliskim
zakoñczeniu oceny merytoryczno-technicznej w ramach dzia³ania 3.1 (Drogi) i planowaniu podpisywania przez Marsza³ka umów o dofinansowanie projektów ju¿ w marcu br. Warunkiem podpisania
umowy bêdzie dostarczenie do Urzêdu Marsza³kowskiego pe³nej dokumentacji projektu tj. np.: Studium
Wykonalnoci, Raportu Oddzia³ywania na rodowisko, Raportu z konsultacji spo³ecznych, dokumentacji technicznej i wielu innych. Do dnia dzisiejszego w ramach otwartych dzia³añ do MJWFU z³o¿ono
w sumie ponad 2000 wniosków, co przy niewielkiej
liczebnie obsadzie tej instytucji (ograniczone moce
przerobowe)  zdaniem Pana Dyrektora  musia³o
opóniæ ca³y proces zwi¹zany z ocen¹ wniosków.
W lutym zostan¹ og³oszone kolejne nabory w ramach
dzia³añ 2.3 oraz 7.3 a w kolejnych kwarta³ach 2009
nastêpne konkursy (1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 2.1, 3.2, 4.3,
4.4, 5.1, 5.2) .
Konwent w trakcie swoich obrad podj¹³ pisemne
stanowisko, w sprawie zwiêkszenia maksymalnie
alokacji w ramach poszczególnych dzia³añ RPO WM
 po to, aby wykorzystaæ wszystkie pieni¹dze przyznane naszemu województwu przez UE.
Po panu Dyrektorze g³os zabra³ Prezes WFOiGW  Tomasz Skrzypczyñski, który wymieni³
zmiany dotycz¹ce po¿yczek z tego funduszu. Dofinansowanie po¿yczek zmniejsza siê z 90 do 80%,
natomiast umorzenie po¿yczki bêdzie mo¿liwe tylko w 30% zamiast tak jak do tej pory 50%. Skraca
siê równie¿ czas sp³at po¿yczek  od 2009 roku maksymalny okres na sp³atê to 10 lat. Prezes wspomnia³

równie¿ o planowanych na ten rok spotkaniach Zarz¹du WFOiGW z w³odarzami miast i gmin na terenie 4-ch powiatów oko³owarszawskich, w tym na
terenie powiatu wo³omiñskiego.
Posiedzenie sta³o siê tak¿e okazj¹ do podsumowania Mazowieckiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin
2008r. Marsza³ek Adam Struzik wrêczy³ puchary przedstawicielom gmin i miast rywalizuj¹cych w piêciu kategoriach zale¿nych od iloci mieszkañców.
Na zakoñczenie obrad prezentacjê odby³a firma
K2Lider  kompleksowo zajmuj¹ca siê szkoleniami
i treningami w szerokim zakresie edukacyjnym: jêzyki, innowacje w zarz¹dzaniu, doradztwo i pomoc rodowiskom naukowym.
Ca³oæ obrad oceniam pozytywnie. Umo¿liwi³y
nam one bezporedni¹  na gor¹co, mo¿liwoæ
zapoznania siê z planami Województwa dotycz¹cymi dalszego wykorzystywania funduszy europejskich,
zmianami w transporcie publicznym w województwie, mo¿liwociami pozyskania funduszy w ramach
dotacji i po¿yczek z WFOiGW. Ponadto zapocz¹tkowane nowe i odwie¿one przyjanie z przedstawicielami innych gmin i miast, mam nadziejê zaowocuj¹ w przysz³oci wydajn¹ wspó³prac¹.
Moglimy równie¿ promowaæ nasze miasto w sposób mniej formalny, choæby podczas przerw w obradach, a tak¿e wymieniæ mnogoæ pogl¹dów w kwestiach np. gospodarczych naszego kraju czy te¿
porównaæ siebie do innych JST pod wzglêdem choæby: wykorzystania bud¿etów, poziomów zad³u¿enia
gmin, zrealizowanych inwestycji.
Z-ca Burmistrza Miasta Z¹bki
Grzegorz Mickiewicz

W obronie Polskiego Interesu Narodowego
i Wolnoci Rzeczypospolitej
Szanowni Pañstwo,
W imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Pamiêci Ks.
Jerzego Popie³uszki powo³alimy z pocz¹tkiem padziernika 2008 r. Ruch Spo³eczny Obrony Stoczni i Gospodarki Polskiej im. gen. Józefa Hallera, który wspó³tworzy³y rodowiska zatroskane o przysz³oæ Polski,
takie jak: NSZZ Solidarnoæ URSUS  przewodnicz¹cy Andrzej Kieszkowski, KNSZZ Solidarnoæ80, Konfederacja  przewodnicz¹cy Dariusz Durski, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy  Ks. Boles³aw Karcz,
ST. Nurt Polski, Komitet Romana Dmowskiego, Kr¹g
Pamiêci Narodowej  prezes Stefan Melak, Stowarzyszenie Weteranów Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920
r.  prezes Zbigniew Biernacki, Stowarzyszenie Rodzin
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich  wiceprzewodnicz¹cy Jan Rudziñski, S³u¿ba TOTUS TUUS czuwaj¹ca przy grobie Ks. Jerzego Popie³uszki  prezes Jan Marczak, zarazem wiceprezes
Ogólnopolskiego Komitetu Ks. Jerzego  wikariusza
Z¹bkowskiej Parafii. Honorowym patronatem wsparli
nas: Ks. Pra³at Józef Maj  proboszcz Parafii w. Katarzyny w Warszawie, legendarny Ks. Stanis³aw Ma³kowski z Warszawy, Ks. Dziekan Mieczys³aw Stefaniuk z
Zielonki i Ks. Dziekan Stanis³aw Kuæ z Radzymina.
Poparli Nas równie¿ przedstawiciele nauki, kultury i

