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Minister Obrony Narodowej
w Z¹bkach
9 stycznia, z okazji uroczystego oddania 80 nowych mieszkañ dla ¿o³nierzy zawodowych przyby³ do Z¹bek minister obrony narodowej Bogdan Klich. Nowe,
ekologiczne osiedle, usytuowane u zbiegu
ulic Dzikiej i Powstañców, zosta³o wybudowane w zaledwie 8 miesiêcy. Inwestorem
jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.
Oprócz ministra na uroczystoci licznie
przyby³a generalicja, wicestarosta wo³omiñski Ryszard Wêgierski, burmistrz Z¹bek Robert Perkowski, wiceburmistrz
Grzegorz Mickiewicz oraz przedstawiciele rodzin ¿o³nierskich. Po krótkich przemowach ministra, burmistrza Z¹bek i prezesa WAM nast¹pi³ uroczysty moment
przeciêcia wstêgi
i wrêczenia pierwszych kluczy. Na
zakoñczenie prezes
WAM Pawe³ Kossecki zas³u¿onym
wrêczy³ pami¹tkowe statuetki. Wród
odznaczonych znaleli siê genera³owie WP, szef MON
Bogdan Klich oraz
burmistrz Robert
Perkowski.
red.
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XXXIV sesja
Rady Miasta Z¹bki

1000 z³  nagroda Burmistrza Z¹bek

18 grudnia odby³a siê XXXIV sesja Rady Miasta,
podczas której podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
 w sprawie wyra¿enia zgody na wniesienie do
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.
z o.o. w Z¹bkach, jako wk³adu niepieniê¿nego
(aportu) Miasta Z¹bki w celu pokrycia udzia³ów - prawa w³asnoci sk³adników mienia komunalnego
 w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta Z¹bki
na rok 2009
 w sprawie odwo³ania Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miasta Z¹bki
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia
kredytów d³ugoterminowych w roku bud¿etowym 2008 z przeznaczeniem na realizacjê zadañ inwestycyjnych
 uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia
kredytów d³ugoterminowych w roku bud¿etowym 2008 z przeznaczeniem na realizacjê zadañ inwestycyjnych
 mieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia
kredytów d³ugoterminowych w roku bud¿etowym 2008 z przeznaczeniem na realizacjê zadañ inwestycyjnych
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Strategii Integracji i Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych Miasta Z¹bki na lata 2007-2013
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³aty targowej
 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu
Miasta Z¹bki na 2008 rok

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).

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

Pe³na treæ uchwa³ dostêpna jest na stronie internetowej Urzêdu Miasta (www.zabki.pl)  link
BIP (w zak³adce prawo miejscowe).

Zima w miecie 2009
Miejski Orodek Kultury (tel. 781 64 30)

19.01 (pon.)
Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 1000
powrót – 1330
Koszt – 9 z³.

26.01 (pon.)

20.01 (wt.)
Kino Silver Screen
„Madagaskar 2”
wyjazd – ok. 1000
powrót – 1330
Koszt – 14 z³.
godz. 1400 – Teatrzyk dla dzieci
pt.: „Dwie Dorotki” wstêp wolny

27.01 (wt.)

21.01 (r.)
Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 1000
powrót – 1330
Koszt – 9 z³.

22.01 (czw.)
godz.1100
– Warsztaty teatralne/plastyczne
MOK ul. Orla 8

godz. 1400
– Teatrzyk dla dzieci pt.: „Kopciuszek” Koszt – 9 z³.
MOK, ul. Orla 8, wstêp wolny

28.01 (r.)

Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 1000
powrót – 1330

Kino Silver Screen „Piorun”
wyjazd – ok.1000
powrót – 1330
Koszt – 14 z³.

Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 1000
powrót – 1330

Koszt – 9 z³.

godz. 1400 – Teatrzyk dla dzieci
pt.: „Noworoczne tajemnice”
MOK, ul. Orla 8, wstêp wolny

Koszt – 9 z³.

23.01 (pt.)
Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 1000
powrót – 1330

29.01 (czw.)
godz. 1100
– Warsztaty plastyczne/teatralne
MOK, ul. Orla 8
godz. 1400
– Teatrzyk dla dzieci pt.: Pamiêtnik
ma³ego s³oni¹tka
MOK, ul. Orla 8, wstêp wolny

30.01 (pt.)
Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 1000
powrót – 1330
Koszt – 9 z³.

