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Miêdzynarodowa delegacja naukowców w Z¹bkach
21 padziernika przyby³a do Z¹bek miêdzynarodowa delegacja naukowców, która w dniach
21-24 padziernika uczestniczy³a w miêdzynarodowej konferencji Warsaw Regional Forum 2009,
zorganizowanej przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii
Nauk. Naukowcy, którzy przybyli z ró¿nych
orodków badawczych z ca³ej Europy swój pobyt
w Polsce rozpoczêli dwudniow¹ wizytacj¹ terenow¹.
Rozpoczêli j¹ od spotkania z burmistrzem Z¹bek i krótkiego rekonesansu po naszym Miecie.
W dalszej kolejnoci grupa naukowców odwiedzi³a: parafiê na terenie Bia³o³êki, Zalew Zegrzyñski,
lotnisko w Modlinie oraz malowniczy Pu³tusk.
Nastêpny dzieñ delegacja rozpoczê³a od pobytu w Puszczy Bie-

brzañskiej, aby dalej pojechaæ nad jedno z mazurskich jezior (j. Rajgrodzkie). Nastêpnie ca³a
ekipa uda³a siê do fabryki przetwórstwa mleczarskiego w Grajewie, potem za odwiedzono Tykocin na Podlasiu. To by³ ostatni punkt w ramach
naukowej wizytacji w terenie. Po tych empirycznych, bogatych dowiadczeniach wszyscy wrócili miêdzynarodow¹ tras¹ Via Baltica (S8) do Warszawy, gdzie przez kolejne dwa dni mia³a miejsce
ju¿ bardziej teoretyczna czêæ konferencji. W jej
ramach wyg³oszono wiele interesuj¹cych wyk³a-

dów, odby³o siê wiele ciekawych spotkañ panelowych.
Jak podkrela³ podczas spotkania z miêdzynarodow¹ delegacj¹ burmistrz Robert Perkowski to
dla Miasta, jak i dla niego osobicie wielki honor
i wyró¿nienie, móc gociæ naukowców z wielu
krajów Europy. Na spotkanie z w³adzami Miasta
przybyli bowiem naukowcy z: Wêgier, S³owacji,
S³owenii, Rumunii, W³och, a tak¿e z ró¿nych polskich placówek badawczych.
c.d. na str. 6
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GARNITURY, SPODNIE, MARYNARKI
KOSZULE, KRAWATY
KURTKI JESIENNE I FLAUSZOWE
ROZMIARY 46-60 TAK¯E NIETYPOWE
ATRAKCYJNE CENY
SZEROKI WYBÓR
NASZA MI£A OBS£UGA,
BOGATY ASORTYMENT
ORAZ NISKIE CENY
ZADOWOL¥ KA¯DEGO KLIENTA

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

Upamiêtniaj¹cy
Cudu Nad

ROMIKA

bohaterów Bitwy
Wis³¹ z 1920 roku

Jan Frelek

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO

Z¹bki, ul. Ko³³¹taja 55
Serwis: tel. 022 781 50 34,
0 605 580 590
Holowanie:
tel. 0 601 26 47 68
Bezgotówkowe
rozliczenie!
Samochód zastêpczy
na czas naprawy!

www.zabki.pl
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Biegiem uczcijmy rocznicê
odzyskania niepodleg³oci

Zapraszamy na film
pt. 11 Listopada

Zapraszamy mieszkañców Z¹bek do w³¹czenia siê w obchody wiêta
Niepodleg³oci 11 Listopada. Gimnazjum nr1 im. Jana Paw³a II oraz
MOSiR kolejny raz organizuj¹ Bieg Niepodleg³oci. Do pokonania
dystans 3 km. Start przed stadionem ul. Legionów meta Gimnazjum nr 1.
Zapewniamy transport rzeczy biegaczy na metê.
11 Listopada to film, którego akcja toczy siê na pocz¹tku II wojny
wiatowej. Opowiada o grupie m³odych harcerzy z podwarszawskiej
Zielonki, którzy nie mogli pogodziæ siê z okupacj¹ niemieck¹. Musieli podj¹æ trudn¹ decyzjê. Dotyczy³a spotkañ w konspiracji w celu
kontynuacji pracy harcerskiej. W nocy z 10 na 11 listopada 1939 roku
rozwiesili plakaty z tekstem Roty Marii Konopnickiej. W ponurej,
okupacyjnej rzeczywistoci, ten czyn mia³ byæ wyrazem nadziei. Mo¿e
marzyli o chwili zadumy przechodnia, rozpogodzeniu serca, ¿yczliwym umiechu w poczuciu narodowej solidarnoci...
Film pt. 11 listopada
Miejski Orodek Kultury w Z¹bkach
Niedziela, 15 listopada godz. 16.00
Wstêp wolny

Spotkanie z mieszkañcami
w sprawie budowy ulicy
Gen. Maczka
Burmistrz Miasta Z¹bki Pan Robert Perkowski
oraz
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Pan S³awomir Ziemski
zapraszaj¹ na spotkanie powiêcone realizacji projektu
Kompleksowy remont i budowa g³ównych dróg w Z¹bkach.
Na spotkaniu zostan¹ przedstawione g³ówne za³o¿enia projektu,
obecny stan realizacji oraz planowany harmonogram prac
(w tym harmonogram dotycz¹cy ulicy Gen. Maczka).
Spotkanie odbêdzie siê w filii Przedszkola Publicznego nr 3
przy ul. Powstañców 60b, w dniu 4 listopada br. (roda) o godzinie 19:00.
Serdecznie zapraszamy

AGENCJA

METROPOLIS

NIERUCHOMOCI
Porednictwo w Obrocie
Nieruchomociami

Mieszkania Domy Dzia³ki
kupno  sprzeda¿  wynajem
Z¹bki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
/nowa siedziba  przy stacji PKP/

tel./fax. 022 781 44 56
tel. 0 601 898 715

www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Zaproszenie
na tenisa sto³owego
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach zapraszaj¹ na II Turniej tenisa sto³owego z cyklu Grand Prix 2009/
2010 pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki, który odbêdzie siê w dniu 7
listopada 2009 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 1 przy ulicy Harcerskiej 9
w Z¹bkach.
Turniej odbêdzie siê w 3 kategoriach wiekowych z podzia³em na dziewczêta
i ch³opców:
Szko³y Podstawowe (12 lat i m³odsi)
 rozpoczêcie o godz. 9.00
Gimnazja (13-15 lat)
 rozpoczêcie o godz. 10.00
Open (powy¿ej 15 lat)
 rozpoczêcie o godz. 11.00
Wszystkich chêtnych
serdecznie zapraszamy!!!

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

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

CO S£YCHAÆ?  wydawca: Urz¹d Miasta w Z¹bkach
redaktor naczelny: Miros³aw Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
³amanie i druk: Drukarnia Rajgraf, Legionowo, ul. Mazowiecka 50 B, tel.: 022 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treæ og³oszeñ i reklam. Nak³ad: 5000 egz.
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Opieka nad 2,5 letnimi
bliniakami
Pó³ etatu: 10 dni/miesi¹c
Tel. 609 856 939
Atrakcyjne wynagrodzenie
 kursy kat. B
 jazdy doszkalaj¹ce
Toyota Yaris
 indywidualne zajêcia
o dogodnych godzinach
 sale wyk³adowe
w Z¹bkach i Warszawie
 wzorcowy plac
manewrowy
tel: 51 21 51 165
(0-22) 216-88-55 : 216-88-58

JAZDA NA MAXXXXXA
L-MAX Jacek Gago

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

www.zabki.pl
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Konferencja dla przedsiêbiorców
14 padziernika, w Z¹bkach odby³a siê zorganizowana przez firmê MDG DATA konferencja przeznaczona dla przedsiêbiorców, podczas której w³aciciele firm mogli siê
dowiedzieæ, jak usprawniæ funkcjonowanie
swoich firm, poprzez zastosowanie ró¿nych
rozwi¹zañ informatycznych. Na spotkaniu
oprócz organizatora konferencji Miros³awa
Sobieckiego obecni byli równie¿ przedstawiciele firmy Comarch, specjalizuj¹cej siê w produkcji systemów zarz¹dzania.
 Konferencja Program na rozwój by³a
pierwsz¹ z cyklu planowanych spotkañ z przedsiêbiorcami z powiatu wo³omiñskiego. Kolejne bêd¹ realizowane w Z¹bkach w cyklu kwartalnym, a ich celem bêdzie przybli¿anie

w³acicielom z sektora MSP, zagadnieñ z zakresu wykorzystywania zaawansowanych a jednoczenie przystêpnych cenowo rozwi¹zañ informatycznych firmy Comarch, do prowadzenia
i zarz¹dzania ich przedsiêbiorstwami. O najbli¿szych terminach i tematyce konferencji bêdziemy informowaæ na ³amach prasy lokalnej i por-

tali internetowych  podsumowuje Miros³aw
Sobiecki.
Firma MDG DATA w planach ma tak¿e
przeprowadzenie cyklu szkoleñ przeznaczonych dla osób bezrobotnych, zainteresowanych
podniesieniem w³asnych kwalifikacji z zakresu obs³ugi Systemu Comarch OPTIMA.