8

kilku fundacji oraz Ks. Biskup Edward Frankowski i
Ks. Pra³at Henryk Jankowski z Gdañska.
W trosce o przysz³oæ gospodarcz¹ Polski podjêlimy wspó³pracê z Polskim Konsorcjum Finansowym
S.A., które opracowa³o program strategii dla ratowania polskich stoczni i przemys³u zbrojeniowego. W ramach tego programu nale¿a³oby po³¹czyæ obie ga³êzie przemys³u w Pañstwowy Koncern Gospodarczy,
stanowi¹cy ko³o zamachowe polskiej gospodarki.
W imieniu Ruchu podejmowa³em ze swoimi doradcami i prezesem PKF Tomaszem Czaplakiem szereg dzia³añ oraz odby³em wiele spotkañ, m.in. z wicemarsza³kami Sejmu RP: Krzysztofem Putr¹
i Jaros³awem Kalinowskim, a tak¿e z w³adzami naczelnymi PiS-u, Joachimem Brudziñskim i doradcami kancelarii Prezydenta RP: Paw³em Wypychem,
Jackiem Sasinem i Markiem Gróbarczykiem. Wydalimy równie¿ ponad 30 tys. ulotek z apelem o podjêcie dzia³añ w celu ratowania polskiego przemys³u
stoczniowego, które trafi³y do Marsza³ka Sejmu RP,
klubów parlamentarnych obecnych w Sejmie RP oraz
do stoczniowców ze Szczecina, Gdyni i Gdañska.
W ten sposób pragnêlimy przekonaæ nie tylko parlamentarzystów, ale i zwi¹zkowców ze stoczni, do
poparcia proponowanego przez nas rzeczywistego

programu ratowania stoczni jako alternatywy dla tzw.
specustawy stoczniowej proponowanej przez rz¹d RP,
zmierzaj¹cej do likwidacji najwiêkszych stoczni
w kraju, szkodliwej nie tylko dla samych stoczniowców, ale i dla polskiej gospodarki.
Przekazalimy wielu politykom nasz apel oraz
analizê konsekwencji likwidacji polskiego sektora
stoczniowego opracowan¹ przez zarz¹d studiów
i analiz jednego z centralnych organów administracji rz¹dowej, opisuj¹c¹ konsekwencje i zagro¿enia
w sferze gospodarczej i obronnoci pañstwa, jakie
za sob¹ niesie likwidacja polskich stoczni zgodnie
ze specustaw¹, w³¹cznie z mo¿liwoci¹ przekazania
portów morskich w obce rêce. W analizie zawarto
równie¿ informacjê o zakoñczeniu mo¿liwoci eksploatacji floty marynarki wojennej w 2018 r., co bêdzie stanowi³o jej likwidacjê oraz koniecznoæ zakupu okrêtów od stoczni zagranicznych, w tym m.in.
stoczni niemieckich, czy francuskich, które w ostatnim czasie s¹ dofinansowywane przez rz¹dy tych
krajów i upañstwowione. W Polsce za ³atwiej kolejnym rz¹dom likwidowaæ i wyprzedawaæ za bezcen maj¹tek narodowy wypracowywany przez pokolenia, ni¿ nim gospodarzyæ z trosk¹ o byt przysz³ych
pokoleñ Polaków.
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Nie wziêto pod uwagê ¿adnych argumentów
i przeg³osowano specustawê w Parlamencie, któr¹
Prezydent RP podpisa³ w Wigiliê, m.in. pod naciskiem liderów zwi¹zków zawodowych, w szczególnoci NSZZ Solidarnoæ, co jest niezrozumia³e, gdy¿
dziêki Solidarnoci odzyskalimy suwerennoæ Rzeczypospolitej, która dzi pozbywa siê miejsc pracy
za garæ przys³owiowych srebrników, jakimi s¹ odprawy pieniê¿ne dla stoczniowców w zamian za likwidacjê stoczni. Jak stwierdzili niektórzy liderzy
zwi¹zków po wyra¿eniu pisemnej zgody na specustawê: zostalimy przyciniêci do muru nie maj¹c
wyjcia, bo zaproponowano nam: albo podpisujemy
porozumienie dotycz¹ce tak naprawdê upad³oci
stoczni i mamy gwarantowane pensje z odprawami
albo za dwa dni rz¹d i tak og³osi formaln¹ upad³oæ
nie gwarantuj¹c nawet wynagrodzeñ na wiêta.
Czy tak ma wygl¹daæ wolnoæ i demokracja? Kto
da³ elitom rz¹dz¹cym naszym krajem i liderom zwi¹zków zawodowych prawo niszczenia strategicznej
ga³êzi przemys³u i wyzbywania siê jej ze szkod¹, nie
tylko dla kilku tysiêcy samych stoczniowców, ale
i ponad stu tysiêcy wytwórców i kooperantów, któ-