Wyjazdy i powroty  parking przy filii Orodka Kultury, ul Orla 8
Informacje, op³aty i zapisy: Sekretariat MOK, ul. S³owackiego 10 w godz. 1000-1700
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
Redakcja nie odpowiada za treæ og³oszeñ i reklam. Nak³ad: 5000 egz.
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Nowa
Sekretarz
Miasta
Z¹bki

Wiceprzewodnicz¹ca
odwo³ana

Podczas ostatniej sesji (18 grudnia) jeden z punktów
porz¹dku obrad dotyczy³ odwo³ania ze stanowiska wiceprzewodnicz¹cej Rady Miasta Ma³gorzaty Stachera.
Wniosek o odwo³anie wiceprzewodnicz¹cej zg³osi³a grupa radnych. G³osowanie nad tym wnioskiem odby³o siê
w trybie tajnym. Zgodnie z prawem, aby dokonaæ odwo³ania potrzebna by³a bezwzglêdna wiêkszoæ ustawowego sk³adu rady, a wiêc 11 radnych. Dok³adnie tylu opowiedzia³o siê za odwo³aniem Ma³gorzaty Stachera.
Jeszcze przed g³osowaniem wiceprzewodnicz¹ca odw Krakowie w zakresie Zarz¹dzanie,
W zwi¹zku z objêciem funkcji preczyta³a owiadczenie, w którym napisa³a:
kontrola wewnêtrzna oraz audyt.
zesa Przedsiêbiorstwa Gospodarki KoPowodem odwo³ania mnie z funkcji zastêpcy przeMimo m³odego wieku posiada barmunalnej przez dotychczasowego sewodnicz¹cego Rady Miasta, zgodnie z uzasadnieniem
dzo du¿e dowiadczenie w pracy urzêdkretarza Roberta wi¹tkiewicza zasz³a
do projektu uchwa³y, jaki zosta³ z³o¿ony w tej sprawie,
nika samorz¹dowego.
potrzeba powo³ania jego nastêpcy.
W latach 1999-2006 pracowa³a
nie jest z³e wywi¹zywanie siê przeze mnie z powierzoBurmistrz Z¹bek z dniem 2 stycznia
w Starostwie Powiatowym w Nowym
nych mi zadañ, lecz nie popieranie w g³osowaniach dziapowierzy³ pe³nienie obowi¹zków sekreTargu  od 2001r. kierownik biura kon³añ Burmistrza Roberta Perkowskiego.
tarza Patrycji ¯o³nierzak pracuj¹cej
troli. Natomiast w latach 2006-2008
Zgodnie ze lubowaniem, jakie z³o¿y³am podczas inw urzêdzie jako audytor.
pe³ni³a funkcjê audytora wewnêtrzneauguracyjnej Sesji Rady Miasta winna jestem dzia³aæ
przede wszystkim dla dobra Mieszkañców, nie za bezgo w Urzêdzie Miejskim w Wo³ominie.
Pani Patrycja ¯o³nierzak urodzi³a siê
krytycznie popieraæ wszelkie poczynania Burmistrza.
Przez niemal rok pracowa³a jako audy19 lutego 1979 r. w Zakopanem, od
Z tego wzglêdu nie widzê mo¿liwoci zmiany swojej
tor równie¿ w Urzêdzie Miasta Z¹bki.
dwóch lat mieszka w Warszawie.
postawy na naruszaj¹c¹ z³o¿one lubowanie tylko po to, by
Sporód licznych zainteresowañ najJest absolwentk¹ Akademii Ekonoutrzymaæ stanowisko wiceprzewodnicz¹cej Rady Miasta.
bardziej lubi: narty, ksi¹¿ki, filmy,
micznej w Krakowie. Ukoñczy³a rówW ¿yciu mo¿na byæ powo³ywanym na ró¿ne stanouwielbia góry i Podhale.
nie¿ Studia Podyplomowe w Szkole
wiska, mo¿na te¿ je traciæ. Dla mnie wa¿ne jest jednak
red.
Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania AE
to, aby na swych stanowiskach
postêpowaæ zgodnie z sumieniem
Biuro Us³ug
GABINET LEKARSKI
i z³o¿onym przed Bogiem i ludHURTOWNIA RAJSTOP
mi obietnicami. Z powa¿aniem
Kadrowo-Szkoleniowych
Andrzej Kaczorek
W Z¥BKACH
Ma³gorzata Stachera.
oferuje w styczniu
ul. Skorupki 78
Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A
szkolenia:
poleca
specjalista med. rodzinnej
Przewodnicz¹cy rady, szefowie
 Podstawy obs³ugi
rajstopy dzieciêce firm:
i medycyny pracy
komisji oraz burmistrz Z¹bek pokomputera
WOLA, GATTA, SYNTEX
dziêkowali radnej za dotychczaso EKG, spirometria
(zachêcamy Seniorów)
w cenach fabrycznych
w¹ wspó³pracê. Jednoczenie rad badania pracowników
 Specjalista ds. kadr
Godziny otwarcia
na Ma³gorzata Stachera wyrazi³a
 badania kierowców
z P³atnikiem
pon-pt. 8-17, sob. 8-13
chêæ zmiany komisji, w której by
 drobne zabiegi (zastrzyki)
 Dotacje unijne dla
¯yczymy tanich
pracowa³a. Zamiast komisji spoGabinet czynny codziennie
rozpoczynaj¹cych
i udanych zakupów.
³ecznej mia³aby to byæ komisja repo uzgodnieniu wizyty
dzia³alnoæ gospodarcz¹
tel:(022) 762 86 69,
wizyjna.
pod telefonem:
red.
(0)
604
184
776
tel. 0-503 765 560
tel. 603 927 323