Miejski Orodek Kultury
w Z¹bkach
zaprasza dzieci
na
spektakl teatralny

pt.: Kolorowe wêdrówki
w sobotê 7 listopada
o godz. 10:00
sala widowiskowa MOK, Z¹bki ul. Orla 8
wstêp wolny

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A

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

GA B I N E T L E K A R S K I
LARYNGOLOG  doroli i dzieci
Dr n. med. Stanis³aw Nitek (502-315-952)
 KRIOCHIRURGIA  leczenie chrapania i bezdechów nocnych, udra¿nianie nosa,
leczenie przewlek³ych nie¿ytów nosa alergicznych i niealergicznych, polipów nosa,
zmniejszanie migda³ków, usuwanie zmian skórnych (m.in. brodawki, kurzajki) oraz
zmian b³ony luzowej
 TYMPANOMETRIA

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

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

DO WYNAJÊCIA

Z¹bki
ul. Powstañców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 8002100
sob. 9001700
niedz. 10001500
www.zabki.pl

POWIERZCHNIA
BIUROWO-US£UGOWA
DO WYKOÑCZENIA
NA PIÊTRZE LOKALU-US£UGOWEGO
ATRACYJNA CENA
Z¥BKI UL. BATOREGO 32 C
0505-032-038

Praca
 osoba do opieki starszej,
mi³ej, sprawnej fizycznie
pani mieszkaj¹cej w Z¹bkach.
Warunki zatrudnienia
do uzgodnienia
pod nr tel. 0 500 119 594.
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Co siê dzieje z ulic¹ Maczka?
Opónia siê rozpoczêcie budowy ul. Maczka, mimo ¿e w³adze bardzo stara³y siê przyspieszyæ ten proces. Do rozpoczêcia budowy
jest praktycznie wszystko: dokumentacja techniczna, pieni¹dze
(w tym ze rodków unijnych), wy³oniony w przetargu wykonawca.
Brakuje jedynie pozwolenia na budowê (tzw. ZRID), o które miasto
stara³o siê równoczenie przeprowadzaj¹c przetarg na wy³onienie
wykonawcy. Wykonawca jest ju¿ wybrany, a pozwolenia niestety
nie ma, gdy¿ w trakcie procedury jego wydawania wp³yn¹³ do Starostwa protest Spó³dzielni Mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul.
Maczka. Protest wp³ywa na opónienia w realizacji tej inwestycji.
O budowie ul. Gen. Maczka i problemach z tym zwi¹zanych rozmawiamy z Zastêpc¹ Burmistrza Miasta Z¹bki Grzegorzem Mickiewiczem.

Ulica Maczka ma bardzo szeroki pas drogowy (15 m), co powinno czyniæ j¹ jedn¹
z bardziej komfortowych dróg w Z¹bkach. Takie s¹ wyobra¿enia, a jaka jest
rzeczywistoæ? Mimo tak dogodnych warunków droga ta jest w fatalnym stanie.
Nawierzchniê jezdni stanowi jeden rz¹d
u³o¿onych p³yt monowskich, tworz¹cych
trasê o szerokoci ok. 4 m, któr¹ praktycznie mo¿e przejechaæ samochód jedynie w jednym kierunku. Jad¹cy z przeciwka musi zjechaæ na wyboiste, pe³ne
niespodzianek pobocze. A i sama jazda
po dziurawych p³ytach te¿ nie jest przyjazna ani dla podró¿nych, ani dla samochodów. Pas drogowy mimo swej znacznej szerokoci wygl¹da bardzo
chaotycznie: pobocza pozarastane krzakami, s³upy energetyczne stoj¹ce niemal
na rodku drogi, linie energetyczne pozas³aniane konarami drzew, przebieg trasy wykonanej z p³yt bardzo mocno odbiega od linii prostej. Wszechogarniaj¹cego
nie³adu dope³niaj¹ samochody parkowane gdzie popadnie.
To wszystko ma siê niebawem zmieniæ,
gdy¿ jak rozumiem zamierzaj¹ Pañstwo

wybudowaæ tê drogê na nowo, od podstaw.
Jaki zatem przewiduj¹ Pañstwo zakres
robót dla tej inwestycji?
Budowa tej drogi zaplanowana jest w
pe³nym zakresie. Wraz z 7 metrow¹ jezdni¹ zostanie wybudowany chodnik, cie¿ka
rowerowa, zostan¹ wykonane trzy warstwy
asfaltu oraz pe³na podbudowa. Zgodnie
z projektem jezdnia po³¹czy ulicê Powstañców z ulic¹ Szwole¿erów i przetnie Andersena. Zaplanowalimy równie¿ na niej zatoki autobusowe, chc¹c aby w najbli¿szej
przysz³oci mo¿na by³o tam skierowaæ komunikacjê miejsk¹ publiczn¹ obs³uguj¹c¹
ten rejon Z¹bek.
Prace przygotowawcze (wszelkie uzgodnienia, dokumenty) trwa³y doæ d³ugo. Na
jakim etapie znajduje siê obecnie ta inwestycja?
Ulica Maczka wraz z 13-ma innymi ulicami znalaz³a siê w Kompleksowym projekcie modernizacji i budowy g³ównych
dróg w Z¹bkach, które realizowane s¹
obecnie kolejno i otrzymaj¹ w przysz³ym
roku dofinansowanie ze rodków z UE.
Obecnie jestemy w rankingu w pierwszej
11-ce (odpowiednio 4, 7 i 11 miejsce na

drogi pó³noc, tunel i drogi po³udnie Z¹bek).
Wykonana zosta³a ju¿ dokumentacja wraz
z wszelkimi uzgodnieniami. Ten proces zajmuje rednio 3/4 czasu ca³ego procesu inwestycyjnego. Pod koniec sierpnia zosta³
z³o¿ony wniosek o wydanie ZRID (Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej) i gdyby nie protest jednej ze Spó³dzielni z ulicy
Maczka, ju¿ moglibymy budowaæ tê drogê. Tym bardziej, ¿e w miêdzyczasie og³osilimy postêpowanie przetargowe i wybralimy wkonawcê robót drogowych.
Wszystko po to, ¿eby w tym roku wykonaæ
ju¿ czêæ drogi a na pocz¹tku przysz³ego j¹
zakoñczyæ. Na dzieñ dzisiejszy czekamy na
wydanie przez Starostwo decyzji ZRID
i chcemy wprowadziæ wykonawcê na budowê jak najszybciej.
Kiedy mo¿na spodziewaæ siê rozpoczêcia
prac w terenie?
Tak jak wspomnia³em jestemy gotowi
w ka¿dej chwili na wprowadzenie wkonawcy na teren budowy, pod warunkiem wydania decyzji ZRID i oczywicie po podpisaniu umowy z wykonawc¹ wybranym
w przetargu.