rzy takich odpraw nie otrzymaj¹? Nie wziêto pod
uwagê naszej propozycji popieranej przez wielu profesorów prawa i ekonomii. Chocia¿ PiS g³osowa³
w Sejmie przeciw specustawie, to nie oponowa³ przeciw podpisaniu specustawy przez Prezydenta. Czy
obawiano siê odmowy poparcia w nadchodz¹cych
wyborach zwi¹zku zawodowego Solidarnoæ, a tym
bardziej pozbawienia szansy na reelekcjê Prezydenta i utraty ostatniego bastionu w³adzy?
Elity polityczne od prawie 20 lat wymieniaj¹ce
siê rz¹dami w naszym kraju wywojuj¹ celowo spory
o tematy bez znaczenia dla gospodarki i rozwoju
pañstwa: lustracjê, dekomunizacjê, aborcjê, eutanazjê, czy obecnie temat in vitro, odci¹gaj¹c spo³eczeñstwo polskie od interesowania siê jakoci¹ rzeczywistego gospodarowania pañstwem. A przecie¿
przysiêgali strzec niepodleg³oci kraju i s³u¿yæ dla
dobra wspólnego Narodu, a nie dla korporacji miêdzynarodowych. £ami¹ wiêc z³o¿on¹ przysiêgê os³abiaj¹c pozycjê gospodarcz¹ Polski poprzez likwidacjê i wyprzeda¿ strategicznych dla polskiej
gospodarki przedsiêbiorstw z ga³êzi przemys³u stoczniowego i zbrojeniowego. Dlatego bêdziemy nadal

wystêpowaæ w obronie gospodarki polskiej i zamierzamy konsolidowaæ rodowiska spo³eczne i polityczne wokó³ przygotowywanego przez nas programu
budowy silnej gospodarki narodowej, uniezale¿nionej gospodarczo od s¹siednich krajów, czy interesów gospodarczych, ale za to w zgodzie z unijnymi
regulacjami i priorytetami ekonomicznymi. To perspektywa budowy nowoczesnej Polski dla przysz³ych
pokoleñ i przy wspólnym zaanga¿owaniu obecnego
m³odego pokolenia.
Namawiamy wszystkich do wspó³dzia³ania na
rzecz dobra wspólnego Polski i do odrzucenia sztucznych podzia³ów politycznych na prawicê i lewicê,
czy konserwatystów i libera³ów, tylko do oceniania
formacji politycznych po dzia³aniach propolskich
i antypolskich ze szkod¹ dla Narodu Polskiego i polskiej gospodarki.
Z wyrazami szacunku,

Ryszard Walczak
Przewodnicz¹cy Ruchu Spo³ecznego
Obrony Stoczni i Gospodarki Polskiej
im. Gen. Józefa Hallera

Pocz¹tki Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach
W nawi¹zaniu do Wielkiego Jubileuszu, 25-lecia
istnienia Parafii p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach, chcia³bym przywo³aæ z perspektywy minionego czasu, kilka wspomnieñ, a m³odszemu pokoleniu
nieznanych faktów.
Uwypuklam to s³owo Wielkiego Jubileuszu,
poniewa¿ wielkoæ tego s³owa polega na tym, ¿e ¿yj¹
dzi ludzie, którzy ruszyli zegar odmierzaj¹cy czas
do tego Jubileuszu.
Ludzie, którzy zaczynali budowaæ ten koció³
i budynki wspó³towarzysz¹ce a¿ w 95% jeszcze ¿yj¹.
¯yj¹ dzi ludzie, którzy ten Jubileusz spowodowali,
zrodzili, ruszyli napêd zegara. Dlatego jest to Wielki
Jubileusz, bo 95% jeszcze ¿yj¹cych  to du¿o.
Za nastêpne 25 lat bêdzie jubileusz 50-lecia, do
którego do¿yje mo¿e tylu ludzi czynnie pracuj¹cych
na pocz¹tku przy powstawaniu parafii, ilu nie do¿y³o do dzisiejszego jubileuszu, czyli oko³o 5%.
Dla wiêkszoci parafian, tych którzy interesuj¹ siê
¿yciem kocio³a i parafii, która obchodzi obecnie jubileusz, nie jest tajemnic¹, ¿e znam dobrze i w szczegó³ach pocz¹tki  wówczas powstaj¹cej nowej  naszej Parafii p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach.
By³em tu obecny od pierwszych dni powstawania tej
parafii. Wykonalimy tu niewyobra¿alny wprost
ogrom prac, spo³ecznie.
Proszê zauwa¿yæ jak wielka iloæ osób by³a zaanga¿owana wówczas w pomna¿anie dobra wspólnego parafii, zg³aszaj¹c siê z w³asnej, nieprzymuszonej woli do pracy spo³ecznej, nie ¿¹daj¹c za tê pracê
¿adnego wynagrodzenia, stawiaj¹c sobie za cel, jak
najszybsze wybudowanie obiektów, które dzi widzimy i podziwiamy.
Oto cyfry przedstawiaj¹ce liczbê osobo-dniówek
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Przyjmijmy, ¿e ka¿dorazowe przybycie jednej osoby, to 4 godziny pracy. Zazwyczaj nikt z zapisanych
krócej nie pracowa³. Raczej zwykle pracowano d³u¿ej.
Tak wiêc: 9875 osobo-dniówek x 4 godziny
= 39500 roboczogodzin przepracowali parafianie nie
¿¹daj¹c zap³aty.
Trzeba te¿ nadmieniæ, ¿e w latach najwiêkszego
zapotrzebowania u nas na si³ê robocz¹, nie pozostawili nas w potrzebie te¿ nasi bracia, z którymi do
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niedawna w tamtym czasie bylimy jedn¹ rodzin¹,
to znaczy parafianie od w. Trójcy.
Godnie i z powiêceniem sp³acali nam d³ug wdziêcznoci, licznie przychodz¹c do pracy na nasz plac budowy w grupach zorganizowanych, jak równie¿ ca³ymi
rodzinami lub pojedyncze osoby, jak komu pasowa³o
i czas pozwoli³. Jestemy im bardzo wdziêczni.
Wobec powy¿szego, pragnê uprzejmie powiadomiæ, ¿e w latach 80-tych nasi jak zwykle ofiarni Z¹bkowanie pracuj¹c przy budowie kocio³a pw. Mi³osierdzia Bo¿ego i obiektów wspó³towarzysz¹cych
w czynie spo³ecznym  bezp³atnie wykonali:
 Ogrodzenie siatk¹ ca³ego terenu na którym mia³
powstaæ koció³.
 Trasê kanalizacyjn¹ obok terenu budowy (aby
móc zlikwidowaæ w wielu miejscach uszkodzon¹ kanalizacjê, przebiegaj¹c¹ rodkiem d³ugoci
naszego placu budowy).
 Budowê dwóch du¿ych szop (wiaty na materia³y
budowlane z pomieszczeniem dla Dobroczynnoci i Kiosku Parafialnego oraz warsztatu).
 Fundament, postawiono konstrukcjê metalow¹,
nastêpnie wymurowano ciany kaplicy, dobudowano zakrystiê.
 Wykopy oraz zalalano fundamenty pod budynek
katechetyczny.
 Wype³niono fundamenty ziemi¹ (oko³o 200 wywrotek ziemi przywiezionej z zewn¹trz).
 Wszystkie izolacje fundamentów (poziome i pionowe).
 Zalano wszystkie szlichty pod³ogowe w budynku katechetycznym.
 Utwardzanie terenu, aby mo¿na by³o po nim chodziæ i jedziæ w ka¿dej czêci placu.
 Roz³adowywanie przywo¿onych materia³ów budowlanych takich jak ceg³y, deski, kantówki, dr¹gi.
 Dowo¿enie, donoszenie, wci¹ganie i uk³adanie
belek stropowych i pustaków stropowych. Zasypywanie stropów karamzytem, uk³adanie korytek
dachowych wed³ug projektu architekta Kumienki, smarowanie smo³¹, lepikiem i nakrywanie pap¹.
 Oskrobywanie kory ze wie¿o przywiezionych
z lasu dr¹gów.
 Malowanie farb¹ olejn¹ otworów i mycie szyb.
 Wykopy pod ca³y koció³.
 Wszystkie fundamenty pod ca³y nowy koció³,
razem z trzema poduchami pod filary none od
strony 11-go Listopada i potê¿n¹ ³aw¹ fundamentow¹ pod wie¿¹.
 Zalano wszystkie filary none ¿elbetowe w dolnym kociele.



Zalano ca³y betonowy strop i wszystkie schody
nad dolnym kocio³em.
 Zalano wszystkie filary ¿elbetowe none a¿ do
stropu nad górnym kocio³em.
 Wykopy i fundamenty pod plebaniê.
Poza wszystkimi ciê¿kimi i pracoch³onnymi robotami ca³y czas zaopatrywalimy te¿ czêsto murarzy w potrzebne im materia³y.
Czycilimy na bie¿¹co deski i kantówki po rozebraniu szalunków z wapna, betonu i gwodzi, aby
by³y gotowe do powtórnego u¿ytku.
Dzi to wszystko jest ju¿ przesz³oci¹, ale my, parafianie, którzy razem pracowalimy, gdy nawet z odleg³oci widzimy siê przy ró¿nych okazjach w czasie
uroczystoci kocielnych na terenie tego przez nas
wzniesionego kocio³a, darzymy siê ogromn¹, szczer¹, wprost wzruszaj¹c¹ sympati¹. Gdy spotyka siê nasz
wzrok w kociele czy z przeciwnych stron ulicy, staje
nam przed oczami ten ogromny, wi¹¿¹cy nas trud, brud
na spoconych twarzach, wzajemne opatrywanie otaræ,
b¹bli na rêkach, skaleczeñ.
Te ledwie przytomne ze zmêczenia powroty wieczorem do domu.
To niesamowite utrudzenie dla wspólnego dobra
i mi³oci do Pana Boga integrowa³o parafiê.
Wiadomo, ¿e tym, który zapocz¹tkowa³ powstanie naszej Parafii by³ zawsze trafnie przewiduj¹cy i
wszystkim ¿yczliwy ks. pra³at Tadeusz Karolak. Du¿o
wczeniej zaczynaj¹c doprowadzi³ do podzia³u, jako
proboszcz swojej jednej w miecie parafii. To ks. Karolak w pewnym momencie wskaza³ na m³odego wówczas, energicznego, pe³nego entuzjazmu i gorliwego
kap³ana, przysz³ego proboszcza nowej parafii, ks. Wac³awa Kuleszê. Ks. Wac³aw da³ siê wczeniej poznaæ
od najlepszej strony, gdy¿ pierwsz¹ po otrzymanych
wiêceniach kap³añskich prac¹ w parafii by³a parafia
w. Trójcy w Z¹bkach u ks. Proboszcza Karolaka.
Pomylnoæ i tak szybki rozwój wydarzeñ, jakie
siê przetoczy³y na naszych oczach, zawdziêczamy
charyzmatycznemu, przyjaznemu i zawsze umiechniêtemu usposobieniu naszego Przewodnika i G³ównego Organizatora ¿ycia wspólnotowego, Ojca Duchowego .p. Ksiêdza Pra³ata Wac³awa Kuleszy.
Jego zmys³ organizacyjny, przyjazne nastawienie,
szczeroæ, serdecznoæ i ¿yczliwoæ emanowa³y na otoczenie, na ka¿dego napotkanego cz³owieka. Potrafi³ zjednaæ sobie ludzi, a to zaowocowa³o tym, ¿e ludzie w nowo
powstaj¹cej parafii odpowiedzieli t¹ sam¹ ¿yczliwoci¹
i zaanga¿owaniem we wspólne dzie³o, które powsta³o.
Kierownik prac spo³ecznych
Stanis³aw Pañko
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Wieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat
Mamy ju¿ nowy 2009 rok, który z pewnoci¹ bêdzie rokiem pe³nym nowych wyzwañ,
dzia³añ i oczekiwañ, m.in. na nowy gmach
przedszkolny, którego budowa rozpoczê³a siê
ju¿ kilka miesiêcy temu.
Miniony rok by³ dla pracowników przedszkola rokiem wyj¹tkowym, gdy¿ przysz³o nam
¿egnaæ siê ze starym, ale jak¿e ciep³o i g³êboko
w sercu pozostaj¹cym budynkiem przedszkola. I chocia¿ zabrzmi to trochê nostalgicznie,
z ¿alem opuszczalimy mury, które przez wiele
lat by³y wiadkami niepowtarzalnych, absolutnie magicznych chwil, mo¿liwych do prze¿ycia tylko w kontakcie z ma³ymi dzieæmi, z ich
cudownymi rodzicami i jeszcze wspanialszymi
dziadkami. To wreszcie zespó³ oddanych pracowników, z których ju¿ niektórzy odeszli na
zas³u¿on¹ emeryturê, jednak z tym obiektem
byli szczerze zwi¹zani emocjonalnie.
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o niezwykle sprawnej i bardzo dok³adnie przemylanej
i zorganizowanej przeprowadzce, w któr¹ zaanga¿owa³ siê ca³y zespó³ pracowników, do budynków zaadaptowanych na cele przedszkolne
na okres przejciowy, do chwili oddania niezwykle nowoczesnego budynku przedszkola
przy ul. Westerplatte. Piêæ grup przedszkolaków (3- i 4-latków) zosta³o umieszczonych w
budynku Szko³y Podstawowej przy ul. Powstañców 60B, a dwie grupy 5-latków w budynku modu³owym przy ul. Kocielnej 2. Naszym zdaniem obydwa obiekty bardzo dobrze
spe³niaj¹ swoj¹ rolê. Pracownicy do³o¿yli starañ, by stworzyæ tu dogodne warunki, miejsce
bezpieczne i przyjazne dzieciom. Wystrój wnêtrza wprawia w zachwyt wszystkich rodziców
i odwiedzaj¹cych nas goci.
Chcemy wspomnieæ o wa¿nych wydarzeniach z ¿ycia naszego przedszkola, które mia³y
miejsce od wrzenia do grudnia 2008 roku.
Jak wiadomo, w pierwszych miesi¹cach ka¿dego roku szkolnego, najwiêcej uwagi powiêca siê nowym grupom dzieci, przekraczaj¹cych
po raz pierwszy przedszkolne progi. W tym roku
by³y to dwie grupy 3-latków i jedna 4-latków.
Nauczycielki opiekuj¹ce siê tymi grupami realizowa³y program adaptacyjny, który we wspó³pracy z rodzicami przyniós³ wymierne efekty.
Dzieci czuj¹ siê u nas bardzo dobrze, radz¹ sobie w ró¿nych sytuacjach, przejawiaj¹ sporo samodzielnoci, chêtnie pozostaj¹ pod opiek¹ swoich pañ, nauczy³y siê wielu ciekawych rzeczy o
wiecie, pozna³y liczne wiersze i piosenki. Takim pierwszym sprawdzianem ich umiejêtnoci
oraz niebywa³ej odwagi by³a uroczystoæ Pasowania na przedszkolaka, która odby³a siê
w grudniu, w dwóch grupach 3- latków. Z nieskrywan¹ dum¹ chcemy tu owiadczyæ, ¿e dzieci spisa³y siê znakomicie i wszystkie zas³u¿y³y
na miano przedszkolaka. Niezwykle przejête lubowa³y byæ zuchami i dobrymi kolegami
....Uroczystoci pasowania dokona³a pani dyrektor  Jolanta Salak w towarzystwie pani wicedyrektor  Agnieszki Neuff, a wiadkami tej
podnios³ej chwili, byli wzruszeni rodzice i nauczycielki prowadz¹ce poszczególne grupy.
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Na prze³omie padziernika i grudnia realizowane by³y w naszej placówce zajêcia dodatkowe dla dzieci, które w ca³oci finansowane by³y ze rodków pochodz¹cych
z Rz¹dowego Programu Wyrównywania
Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y.
Przyst¹pienie do jego realizacji by³o mo¿liwe
dziêki wspólnej inicjatywie: Referatu Owiaty, W³adz Urzêdu Miasta i Dyrekcji Przedszkola. Program umo¿liwi³ naszym wychowankom
realizacjê zajêæ edukacyjno- wspieraj¹cych, co
by³o nowatorskim przedsiêwziêciem, je¿eli
chodzi o edukacjê przedszkoln¹. Przeprowadzane zajêcia pozwala³y na rozwijanie zainteresowañ wykraczaj¹cych poza realizowany na
co dzieñ program, zaspokaja³y potrzeby aktywnego spêdzania wolnego czasu. Dziêki nim
wspierany by³ rozwój uzdolnieñ przedszkolaków o charakterze artystycznym ( ko³o plastyczne w grupach 4- i 5-latków oraz ko³o teatralne w grupach 4-latków).
Na zajêciach plastycznych dzieci obcowa³y z ró¿nymi rodzajami sztuki plastycznej, rozwija³y w³asn¹ ekspresjê i wra¿liwoæ zmys³ow¹, poznaj¹c i stosuj¹c ró¿ne techniki.
Inspiracj¹ do wykonywania prac, przy u¿yciu
ciekawych materia³ów i narzêdzi, by³y obserwacje przyrody, s³uchana muzyka i nadchodz¹ce wiêta.
Warsztaty teatralne rozwija³y ekspresjê
ruchow¹, s³own¹ i wokaln¹. Dzieci zapozna³y
siê z technik¹ dramy, wciela³y siê w ró¿ne role,
wspólnie z nauczycielkami przygotowywa³y
stroje do przebierania siê, wykonywa³y maski,
wykorzystywa³y swoj¹ wyobraniê do zabaw
pacynkami i kukie³kami.
Innym przedsiêwziêciem by³y zajêcia z terapii ruchem z zastosowaniem æwiczeñ korekcyjno-kompensacyjnych, przeprowadzane w
oparciu o metody: Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Ruchu Rozwijaj¹cego W. Sherborne,
R. Labana, Mobilnej Rekreacji Muzycznej.
Wa¿nym za³o¿eniem tych zajêæ by³o stworzenie warunków do swobodnej dzia³alnoci ruchowej, daj¹cej radoæ i satysfakcjê z rozwi¹zywania ró¿nych zadañ i problemów oraz
wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przy u¿yciu ró¿norodnego sprzêtu do æwiczeñ i przygotowanych materia³ów przez nauczycielki.
Zajêcia korekcyjno-kompensacyjne mia³y na celu wspomaganie dzieci w harmonijnym
rozwoju, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, u³atwienie dzieciom opanowania tych
wiadomoci i umiejêtnoci, które s¹ przewidziane programem nauczania i utrwalenie tych, które s¹ ju¿ zdobyte. W trakcie zajêæ dzieci æwiczy³y swe zmys³y, rozwija³y mowê, mylenie,
wyobraniê, pamiêæ, spostrzeganie, stopieñ skupienia uwagi, zdobywa³y wiedzê, roz³adowywa³y napiêcie emocjonalne. Zajêcia odbywa³y
siê na ró¿norodnym materiale dydaktycznym,
dlatego te¿ dzieci uczestniczy³y w nich bardzo
chêtnie i aktywnie.
W ramach programu dzieci mog³y wkraczaæ
w wiat teatru, ogl¹daj¹c przedstawienia