Projektowana ulica Maczka na odcinku Szwole¿erów  Andersena ...
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Ul. Maczka przebiega w bezporednim s¹siedztwie osiedla mieszkaniowego, z którego wielu mieszkañców korzysta z niezagospodarowanej czêci pasa drogowego,
zostawiaj¹c tam swoje samochody. Zgodnie z projektem nie ma tam miejsca na ten
parking. Jakie jest wyjcie z tej sytuacji?
Jedyne
wyjcie to budowa drogi w zaplaulica
Batorego
nowanym przez nas kszta³cie, który zosta³
zaakceptowany i zatwierdzony przez Mazowieck¹ Jednostkê Wdra¿ania Funduszy Unijnych z siedzib¹ w Warszawie, która przyzna³a nam dofinansowanie z UE. Nie mo¿emy
zmieniæ zakresu tego projektu. Jeli sprawa
wydania pozwolenia na budowê w tym zakresie zakoñczy siê negatywnie, bêdziemy
zmuszeni sporny odcinek wy³¹czyæ z zakresu projektu, ¿eby dalej nie wstrzymywaæ rozpoczêcia realizacji tej drogi i zrealizowaæ
ograniczony projekt  bez budowy drogi z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ przy protestuj¹cych blokach.
Niektórzy twierdz¹, ¿e miejsca parkingowe mog³yby powstaæ kosztem cie¿ki rowerowej. Czy ta cie¿ka jest zatem w ogóle potrzebna?
Jak najbardziej, gdy¿ stanowi jedn¹ ca³oæ projektu budowy cie¿ek rowerowych
w Z¹bkach, o które wielokrotnie zwracali siê
mieszkañcy Z¹bek. cie¿ka rowerowa w ulicy Maczka bêdzie przed³u¿eniem cie¿ki,
która powstanie w ulicy Powstañców (w³anie otrzymalimy pozwolenie na budowê
I-ego etapu tej ulicy) a potem po³¹czy siê ze
cie¿k¹ rowerow¹ w ulicy Kosynierów i Gajowej. W Z¹bkach do tej pory nie mielimy
¿adnych cie¿ek rowerowych. Pierwsza, któr¹ wybudowalimy znajduje siê w nowo wybudowanej ulicy Mickiewicza (w³anie odebrana), kolejna powstaje w ulicy Ksiêdza
Zycha (nazwa robocza  Nowoprojektowana).

Ulica Maczka jest obecnie w fatalnym stanie

Jakie mog¹ byæ konsekwencje protestów
ze strony mieszkañców Wspólnoty Mieszkaniowej?
W najgorszym przypadku brak realizacji
tej ulicy  chocia¿ tego sobie nie wyobra¿am, bior¹c pod uwagê jak wa¿ne i priorytetowe dla mieszkañców Z¹bek jest wybudowanie tej ulicy. Z¹bki po³udniowe nie maj¹
dobrze rozwiniêtej sieci dróg. Poprawiamy
to sukcesywnie buduj¹c kolejne fragmenty
i odcinki dróg w tym rejonie (Skrajna, Ksiêdza Zycha, Reymonta, Dzika, za chwilê ruszy budowa Powstañców i Mi³ej). Jednak¿e
Maczka mia³aby pe³niæ wa¿n¹ rolê, po pierwsze odci¹¿aj¹c Kopernika, po drugie umo¿liwiaj¹c uruchomienie w tym rejonie autobusu, a po trzecie stanowiæ udogodnienie
komunikacyjne dla samych mieszkañców
tego rejonu.

Patrz¹c ca³ociowo na uk³ad komunikacyjny w tej czêci Miasta, proszê powiedzieæ jakie znaczenie bêdzie mia³a ul.
Maczka?
Tak jak powiedzia³em wczeniej bardzo
wa¿ne. Tym bardziej jeszcze, ¿e stanowiæ ma
czêæ ci¹gu komunikacyjnego ³¹cz¹c po³udnie Z¹bek (ulica Powstañców) poprzez ulice Maczka w³anie i dalej Kosynierów, ulicê Gajow¹, Sosnow¹ do drogi wojewódzkiej
634 (ulica Ks. Skorupki) a dalej poprzez ulicê Langiewicza, 3  Maja na pó³noc Z¹bek,
a¿ do Centrum Handlowego M1. Ma to byæ
jeden z wa¿niejszych ci¹gów komunikacyjnych w naszym miecie, który zostanie zrealizowany przy pomocy rodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej.
Dziêkujê za rozmowê.

... i na odcinku Andersena  Powstañców

www.zabki.pl
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Miêdzynarodowa delegacja naukowców w Z¹bkach
Spotkanie w Z¹bkach równie¿ mia³o podwójny charakter. W pierwszej czêci burmistrz Z¹bek dokona³ w jêzyku angielskim prezentacji

Miasta. Poniewa¿ g³ównym przedmiotem badañ
przyby³ych naukowców jest szeroko rozumiany
rozwój przestrzenny tote¿ w swym przemówieniu burmistrz przede wszystkim skoncentrowa³ siê
na tych aspektach. Przedstawi³ wiêc szczegó³owo informacje dotycz¹ce po³o¿enia Z¹bek, liczby ludnoci oraz charakterystykê miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, omówi³
realizowane i planowane inwestycje (drogowe,
wodno-kanalizacyjne, obiekty sportowe i inne).
Równie szczegó³owo zosta³a przedstawiona komunikacja miejska, uznawana za najlepiej rozwiniêt¹ w miastach podwarszawskich. Zosta³ omówiony nie tylko stan obecny ale równie¿ i plany
na przysz³oæ. Niezwykle interesuj¹ca okaza³a siê

dla naukowców prezentacja przedstawiaj¹ca koncepcjê budowy napowietrznego systemu komunikacyjnego w Z¹bkach, nad którym pracuj¹ naukowcy z Politechniki Warszawskiej.
Po pó³godzinnej prezentacji nadszed³ czas na
dyskusjê. Naukowcy dopytywali jak to mo¿liwe,
¿e w Z¹bkach mieszka ponad 40 tys. mieszkañców, a tylko 24 tys. jest zameldowanych. Niektórzy podsuwali swoje rozwi¹zania. Najbardziej radykalne mówi³y, ¿e osoby, które s¹ nie
zameldowane nie mog³yby korzystaæ z obiektów
publicznych (przedszkoli, szkó³, przychodni, itp.).
W S³owacji np. dla nie zameldowanych s¹ wy¿sze podatki. Wszelkie rozwi¹zania w tym zakresie determinuje jednak obowi¹zuj¹ce prawo.
Pad³o wiele pytañ z zakresu polityki spo³ecznej.
Badaczy interesowa³o ilu mieszkañców mo¿e mieszkaæ w Z¹bkach w przysz³oci, jacy mieszkañcy zamieszkuj¹ Z¹bki (charakterystyka uwzglêdniaj¹ca:
p³eæ, wiek, sposób zarobkowania, skalê migracji wewnêtrznej, stopê bezrobocia, stopieñ zamo¿noci lokalnej spo³ecznoci). Dopytywano, jakie s¹ najwiêksze problemy spo³eczne w Miecie.
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Pad³o pytanie czy Z¹bki s¹ zainteresowane przy³¹czeniem siê do Warszawy. Naukowców interesowa³y równie¿ aspekty
z zakresu ochrony rodowiska (czy
czêæ terytorium Z¹bek objêta jest
programem Natura 2000, czy jest
zainteresowanie ze strony inwestorów, aby pozyskiwaæ pod inwestycje tereny lene, le¿¹ce na pograniczu z obszarem zabudowanym).
Zadano mnóstwo interesuj¹cych
pytañ, wszystkich nie sposób przytoczyæ w tej krótkiej relacji.
Druga czêæ mia³a charakter terenowy. Ekipa badawcza odwiedzi³a powstaj¹ce, najnowoczeniejsze w kraju
przedszkole. Po drodze do tego wspania³ego kompleksu przedszkolnego naukowcy

z okien autokaru mogli obejrzeæ g³ówne
obiekty Z¹bek.
Przedszkole Nr 3 przy ul. Westerplatte
zrobi³o na gociach olbrzymie wra¿enie.
 Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN od kilku lat
organizuje miêdzynarodowe konferencje Warsaw Regional Forum,
których integraln¹ czêci¹ s¹ dwudniowe studia terenowe. Tematem
tegorocznego spotkania naukowców
z kilkunastu krajów europejskich jest
znaczenie powi¹zañ sieciowych (gospodarczych, spo³ecznych, infrastrukturalnych, przyrodniczych, administracyjnych) w rozwoju regionalnym.

Dokoñczenie ze str. 1.

Jednym z najwa¿niejszych punktów podczas wyjazdu studyjnego w dniach 21-22.10.2009 by³a wizyta w Z¹bkach oraz spotkanie z panem Burmistrzem Robertem Perkowskim w Urzêdzie Miasta
 Z¹bki posiadaj¹ szereg ró¿norodnych powi¹zañ na ró¿nych szczeblach (zarówno
poziomych, jak i pionowych). W trakcie
spotkania w Urzêdzie Miasta naukowcy
zajmuj¹cy siê tematyk¹ rozwoju lokalnego i regionalnego z szeciu krajów mieli
mo¿liwoæ zderzyæ swoj¹ wiedzê teoretyczn¹ z praktyk¹ funkcjonowania samorz¹du lokalnego w Polsce. W ogólnej ocenie wszystkich uczestników, jak równie¿
i pana Burmistrza, spotkanie by³o bardzo
u¿yteczne dla ka¿dej ze stron i stanowi³o
interesuj¹c¹ platformê wymiany pogl¹dów
oraz dowiadczeñ zwi¹zanych z szeroko
pojmowanym rozwojem spo³eczno-gospodarczym
 podsumowuje spotkanie koordynator projektu
Konrad Czapiewski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
red.

Uczestnicy wizyty
Lp. Nazwisko Imiê

Kraj

Instytucja

1 Andrei Dal i na

Romani a

Economi c Forecast i ng I nst i t ut e - Romani an Academy

2 Cot el l a Gi ancarl o

I t al y

EUPOLI S | Di part i ment o I nt erat eneo Terri t ori o (DI TER) Pol i t ecni co di Tori no

3 Csat ári Bál i nt

Hungary

Cent re f or Regi onal St udi es, Hungari an Academy of Sci ences Al f öl d I nst i t ut e

4 Czapi ewski Konrad

Pol and

I nst yt ut Geograf i i i Przest zrennego Zagospodarowani a PAN

5 Jász Kri szt i na

Hungary

Cent re f or Regi onal St udi es, Hungari an Academy of Sci ences, Al f öl d I nst i t ut e

6 M i chni ak Dani el

Sl ovaki a

I nst i t ut e of Geography, Sl ovak Academy of Sci ences

7 Pauna Carmen

Romani a

Economi c Forecast i ng I nst i t ut e - Romani an Academy,

8 Si ³ ka Pi ot r

Pol and

I nst yt ut Geograf i i i Przest rzennego Zagospodarowani a PAN

9 Smaho M el i nda

Hungary

HUNGARI AN ACADEM Y OF SCI ENCES CENTRE FOR REGI ONAL STUDI ES W ESTHUNGARI AN RESEARCH I NSTI TUTE

Sl oveni a

Sci ent i f i c Research Cent re of t he Sl oveni an Academy of Sci ences and Art s, Ant on
M el i k Geographi cal I nst i t ut e

10 Smrekar Al e
11 Sobal a-Gwosdz Agni eszka

Pol and

The St at e School of Hi gher Vocat i onal Educat i on i n Jaros³ aw

12 Soml yódi né Edi t

Hungary

HUNGARI AN ACADEM Y OF SCI ENCES CENTRE FOR REGI ONAL, STUDI ES

13 Székel y Vl adi mí r

Sl ovaki a

I nst i t ut e of Geography, Sl ovak Academy of Sci ences

www.zabki.pl
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Rozstrzygniêcie konkursu Barwy Jesieni
nagrodzone oraz wyró¿nione, do których zosta³y do³¹czone dyplomy.
W kategorii szkó³ podstawowych nagrodzono: Aleksandrê Majchrowicz ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Z¹bkach (I nagroda), Majê Owcarz z filii Szko³y
Podstawowej nr 1 w Z¹bkach (II nagroda) oraz Karolinê Cichock¹ ze Szko³y
Podstawowej nr 254 w Warszawie (III nagroda) i Aleksandra Podgórskiego ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w
Z¹bkach. Ponadto jury wyró¿ni³o siedemnacie prac.
W kategorii szkó³ ponadpodstawowych nagrody
otrzymali: Daria Buczak z Katolickiego Gimnazjum w Z¹bkach (I nagroda),
Monika Mazurek z Gimnazjum nr 1
w Z¹bkach (II nagroda) oraz Agnieszka Fija³kowJury w sk³adzie: Bogus³awa O³owska  przeska z Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach (III nagroda)
wodnicz¹ca, Marta Archita, Janusz D¹browski,
i Konrad Sidor z Gimnazjum nr 1 w NowogarMagdalena Kopatys, Grzegorz Mickiewicz, Wandzie (III nagroda). Uznanie jury w tej kategorii
da Skoniecka oraz Anna S³owik wy³oni³o prace
zdoby³o jeszcze dwanacie prac uhonorowanych wyró¿nieniami.
Laureaci konkursu Barwy Jesieni
Sporód prac, które wp³ynê³y na konI. Uczniowie szkó³ podstawowych
kurs  a nie spe³nia³y wymagañ regulaNagrody:
minu ze wzglêdu na inn¹ techI. nagroda  Aleksandra Majchrowicz ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Z¹bkach
II. nagroda  Maja Owcarz
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach (filia)
nikê wykonania  prezes
III. nagroda  Karolina Cichocka
ze Szko³y Podstawowej nr 254 w Warszawie
Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej
III. nagroda  Aleksander Podgórski
ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Z¹bkach
nagrodzi³ dzie³o Martyny DoWyró¿nienia:
browolskiej z Prywatnej Szko1. Magdalena Citko
ze Szko³y Podstawowej nr 254 w Warszawie
³y Podstawowej w Z¹bkach.
2. Maria Czy¿ewska
z Prywatnej Szko³y Podstawowej w Z¹bkach
Wród wartociowych
3. Karolina Go³êbiewska
z Katolickiej Szko³y Podstawowej w Z¹bkach
4. Monika Grom
ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Z¹bkach
nagród rzeczowych, przy5. Aleksandra Krajewska
ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Z¹bkach
znanych przez Prask¹ Gie³6. Urszula Lizuraj
ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Z¹bkach
dê Spo¿ywcz¹ laureatom
7. Zuzanna £ata
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach (filia)
konkursu by³a kamera DVD,
8. Kamil Mlonek
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach
9. Jadwiga Mularska
z Katolickiej Szko³y Podstawowej w Z¹bkach
cyfrowe aparaty fotograficz10. Ma³gorzata Petliñska
ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Z¹bkach
ne oraz odtwarzacze MP3
11. Ewa Polewska-Zawadzka
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach
i MP4. Wyró¿nieni otrzyma12. Patrycja Smu¿yñska
ze Szko³y Podstawowej nr 217 w Warszawie
13. Mateusz Sobota
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach
li plecaki jednoramienne.
14. Weronika Walendziak
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach
Nagrody i wyró¿nienia m³odym ar15. Kinga Zaremba
z Katolickiej Szko³y Podstawowej w Z¹bkach
tystom wrêczy³ burmistrz Z¹bek Robert
16. Aleksandra Zawadka
ze Szko³y Podstawowej nr 42 w Warszawie
17. Aleksandra ¯urawska
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach
Perkowski oraz prezes Praskiej Gie³dy
Spo¿ywczej Zenon Dani³owski. Obaj
II. Uczniowie s zkó³ ponadpodstawowych
wyrazili satysfakcjê z powodu du¿ego
Nagrody:
zainteresowania konkursem oraz wspó³I. nagroda  Daria Buczak
z Katolickiego Gimnazjum w Z¹bkach
II. nagroda  Monika Mazurek
z Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach
pracy Praskiej Gie³dy i miasta Z¹bki przy
III. nagroda  Agnieszka Fija³kowska z Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach
organizacji przedsiêwziêæ kulturalnych.
III. nagroda  Konrad Sidor
z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
Kilkaset dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych z ca³ej Polski wziê³o
udzia³ w konkursie malarskim Praskiej Gie³dy
Spo¿ywczej Barwy Jesieni. Do rywalizacji pod
patronatem Burmistrza miasta Z¹bki stanê³o 470
prac wykonanych dowoln¹ technik¹ malarsk¹.