w naszym przedszkolu (Skarby wnêtrza Ziemi, Piastowskie legendy, Szopka krakowska) wystawiane przez artystów sceny warszawskiej, jak i przedstawienia w teatrach:
GULIWER (Amelka, bóbr i król na dachu),
BAJKA (Król ból). Wszystkie przedszkolaki by³y na wycieczce autokarowej w Warszawie  Szlakiem legend i bani oraz w kinie trójwymiarowym IMAX na filmie Miko³aj
kontra ba³wanek. Uczestniczy³y równie¿ w kilku koncertach muzycznych w naszym przedszkolu, w wykonaniu muzyków z Filharmonii
Warszawskiej, m.in. Poznajemy Afrykê,
O muzyce naszego kraju, O tañcach, pieniach i zwyczajach Indian, O bluesie,
rocknrollu i innych weso³ych rytmach).
Dziêki temu obcowa³y nie tylko z muzyk¹ wybitnych polskich i zagranicznych kompozytorów, utworami muzyki powa¿nej i rozrywkowej, ale tak¿e pozna³y zwyczaje i tradycje
panuj¹ce w innych krajach, mia³y mo¿liwoæ
przyjrzenia siê wielokulturowoci dotycz¹cej
jêzyka i ubioru.
Miesi¹c grudzieñ przyniós³ dzieciom wiele
radoci i atrakcji, gdy¿ wszystkie przedszkolaki pojecha³y z okazji Miko³ajek na wycieczkê
do Eldorado w Warszawie  sali gier i zabaw,
a tam spotka³y w. Miko³aja, który rozwesela³
ich przy muzyce, czêstowa³ cukierkami. Ka¿dy
móg³ doskonale bawiæ siê na bezpiecznym
sprzêcie: w tunelach, labiryntach, w basenie
z pi³eczkami i na zje¿d¿alniach, dziêki czemu
zosta³a zaspokojona potrzeba ruchu i zabawy.
16 grudnia 2008 r. odwiedzi³ nasze przedszkole prawdziwy w. Miko³aj, wrêczaj¹c prezenty. Jego wizytê poprzedzi³a wietna zabawa
z wodzirejem i elfem. By³y tañce, konkursy i du¿o radoci. Ka¿de dziecko zosta³o obdarowane
d³ugo wyczekiwanym upominkiem, mog³o posiedzieæ na kolanach i przytuliæ siê do niezwyk³ego gocia, lub nawet porozmawiaæ z nim.
Na dowód tego wydarzenia pozosta³y wspania³e
zdjêcia.
Wa¿nym dniem dla wszystkich pracowników przedszkola by³a uroczysta Wigilia. Chwila absolutnie wyj¹tkowa, która jednoczy jeszcze bardziej zespó³. Piêkna dekoracja,
p³omienie wiec, op³atek, potrawy wigilijne,
podnios³y nastrój, ³zy wzruszenia, serdeczne ¿yczenia, atmosfera rodziny pracowników,
gdzie wszystkie troski dnia codziennego, ale
tak¿e sukcesy s¹ prze¿ywane wspólnie, wszak
nadzieja przychodzi do cz³owieka wraz z drugim cz³owiekiem. Pani dyrektor w sk³adanych
¿yczeniach bo¿onarodzeniowych zawar³a podsumowanie mijaj¹cego roku i podziêkowania
wszystkim za pracê. Jest taki dzieñ bardzo ciep³y, choæ grudniowy...- dzieñ, w którym mamy
wiêcej ni¿ zwykle czasu na myli, które w popiechu codziennoci nie s¹ w stanie pojawiæ
siê w naszych g³owach. Oby wyniknê³o z nich
co dobrego, niewiarygodnie piêknego, wznosz¹cego siê ponad codziennoæ.
Dorota Jankowska
Bo¿ena Pietrzak
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XXXV Sesja Rady Miasta Z¹bki

16 stycznia odby³o siê XXXV posiedzenie Rady Miasta Z¹bki, podczas którego radni podjêli
nastêpuj¹ce uchwa³y:
 w sprawie zmiany w sk³adzie Komisji Rewizyjnej;
 w sprawie zmiany w sk³adzie Komisji Spo³ecznej;
 w sprawie wyra¿enia zgody na ustanowienie prawa u¿ytkowania lokalu u¿ytkowego w budynku
przy ul. 3-ego Maja nr 14 w Z¹bkach;
 w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie w trybie przetargowym gruntów znajduj¹cych
siê w gminnym zasobie nieruchomoci;
 w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy na dostarczenie, instalacjê i dzier¿awê terminala do obs³ugi kart p³atniczych oraz rozliczanie operacji dokonywanych kartami p³atniczymi w
Urzêdzie Miasta Z¹bki na okres przekraczaj¹cy rok bud¿etowy;
 w sprawie dopuszczenia zap³aty podatków, stanowi¹cych dochody bud¿etu gminy, kart¹ p³atnicz¹;
 w sprawie wyboru banku do bankowej obs³ugi bud¿etu Miasta Z¹bki;
 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta Z¹bki na 2009 rok.
Pe³na treæ uchwa³ dostêpna jest na stronie internetowej Urzêdu Miasta Z¹bki (www.zabki.pl)
link BiP (w zak³adce prawo miejscowe)

Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta Z¹bki
(I po³owa stycznia 2009 r.)

 Zarz¹dzenie Nr 0151/12/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie
zasad udzielania zaliczek pracownikom Urzêdu Miasta Z¹bki i rozliczania tych zaliczek.
 Zarz¹dzenie Nr 0151/11/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie
powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówieñ publicznych: na us³ugi w zakresie pe³nienia funkcji inspektora nadzoru w zwi¹zku z zadaniem pn: Budowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Z¹bkach.
 Zarz¹dzenie Nr 0151/10/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie
dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków bud¿etu Miasta Z¹bki na 2009 r.
 Zarz¹dzenie Nr 0151/9/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzêdowi Miasta Z¹bki.
 Zarz¹dzenie Nr 0151/8/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie
powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówieñ publicznych: na us³ugi w zakresie odbioru i wywozu odpadów z czasowego gminnego punktu zbierania odpadów.
 Zarz¹dzenie Nr 0151/7/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie
powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówieñ publicznych: na us³ugi w zakresie odbioru i wywozu nieczystoci sta³ych z koszy ulicznych i dzikich wysypisk z terenu Miasta Z¹bki.
 Zarz¹dzenie Nr 0151/6/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie w sprawie wprowadzenia w ¿ycie instrukcji kontroli wewnêtrznej i obiegu dokumentów finansowo-ksiêgowych.
 Zarz¹dzenie Nr 0151/5/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie og³oszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzêdzie Miasta Z¹bki.
 Zarz¹dzenie Nr 0151/4/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówieñ publicznych przez Urz¹d Miasta Z¹bki, którego przedmiotem
zamówienia s¹ us³ugi w zakresie transportu zbiorowego ³¹cz¹cego Miasto Z¹bki z Miastem
Warszawa (punkt docelowy  Dworzec Warszawa Wileñska).
 Zarz¹dzenie Nr 0151/3/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie upowa¿nienia do wykonywania zadañ w imieniu Burmistrza.
 Zarz¹dzenie Nr 0151/2/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia cz³onków zarz¹du Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
 Zarz¹dzenie Nr 0151/1/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia cz³onków rady nadzorczej Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
Pe³na treæ zarz¹dzeñ dostêpna jest na stronie internetowej Urzêdu Miasta Z¹bki (www.zabki.pl)
link BiP (w zak³adce prawo miejscowe)

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 10
zatrudni pracownika na stanowisko:
Starszy specjalista/G³ówny specjalista ds. inwestycji
Specjalista /Starszy specjalista w Dziale Marketingu i Reklamy
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wymagañ kwalifikacyjnych umieszczone s¹ na stronie internetowej BIP Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej bip.pgk.zabki.pl  w zak³adce praca.
Kandydaci proszeni s¹ o sk³adanie ofert (CV, list motywacyjny) poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
kadry@pgk.zabki.pl lub w siedzibie PGK w Z¹bkach ul. Wojska Polskiego 10 w godz 8-16.

www.zabki.pl

Dy¿ury Radnych
Miasta Z¹bki
S³awomir Ziemski  przewodnicz¹cy Rady
Miasta
poniedzia³ki, w godz. 1900-2000
e-mail: radny.ziemski@zabki.pl

Marek Po³omski  wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta
drugi wtorek miesi¹ca w godz. 1700-1800
e-mail: radny.polomski@zabki.pl

Krzysztof J. B³awdziewicz

ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz. 1830-1900
e-mail: radny.blawdziewicz@zabki.pl

Andrzej Chibowski

drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz.1830-1900
e-mail: radny.chibowski@zabki.pl

Zofia D¹browska

drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 1730-1830
e-mail: radna.dabrowska@zabki.pl

Agnieszka M. Ignaczak

pierwsza roda miesi¹ca w godz. 1630-1730
e-mail: radna.ignaczak@zabki.pl

Tomasz Kalata

drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz.1800-1900
e-mail: radny.kalata@zabki.pl

Marcin J. Kubicki

trzeci wtorek miesi¹ca w godz. 1830-1900
e-mail: radny.kubicki@zabki.pl

£ukasz Kukie³ka

e-mail: radny.kukielka@zabki.pl

Jan Kurowicki

drugi wtorek miesi¹ca w godz. 1800-1900
e-mail: radny.kurowicki@zabki.pl

Krzysztof Laskowski

pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 1800-1900
e-mail: radny.laskowski@zabki.pl