Wyró¿nienia:
1. Rados³aw Buczak
2. Weronika Czapnik
3. Bart³omiej Ja³oszyñski (2 prace)
4. Maria Kornacka
5. Zuzanna Kobia³
6. Joanna Kubilus
7. Ma³gorzata Kamiñska
8. Barbara Niedziñska
9. Katarzyna Pac
10. Marta Pawlicka
11. Karolina Siekierka
12. Maja Sosnowska

z Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach
z Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach
z Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach
z Katolickiego Gimnazjum w Z¹bkach
z Katolickiego Gimnazjum w Z¹bkach
z Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach
z Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach
z Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach
z Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach
z Gimnazjum nr 2 w Wo³ominie
z Katolickiego Gimnazjum w Z¹bkach
z Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach

III. Nagroda specjalna Prezesa zarz¹du Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej
Martyna Dobrowolska
Prywatna Szko³a Podstawowa w Z¹bkach

www.zabki.pl

Laureatka konkursu Daria Buczak

Prace nagrodzone i wyró¿nione zosta³y zaprezentowane na wystawie przygotowanej na terenie Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej. Nastêpnego dnia

zosta³y one wystawione na aukcji, z której dochód przeznaczono na rzecz dzieci niepe³nosprawnych z z¹bkowskiego ko³a Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci.
Nagrodzonym uczniom towarzyszyli dyrektorzy szkó³ w Z¹bkach: Agnieszka Piskorek ze
Szko³y Podstawowej nr 1, Irena Ma³yszczuk ze
Szko³y Podstawowej nr 2, Anna Saar-Auerbach
z Gimnazjum nr 1, Joanna Pytel z Zespo³u Publicznych Szkó³ Katolickich oraz Gra¿yna Sobierajska z Prywatnej Szko³y Podstawowej.

Z programem wokalno-kabaretowym na zakoñczenie uroczystoci wyst¹pili uczniowie pod
kierunkiem Ma³gorzaty Kujawskiej z Gimnazjum
nr 1 w Z¹bkach.
Barwy Jesieni to kolejny konkurs dla dzieci i m³odzie¿y zorganizowany przez Prask¹ Gie³dê Spo¿ywcz¹. Przed rokiem, z inicjatywy PGS,
odby³ siê konkurs plastyczny Malujemy to, co
jemy, za przed trzema laty konkurs z okazji
XV-lecia PGS. Przed dwoma
laty Praska Gie³da Spo¿ywcza zorganizowa³a konkurs
fotograficzny w zwi¹zku
z 40-leciem miasta Z¹bki.
Tegoroczna edycja konkursu by³a rekordowa pod
wzglêdem liczby uczestników oraz reprezentowanych
szkó³  wywodz¹cych siê nie
tylko z aglomeracji warszawskiej ale i z odleg³ych
zak¹tków Polski.

7

CO S£YCHAÆ  2009/20

Inwestycje w Miecie
Przetarg na trybunê
Do 5 listopada oferenci maj¹ czas na sk³adanie ofert na budowê trybuny g³ównej na terenie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji.
Zakres prac obejmuje opracowanie wielobran¿owego projektu wykonawczego na podstawie
projektu budowlanego oraz wybudowanie trybuny g³ównej z 1996 miejscami siedz¹cymi,
która jednoczenie bêdzie stanowiæ zaplecze
administracyjno  socjalne. Wszystko ma byæ
wykonane zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN. Po¿¹dany termin realizacji to 28
miesiêcy od daty podpisania umowy z wykonawc¹.
Mickiewicza i Dzika zakoñczone
Dobieg³y koñca prace zwi¹zane z budow¹
ul. Mickiewicza. Droga zosta³a odwodniona,
oprócz nawierzchni jezdni powsta³ równie¿
chodnik, cie¿ka rowerowa, parkingi. Za realizacje tej drogi mieszkañcy sk³adaj¹ podziêkowania na rêce w³adz miejskich, a w szczególnoci radnego Jana Kurowickiego, który od
samego pocz¹tku zabiega³ o wykonanie tej
drogi.

przyst¹piono do w³aciwych prac drogowych,
to od strony ul. Skrajnej dokonano wycinki
czêci drzewostanu, a od ul. Warszawskiej wyburzono zabudowê bêd¹c¹ w kolizji z realizowan¹ inwestycj¹. Obecnie na 3/4 odcinka drogi wykonana jest podbudowa wraz z pierwsz¹
warstw¹ asfaltow¹ (pozostaje jeszcze ostatnia
warstwa na gotowo). Równoczenie trwaj¹
prace zwi¹zane z budow¹ chodnika i cie¿ki
rowerowej.

Nowa alejka w Parku Miejskim
W padzierniku zosta³a zakoñczona budowa g³ównej, najbardziej uczêszczanej alejki w
Parku Miejskim ³¹cz¹cej ul. Wojska Polskiego z ul. Batorego wraz ze schodami prowadz¹cymi do tych ulic. Jak informuje burmistrz
Z¹bek na modernizacjê ca³ego parku jest przygotowany wniosek o dotacjê ze rodków unijnych.

Rusza przebudowa czêci ul. Powstañców
Miasto otrzyma³o pozwolenie na budowê czêci ul. Powstañców na odcinku od ul.
Reymonta do ul. Pi³sudskiego (za wyj¹tkiem
fragmentu odcinka 50 m bezporednio przylegaj¹cego do ul. Pi³sudskiego). Inwestycja
realizowana jest wspólnie przez Miasto i inwestora buduj¹cego hipermarket Kaufland.
Drogi powiatowe
Trwaj¹ wci¹¿ prace na odcinku ul. Batorego (od ul. Wolnoci w kierunku ul. Bystrej).
Niebawem ruszy front robót na ul. Pi³sudskiego. Od granicy miasta z Warszaw¹ do cmentarza zostanie wybudowany chodnik. Na czêci drogi po³o¿ona zostanie równie¿ nowa
nawierzchnia asfaltowa.

Mieszkam  Dbam

Prace drogowe zakoñczono równie¿ na ul.
Dzikiej. W zwi¹zku z faktem, ¿e w niedalekiej przysz³oci bêdzie modernizowana ul.
Powstañców, to skrzy¿owanie z t¹ drog¹ nie
zosta³o zrobione w ramach tego zadania. Ta
czêæ ul. Dzikiej zostanie wykonana wraz z
budow¹ ul. Powstañców.
Ul. Ks. Zycha (dawniej Nowoprojektowana)
Prace nad t¹ now¹ drog¹ (ma³¹ obwodnic¹
centrum Z¹bek) s¹ ju¿ na pó³metku. Zanim
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Orodek Pomocy Spo³ecznej w Z¹bkach
zakoñczy³ projekt Mieszkam  Dbam, w
ramach programu aktywnoci lokalnej. Ostatnim etapem by³y prace malarsko-remontowe
przy ulicy Matejki 9, gdzie zosta³a odrestaurowana brama przejciowa tego budynku. Prace te zakoñczy³y siê wspólnym piknikiem w
dniu 16.10.2009 r. W spotkaniu tym brali
udzia³ mieszkañcy domu, Burmistrz Miasta
Z¹bki, przedstawiciel referatu administracyjno-organizacyjnego Urzêdu Miasta Z¹bki,
przewodnicz¹cy komisji mieszkaniowej oraz
pracownicy OPS.
Projekt Mieszkam  Dbam zosta³ w 100%
zrealizowany zgodnie z jego za³o¿eniami. Efekty projektu, czyli integracja grupy lokalnej zosta³a osi¹gniêta poprzez zachêcanie i w³¹czenie lokatorów do wspólnej pracy przy poprawie
wizerunku swojego miejsca zamieszkania.
Autorzy projektu Mieszkam  Dbam El¿bieta Rutkowska, Micha³ Biñkowski, Maria
Matusiak jeszcze raz serdecznie dziêkuj¹
mieszkañcom budynków przy ulicy Pi³sudskiego 5 i 5A, Matejki 9, Urzêdowi Miasta,
Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej za
wspó³pracê oraz lokalnym przedsiêbiorcom,
którzy zapewnili materia³ do powy¿szego projektu, a byli to:

 PBM Perspektywa Hurtownia Materia³ów
Budowlanych (Z¹bki, ul. Ks. Skorupki 62)
 Firma MONO E. i K. £owiccy (Z¹bki,
ul. Ks. Kuleszy 1A),
 FORTP£YT (Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 8 D).
Natomiast wspólne spotkania piknikowe
umo¿liwili przekazuj¹c artyku³y ¿ywnociowe:
 Przedsiêbiorstwo Handlowe BIZON J. Skorupa,
 AGRO TECHNIKA S.A. Oddzia³ Gie³da
Praska (Z¹bki, ul. Pi³sudskiego 180),
 Cukiernia pana Olbrysia (Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 2).

www.zabki.pl
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Dzieñ Edukacji
Narodowej w SP2

Przedszkolaki
ze Skrzata
na I Wielkim Festiwalu
Pi³karskim dla Dzieci

M³odzi ludzie stale poszukuj¹ autorytetów,
którzy s¹ niezmordowani, wymagaj¹cy wobec
siebie, wyrozumiali dla innych. Dzisiejszy
dzieñ przypomina o niezwyk³oci zawodu nauczyciela   mówi³a pani dyrektor Irena
Ma³yszczuk do zebranych pracowników Szko³y Podstawowej nr 2.