Grzegorz Majtyka

pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 1800-1900
e-mail: radny.majtyka@zabki.pl

Agnieszka Mastalerska

drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 1800-1830
e-mail: radna.mastalerska@zabki.pl

Artur Murawski

drugi wtorek miesi¹ca w godz. 1800-1900
e-mail: radny.arturmurawski@zabki.pl

Barbara Niewiadomska

pierwszy wtorek miesi¹ca w godz. 900-1000
e-mail: radna.niewiadomska@zabki.pl

Zbigniew Okulus

drugi wtorek miesi¹ca w godz. 1700-1800
e-mail: radny.okulus@zabki.pl

Ma³gorzata Stachera

pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 1800-1900
e-mail: radna.stachera@zabki.pl

Waldemar Stachera

pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w godz.1800-1900
e-mail: radny.stachera@zabki.pl

Tadeusz R. Stworzyjan

drugi wtorek miesi¹ca w godz. 1700-1800
e-mail: radny.stworzyjan@zabki.pl

Adam Szarubko

pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 1800-1900
e-mail: radny.szarubko@zabki.pl

Regina Walczak

drugi wtorek miesi¹ca w godz. 1700-1800
e-mail: radna.walczak@zabki.pl
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Z¹bkowski
Halowy
Turniej
Pi³ki
No¿nej
zakoñczony
S Na boisku T
P

W dniu 17.01.2009 r. w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Z¹bkach
odby³ siê pierwszy w tym roku Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar
Burmistrza Miasta Z¹bki. Z tego
miejsca chcielibymy serdecznie
podziêkowaæ Dyrektor Gimnazjum
nr 2 Pani Ma³gorzacie Zyk, która
u¿yczy³a uczestnikom turnieju swoj¹ piêkn¹ halê sportow¹.
Do rozgrywek przyst¹pi³a rekordowa liczba zespo³ów. 24 dru¿yny, które zg³osi³y siê nie tylko z Z¹bek, ale i
z ca³ego powiatu wo³omiñskiego oraz Warszawy, zosta³y podzielone na szeæ grup czterozespo³owych. W grupach tych toczono pojedynki systemem ka¿dy z ka¿dym. Zwyciêzcy
grup utworzyli grupy pó³fina³owe, z których
zwyciêzcy zagrali w finale, a dru¿yny, które
uplasowa³y siê na drugich miejscach, zagra³y

Zwyciêska dru¿yna

o miejsce trzecie.
Po rozegraniu spotkañ eliminacyjnych
w grupach pó³fina³owych znalaz³y siê zespo³y: SGSP, Canon (3 miejsce w poprzednim turnieju), Legia Fans (2 miejsce w poprzednim
turnieju), Albatros Z¹bki (zwyciêzca poprzedniego turnieju), The Beerdrinkers (tylko lepsz¹ ró¿nic¹ bramek ni¿ Zieloni i Szeliga Team).
W tej fazie rozgrywek mecze by³y bardzo dramatyczne, obfituj¹ce w czerwone kartki i dramatyczne zwroty akcji. Po bardzo zaciêtym
pojedynku do nie lada sensacji doprowadzi³

12

Romañczuk oraz kierownik MOSiR
Józef Dola. Turniej sêdziowali Pawe³ Anisiewicz i Robert Monarcho.
Du¿e zainteresowanie turniejem (by³o jeszcze kilka zespo³ów,
które ze wzglêdu na du¿¹ liczbê zespo³ów  nie zosta³y zakwalifikowane) spowodowa³o, ¿e organizatorzy postanowili na wiosnê
rozpocz¹æ rozgrywki Z¹bkowskiej
Ligi Szóstek Pi³karskich.
zespó³ Beerdrinkers. Najpierw w grupie pó³fina³owej pokona³ faworyzowanego Albatrosa Z¹bki, w którego sk³adzie znajdowali siê
zawodnicy z I i II zespo³u Dolcanu Z¹bki 
2:1. Za w finale zdecydowanie pokona³ 3:0
poprzednich finalistów z Legia Fans, u których widaæ by³o zmêczenie po niesamowitej
koñcówce w meczu z Canonem. Dopiero na 3
miejscu uplasowa³ siê Albatros
Z¹bki, wyranie pokonuj¹c zespó³ Canon.
Królem strzelców zosta³ zdobywca 12 bramek
Micha³ Marcinkiewicz (Legia Fans).
Najlepszym bramkarzem wybrany zosta³
Bartosz Masiak (The
Beerdrinkers), który
w 7 spotkaniach
przepuci³ tylko 3
bramki. Za najlepszego zawodnika organizatorzy uznali Tomasza
Prz¹dka
(Canon). Nagrody w imieniu Burmistrza Miasta Z¹bki wrêczyli: dyrektor Gimnazjum nr 2 Ma³gorzata Zyk, dyrektor MOSiR Jacek
Koñcowa kolejnoæ turnieju:
1. The Beerdrinkers
2. Legia Fans
3. Albatros Z¹bki
4. Canon
5. Szeliga Team
6. SGSP

7-12
Inter
Fomar Borg
Dru¿yna Actimela
KS Kopacze
Zieloni
Kuternoga Hipolit

Jacek Romañczuk
Dyrektor Miejskiego Orodka
Sportu i Rekreacji

Q Bramkarz turnieju
Bartosz Masiak

S Król strzelców
Micha³ Marcinkiewicz

13-18
Kadzid³o
Albatrosy 2
Multi Medica
Marki Team
ZBK Team
Jedynka Marki

19-24
Lambada CF
CWKS Bajkowe
PS¯
Dolcan91
E Tam
ER
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