³e fantazjê i wartoci swe  który odpiewali i odtañczyli uczniowie z wychowawcami, bo
przecie¿ szko³a bez ucznia jest pusta i nie ma
racji bytu.
Ewa Stolarska
Gra¿yna Jówiak

W spotkaniu wziêli równie¿ udzia³: pan
Grzegorz Mickiewicz  zastêpca Burmistrza
Miasta, pani Ewa Winiewska kierownik Referatu Owiaty, przewodnicz¹ca Rady Rodziców  p. Monika Koszewska oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szko³y.
Pan burmistrz wrêczaj¹c nagrody, podziêkowa³ za zaanga¿owanie i trud wk³adany w
kszta³towanie m³odego cz³owieka.

Ten dzieñ by³ bogaty w wydarzenia. Kolejn¹ atrakcjê przygotowali nasi uczniowie, pod
kierunkiem p.Jagody ¯aboklickiej oraz p. Anny
Kozio³ prezentuj¹c bardzo ciekawy program
artystyczny.

19 padziernika wszystkie grupy piêciolatków z Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat,
razem z dyrektor Jolant¹ Salak, nauczycielkami i osobami wspó³pracuj¹cymi wziê³y udzia³
w Festiwalu Pi³karskim w Hali Torwar w Warszawie. Bylimy najliczniejsz¹ grup¹ ze
wszystkich placówek owiatowych. Organizatorami tej imprezy byli: PZPN, Centralny Orodek Sportu oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uczestników witali: Grzegorz Lato 
prezes PZPN, Stefan Majewski  trener polskiej reprezentacji pi³ki no¿nej, a tak¿e by³y
pi³karz  W³odzimierz Smolarek. Ka¿dej grupie uczestników przewodzi³ wolontariusz, a
rozbawianiem dzieci zajmowali siê clown i mi.

Pasowanie
pierwszoklasistów
na uczniów
W pi¹tek, 16 padziernika odby³o siê lubowanie uczniów klas pierwszych w Szkole
Podstawowej nr 1. W obecnoci przedstawicieli z¹bkowskiej w³adzy, dyrektorów tutejszych szkó³ oraz licznie zgromadzonych rodziców 83 uczniów zosta³o uroczycie
w³¹czonych do spo³ecznoci szkolnej. Pierwszoklasici z ogromnym przejêciem przyrzekali na sztandar szko³y, ¿e bêd¹ pilnymi uczniami, wra¿liwymi ludmi i dobrymi Polakami.
Silne wzruszenie towarzyszy³o rodzicom, którzy z³o¿yli przyrzeczenie, ¿e bêd¹ troszczyæ siê
o dzieci, wspieraæ je w pokonywaniu trudnoci i cieszyæ siê z ich sukcesów.
Motywem przewodnim tegorocznego lubowania by³y prawa dziecka. Recytuj¹c wiersze pierwszaki postulowa³y o prawo do godnego ¿ycia, bez wojen, g³odu i bicia, bez
strachu, smutku i ³ez. Przypomnia³y o swoich
prawach do mi³oci, radoci, nauki, zabawy.

Przed rozpoczêciem konkurencji sportowych przedszkolaki rozgrzewa³y siê wspólnym
piewem, okrzykami oraz tworzy³y meksykañsk¹ falê, jak na prawdziwym meczu pi³karskim. Nasi sportowcy pokonywali m.in.:
tory przeszkód, slalom z pi³k¹, celowali do
bramki, czo³gali siê przez dmuchan¹ g¹sienicê
i bawili siê w basenie z pi³eczkami.
Dodatkowymi atrakcjami tej imprezy by³o:
spotkanie z zawodnikami Legii Warszawa, s³uchanie koncertu Kuby Molêdy, ogl¹danie spektaklu Sportowe ¿ycie, czyli je¿ vs je¿ozwierz,
wystêpy mistrza wiata w grze w Zokê  Damiana Mielnickiego oraz Timo Lohnenbaha 
jednego z najlepszych freestylerów pi³karskich.

SP2

Nauczycielu  jeste mi
naprawdê bliski
Takie s³owa us³yszeli nauczyciele Szko³y
Podstawowej nr 1 w dniu swojego wiêta.
Uczniowie kl. VI a przygotowali krótk¹ scenkê, w której pojawi³a siê humorystyczna refleksja na temat ich codziennych zmagañ ze szkoln¹ rzeczywistoci¹. M³odzie¿owy Dyrektor
przedstawi³ w³asne postulaty na dobr¹, przyjazn¹, nowoczesn¹, wspania³¹ szko³ê. Uczniowie,
za uformowali zdolnego, pilnego mi³ego
ucznia.
Przedstawienie zakoñczy³o siê hitem muzycznym K.Krawczyka Nauczycielu da³e
mi wiedzê, da³e mi wiarê, da³e rozs¹dek, da-

www.zabki.pl

Uczniowie klas I uwietnili wystêpy polskimi tañcami ludowymi. Pokaz ma³ych bohaterów dostarczy³ zebranym wielkiej radoci. Na
pami¹tkê tego wydarzenia uczniowie klas
pierwszych otrzymali dyplomy, legitymacje
szkolne oraz upominki ufundowane przez Radê
Rodziców oraz Burmistrza miasta Z¹bki p. Roberta Perkowskiego.
K. Pilichowska
A. Grzelak

Ma³ym zawodnikom wrêczono wiele atrakcyjnych nagród: koszulki, materia³y plastyczne, balony, soki, s³odycze i wiele innych gad¿etów, a ponadto nasze przedszkole otrzyma³o
dwie pi³ki no¿ne. Na koniec wszyscy wykonali wspólne pami¹tkowe zdjêcie.
Uczestnictwo w imprezie na pewno spowodowa³o rozbudzenie zainteresowania sportem.
Byæ mo¿e kto sporód naszych przedszkolaków zostanie w przysz³oci wielk¹ gwiazd¹ pi³ki no¿nej.
Dorota Jankowska
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Miejski Orodek Kultury w Z¹bkach zaprasza:
PRACOWNIA
RYSUNKU I MALARSTWA
doroli, m³odzie¿, dzieci

zajêcia: poniedzia³ki, rody, czwartki lub pi¹tki w godz. wieczornych, MOK,
ul. S³owackiego 10
Nauka rysunku, malarstwa olejnego i akwarelowego, malarstwa na szkle
(koszt  16 z³. za jedne zajêcia)

PLASTYKA

dla dzieci w wieku 4  6 lat

Zajêcia: wtorki i czwartki o godz. 1600 w MOK, ul. Orla 8
(koszt zajêæ  40 z³. miesiêcznie)

WARSZTATY
CERAMICZNE

Zajêcia: czwartki w godz. 1800  2000, MOK, ul. S³owackiego 10
Koszt zajêæ  45 z³./miesiêcznie

DZIECIÊCA
GRUPA BALETOWA

Zajêcia: PONIEDZIA£KI w MOK, ul. Orla 8, w godz.:
dzieci m³odsze 1600,
grupa redniozaawansowana 1645,
dzieci starsze - 1730
Koszt zajêæ  70 z³./ miesiêcznie

INDYWIDUALNA NAUKA
GRY NA INSTRUMENTACH

pianino, keyboard  wtorki ( koszt  30 z³/ lekcja)
gitara  poniedzia³ki ( koszt 140 z³. miesiêcznie)

KLUB TAÑCA
NOWOCZESNEGO FART
dzieci w wieku 5  7 i 8  10 lat

W programie nauka tañca turniejowego: disco freestyle, jazzdance, hip
hop, funky jazz, electric boogie.
Zajêcia: wtorki i czwartki w godz. 1700  1800, 1800 - 1900 i 1900-2000 ul. Orla 8
Koszt zajêæ  50 z³. miesiêcznie

NAUKA
TAÑCA TOWARZYSKIEGO

Zajêcia: poniedzia³ki ul. Orla 8
godz. 1830  1930  dzieci
godz. 1930  2030  gr. redniozaawansowana
godz. 2030- 2130  gr. zaawansowana doros³ych
Koszt zajêæ  80 z³. miesiêcznie

STUDIO TEATRALNE
dla m³odzie¿y od 10 lat

Podstawy warsztatu, æwiczenia z dramy, realizacjê przedstawieñ teatralnych.
Zajêcia MOK, ul. Orla 8, rody i pi¹tki
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GRUPA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Zajêcia dla dzieci w wieku 4  6 lat,

W programie zajêæ: rytmika, plastyka, zabawa w teatr, nauka piosenek.
Zajêcia: wtorki rody i czwartki w godz. 1100 - 1300 MOK ul. Orla 8
Koszt  100 z³. miesiêcznie

TRENING PAMIÊCI

Zajêcia prowadzone autorsk¹ metod¹ Gra¿yny i Przemys³awa Wojakowskich z zastosowaniem sprawdzonych technik audiowizualnych.
Zajêcia 1 raz w tygodniu (2 h lekcyjne).
Diab³y
wtorkiCzerwone
lub czwartki

WARSZTATY BI¯UTERII
ARTYSTYCZNEJ

bi¿uteria witra¿owa, decoupage, szk³o weneckie, kamienie pó³szlachetne,
kryszta³y Svarowskiego, z filcu i inne
czwartki o godz. 1800 w MOK, ul. S³owackiego 10
koszt 50 z³. miesiêcznie + materia³y

KURS BI¯UTERII
Dzikie wê¿eKORALIKOWEJ

Nauka wyplatania bransoletek, naszyjników i ozdób z wykorzystaniem koralików
Zajêcia - rody o godz. 17:00, MOK, ul. S³owackiego 10

FOTOGRAFIA

Tajniki fotografii analogowej i cyfrowej,
fotografii rzemielniczej i artystycznej
dla dzieci i m³odzie¿y

Zajêcia  wtorki o godz. 17:00, MOK, ul. S³owackiego 10

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
dla m³odzie¿y i doros³ych

Plenery, studio, obróbka cyfrowa zdjêæ
Zajêcia: pi¹tki w godz. 1800  2000,
MOK, ul. S³owackiego 10

ZABAWY JÊZYKOWE
POPATRZ  POS£UCHAJ
 PRZEMYL  PRZEKA¯  TWÓRZ

Zajêcia grupowe dla dzieci 5  6 letnich
Spotkania w pi¹tki o godz. 17:00, MOK, ul. Orla 8

CHÓR SENIORA
Z£OTA JESIEÑ

 próby raz w tygodniu w MOK, ul. S³owackiego 10

Kluby Seniora
RETRO i RELAKS

Spotkania raz w miesi¹cu
w sali widowiskowej Parafii w. Trójcy
oraz w Dolnym Kociele Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego

www.zabki.pl
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Punkt
Konsultacyjny
Komisji
ds. Rozwi¹zywania
Problemów
Alkoholowych
Z¹bki, ul. 3 Maja 14/16
tel.: 781-63-61

Dy¿ury w punkcie konsultacyjnym:
 dla osób z problemem alkoholowym i
ch rodzin: rody i czwartki w godz.
16-18
 dla osób z problemem narkotykowym
i ich rodzin: pi¹tki w godz. 15-17
 dy¿ury kuratora sadowego: 1- i 3-cia
roda miesi¹ca w godz. 18-20
 wyk³ady nt. uzale¿nienia i wspó³uzale¿nienia: 2- i 4-ta roda miesi¹ca w
godz. 18-20
 grupa edukacyjno-terapeutyczna dla
osób wspó³uzale¿nionych: pi¹tki
w godz. 1715-2000

Zachowaj Trzewy Umys³
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Fundacja  Trzewy Umys³ od 2001 r. jest organizatorem ogólnopolskiej kampanii  Zachowaj Trzewy Umys³, której g³ównym celem jest promowanie zdrowego stylu
¿ycia, konstruktywnych postaw i prospo³ecznych zachowañ..
Tegoroczna akcja prowadzona jest pod has³em  BEZ DOWODU NIE KUPISZ i w g³ównej mierze kieruje apel
do sprzedawców alkoholu o odmowê sprzeda¿y alkoholu nieletnim. Nasze Miasto równie¿ bierze udzia³ w tej akcji.
Polskie prawo zabrania sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych osobom niepe³noletnim. Reguluje to Ustawa
o Wychowaniu w Trzewoci i Przeciwdzia³aniu Alkoholizmowi (art.15 ust.1 i 2 oraz art. 43 ust. 1,2,3 i 4 ).
Jak wynika z przeprowadzonych wród m³odzie¿y sonda¿y, doæ czêsto zdarza siê, ¿e alkohol sprzedawany jest
osobom, które nie ukoñczy³y 18 roku ¿ycia.
Przyjrzyjmy siê, jak dzia³a alkohol na organizm cz³owieka:
 silnie odurza
 zmienia wiadomoæ, nastrój, sposób mylenia i mówienia
 przyspiesza akcjê serca, podnosi cinienie krwi
 silnie obci¹¿a w¹trobê, która ulega zatruciu a u osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu prowadzi do marskoci w¹troby
 zak³óca funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu, powoduje k³opoty z koncentracj¹ i os³abia refleks
 mo¿e wywo³aæ halucynacje.
Wypity alkohol nie zostaje w ca³oci strawiony w ¿o³¹dku i przedostaje siê do krwi i t¹ drog¹ rozprowadzany jest
po ca³ym organizmie docieraj¹c do wszystkich komórek.
Szczególnie grone s¹ skutki dzia³ania alkoholu na m³ody, rozwijaj¹cy siê organizm. Nawet niewielkie iloci
alkoholu mog¹ uszkadzaæ procesy rozwojowe dzieci i m³odzie¿y. Dotyczy to zarówno rozwoju fizycznego jak i
psychicznego. Alkohol hamuje normalny wzrost, utrudnia uczenie siê, zapamiêtywanie, mo¿e zaburzaæ zdrowe kontakty z rówienikami.
Po spo¿yciu alkoholu zaburzeniu ulega zdolnoæ oceny rzeczywistoci, refleks i koordynacja, traci siê pe³n¹
kontrolê nad swoimi decyzjami. W zwi¹zku z tym wzrasta niebezpieczeñstwo podejmowania przez m³odych ludzi
zachowañ ryzykownych. M³ody organizm wykazuje poza tym znacznie ni¿sz¹ tolerancjê na alkohol, ³atwiej ulega
uzale¿nieniu.
Maj¹c na uwadze ogrom szkód jakie alkohol czyni w organizmie dzieci i m³odzie¿y, zasadne jest skierowanie
apelu do doros³ych o rozs¹dek i odpowiedzialnoæ.
Kierujemy tak¿e apel do sprzedawców o niesprzedawalnie alkoholu nieletnim.
W wybranych sklepach w Z¹bkach pojawi¹ siê wkrótce materia³y informacyjne, przypominaj¹ce, ¿e BEZ DOWODU NIE KUPISZ
Opracowa³a Ewa wiadkowska
Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie nastêpuj¹cej nieruchomoci gruntowej:
Nr dzia³ki
4/2; 4/3; 7

£¹czna pow.
w m²

Obrêb
'0054-03-30

3365

Po³o¿enie
ul. Pi³sudskiego

Przeznaczenie terenu
do wydzier¿awienia
Parking

Termin
Wywo³awcza op³ata roczna z tytu³u
wydzier¿awienia czynszu dzier¿awnego netto [z³]
10 lat

26 280,00 z³

Wadium
[z³]
4 000,00 z³

Minimalne
post¹pienie
[z³]
300,00 z³

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak najwiêkszej stawki czynszu dzier¿awnego za grunt.
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ
w dniu 03.11.2009 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10.00 (wejcie B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WP£ACENIE WADIUM NAJPÓNIEJ W DNIU 27.10.2009 r. NA KONTO URZÊDU: PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy siê data wp³ywu na konto bankowe Urzêdu Miasta).
Warunki przetargu, szczegó³owe informacje i za³¹czniki do og³oszenia dostêpne na stronie BIP Urzêdu Miasta Z¹bki i w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami Urzêdu Miasta Z¹bki (tel. 0-22 781-68-14 (do 17), wew. 120)

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie nastêpuj¹cej nieruchomoci gruntowej:
Nr dzia³ki
'4/3

Obrêb
'0054-03-30

Pow. w m²
485

Po³o¿enie
ul. Pi³sudskiego

Przeznaczenie terenu
do wydzier¿awienia
parking

Termin
Wywo³awcza op³ata roczna z tytu³u
wydzier¿awienia czynszu dzier¿awnego netto [z³]
10 lat

3 900,00 z³

Wadium
[z³]
600,00 z³

Minimalne
post¹pienie
[z³]
60,00 z³

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak najwiêkszej stawki czynszu dzier¿awnego za grunt.
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ
w dniu 03.11.2009 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11.00 (wejcie B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WP£ACENIE WADIUM NAJPÓNIEJ W DNIU 27.10.2009 r. NA KONTO URZÊDU: PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy siê data wp³ywu na konto bankowe Urzêdu Miasta).
Warunki przetargu, szczegó³owe informacje i za³¹czniki do og³oszenia dostêpne na stronie BIP Urzêdu Miasta Z¹bki i w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami Urzêdu Miasta Z¹bki (tel. 0-22 781-68-14 (do 17), wew. 120)

www.zabki.pl
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Spektakularne zwyciêstwo Dolcanu w Zabrzu
Po zwyciêstwie nad ³ódzkim Widzewem,
przysz³o kolejne, jeszcze bardziej spektakularne zwyciêstwo, bo z 14 - krotnym mistrzem Polski i 6-krotnym zdobywc¹ Pucharu Polski (najbardziej utytu³owany klub w
historii polskiej pi³ki), graj¹cym jeszcze w
zesz³ym roku w Ekstraklasie Górnikiem
Zabrze. Zwyciêstwo tym cenniejsze, bo odniesione na boisku rywala w obecnoci 8 tys.
widzów (zdecydowana wiêkszoæ to sympatycy Górnika). W tej kolejce (16) by³a to najwiêksza widownia (jak zreszt¹ w ka¿dym

meczu I ligi, który jest rozgrywany w Zabrzu).
Zwyciêstwo z legendarnym Górnikiem, w
meczu rozegranym 24 padziernika nie przysz³o
³atwo. Od 8 minuty, po bramce Roberta Szczota
prowadzili gospodarze. Na bramkê kontaktow¹
trzeba by³o czekaæ do 55 minuty, której autorem
by³ Marcin Korkuæ. W 61 minucie przys³owiow¹ kropkê nad i postawi³ niezawodny Maciej
Tataj. Górnik Zabrze: Dolcan Z¹bki  1:2.
Po 16 kolejkach, z dorobkiem 27 pkt. z¹bkowianie zajmuj¹ 4 miejsce, po takich potêgach jak:

Widzew £ód, Górnik Zabrze oraz Pogoñ Szczecin. Gracze Dolcanu przez ca³y sezon utrzymaj¹
wysoki, wyrównany poziom, odnotowuj¹c jak
na razie jedynie 3 pora¿ki (tylko Widzew mia³
ich mniej  2, za Górnik i Pogoñ po 4).
W nastêpnej kolejce Dolcan podejmie na
w³asnym boisku równie¿ Górnika, tyle ¿e
z £êcznej (31 padziernika, godz. 13.30).
W listopadzie zostan¹ jeszcze rozegrane dwie
kolejki, w których Dolcan Z¹bki zmierzy siê ze
Stal¹ Stalowa Wola oraz z £ódzkim KS.
red.

Z¹bkowska Liga Szóstek Pi³karskich
ju¿ po 4 kolejkach

Klasyfikacja strzelców
po IV kolejce Z.L.S.P.:
25 padziernika zosta³a rozegrana 4 kolejka Z¹bkowskiej Ligi Szóstek Pi³karskich.
Kolejka ta by³a wyj¹tkowa, gdy¿ pad³o mnóstwo bramek (101, z czego a¿ 38 strzeli³a dru¿yna Lo¿y Szyderców). Pewnie swój mecz
wygra³ lider ligi Albatros Z¹bki, pokonuj¹c
FC Fanatic 18:2. Kolejne spotkania odbywaæ
siê bêd¹ w nastepne niedziele, na boisku Orlik
przy SP Nr 2.
Wyniki 3 i 4 kolejki
III kolejka 18.10,2009 r.
FC Z¹bki  FC Polana 9 : 3
KTM  Drewnica Z¹bki 4 : 5
Lo¿a Szyderców  ASY 4 : 5
Nankatsu  Bad Boys 4 : 4
Los Desperados  FC Fanatic 4 : 2
Podlasie Z¹bki  Turbodymomeny 11 : 5
Z¹b Z¹bki  Bruno Tassi 6 : 4
Albatros Z¹bki  Inter 11 : 3
IV kolejka 25.10.2009 r.
KTM  Bad Boys 8 : 5
Albatros Z¹bki  FC Fanatic18 : 2
Podlasie Z¹bki  Drewnica Z¹bki 1 : 3
FC Polana  Inter1 : 12
Lo¿a Szyderców  Turbodymomeny 38 : 1
Z¹b Z¹bki  FC Z¹bki 6 : 1
Bruno Tassi  ASY 4 : 5

12

23 
21 
14 
10 
9
8
6

Piórkowski Tomasz (Lo¿a Szyderców)
Szeliga Grzegorz (Albatros)
Piórkowski Mariusz,(Lo¿a Szyderców)
Pasek Mateusz (KTM), Rowicki Adrian (Z¹b),
Paluch Rafa³ (Podlasie), Kubicki Adam (Drewnica),
¯ó³towski Pawe³ (Bad Boys), Ajdys Karol (Nankatsu)
Ptaszek Tomasz (Bruno-Tassi), Dorocki Jacek (Albatros),
5  Adamczyk Marcin, Lewandowski Sylwester, (wszyscy Bad Boys), Odzimek Micha³ (Albatros), Szeliga
Karol, Piekarz Bart³omiej (Z¹b), Pielak Adrian (Lo¿a
Szyderców)

Najbli¿sze mecze

V kolejka 8.11.2009 r.
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Z¹bkach ul. Batorego 11
ASY  FC Z¹bki, godz. 14.00
FC Polana  FC Fanatic, godz. 15.00
Podlasie  Bad Boys, godz. 16.00
Lo¿a Szyderców  Drewnica,
godz. 17.00
Tabela po 4 kolejkach
Bruno Tassi  Turbodymomeny,
Lp. Dru¿yna
PKT
godz. 18.00
1 Albatros Z¹bki
12
Z¹b  Inter, godz. 19.00
2 Z¹b Z¹bki
9
Nankatsu  KTM, godz. 20.00
3 Inter
9
Albatros  Los Desperados,
4 ASY
9
godz. 21.00
VI kolejka 15.11.2009 r.
Boisko Orlik przy Szkole
Podstawowej nr 2
w Z¹bkach ul. Batorego 11
Lo¿a Szyderców  Bad Boys 14.00
Podlasie  KTM 15.00
FC Z¹bki  Turbodymomeny 16.00
Z¹b  FC Fanatic 17.00
Nankatsu  Albatros 18.00
FC Polana  Los Desperados 19.00
Bruno Tassi  Drewnica 20.00
Asy  Inter 21.00

M
4

Z
4

R
0

P
0

BR
50 : 8

BIL
42

4

3

0

1

25 : 11

14

4
3

3
3

0
0

1
0

25 : 16
15 : 12

9
3

5

Bad Boys

7

4

2

1

1

30 : 15

15

6
7

Nankatsu
Lo¿a Szyderców

7
6

3
3

2
2

1
0

0
1

14 : 8
48 : 8

6
40

8

KTM

6

3

2

0

1

19 : 12

7

6
6

3
4

2
2

0
0

1
2

11 : 7
14 : 13

4
1

9 Los Desperados
10 Drewnica Z¹bki
11 FC Z¹bki

3

4

1

0

3

12 : 19

-7

12 Podlasie Z¹bki
13 Bruno Tassi

3
3

4
4

1
1

0
0

3
3

16 : 24
16 : 29

-8
-13

14 FC Polana

0

3

0

0

3

5 : 27

-22

15 FC Fanatic
16 Turbodymomeny

0
0

4
4

0
0

0
0

4
4

8 : 34
8 : 73

-26
-65
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