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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Mo¿e byæ szybciej,
sprawniej, lepiej

Rozmowa z nowym prezesem Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Robertem
wi¹tkiewiczem
Od 1 stycznia 2009 r funkcjonuje w Z¹bkach nowe Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej jako spó³ka prawa handlowego. Do tego przekszta³cenia przygotowywano
siê kilka lat, sam w³aciwy proces przekszta³cenia przebiega³ g³ównie w ci¹gu ostatnich miesiêcy ubieg³ego roku.
Mimo ¿e spó³ka ju¿ funkcjonuje, to od strony
formalno-prawnej nie wszystko zosta³o jeszcze
zrobione. Co jeszcze trzeba by³oby wykonaæ w
ci¹gu najbli¿szych miesiêcy?
Rzeczywicie, ca³y proces przekszta³cenia
Miejskiego Zak³adu Komunalnego w spó³kê z
ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ trwa ju¿ od kilku miesiêcy. Zacz¹³ siê od konsultacji z Rad¹
Miasta jeszcze na pocz¹tku ubieg³ego roku. Ca³y
proces przekszta³cania MZK wraz uzyskaniem
zgody Rady Miasta Z¹bki zakoñczy³ siê we wrzeniu ubieg³ego roku. Natomiast na pocz¹tku tego
roku zosta³y z³o¿one do wszystkich wymaganych
urzêdów odpowiednie wnioski, m.in.: z³o¿ylimy
wniosek do Krajowego Rejestru S¹dowego o wpis
spó³ki do rejestru przedsiêbiorców, z³o¿ylimy
wniosek o nadanie numeru REGON, nadanie numeru NIP oraz o za³o¿enie konta bankowego.
Wiêkszoæ z tych procesów ju¿ siê zakoñczy³a.
Praktycznie wszystkie wymagane prawem dokumenty s¹ ju¿ w naszym posiadaniu, za wyj¹tkiem
wpisu do KRS. PGK jest zatem formalnie jeszcze
spó³k¹ w organizacji.
Natomiast jeli chodzi o zakoñczenie procesu
wyposa¿ania spó³ki w maj¹tek trwa³y, to czekamy jeszcze na zgodê Rady Miasta na wniesienie
do spó³ki dwóch niezabudowanych dzia³ek, na
których spó³ka zamierza z biegiem czasu wykonaæ inwestycje kubaturowe. Przy ul. Batorego
powstanie niewielki budynek administracyjny oraz
zaplecze techniczne w postaci hali gara¿owowarsztatowej. Przy zlewni na Pi³sudskiego zamierzamy wybudowaæ ma³e zaplecze magazynowe na
sól, piasek i ¿wir.
Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e ca³y przekazany spó³ce maj¹tek bêdzie w dalszym ci¹gu stanowi³ w³asnoæ Miasta Z¹bki, gdy¿ gmina jest jedynym, 100% jej w³acicielem. Przekszta³cenie
MZK w spó³kê z .o.o. by³o rodzajem komercjalizacji nie maj¹cej nic wspólnego w prywatyzacj¹.
Jakiekolwiek zbycie udzia³ów w spó³ce i tym samy
jej maj¹tku wymaga³oby formalnej zgody Rady
Miasta wyra¿onej w postaci uchwa³y.
Bardzo wa¿ne s¹ zmiany administracyjnoprawne, ale nie mniej wa¿na, jeli nie wa¿niejsza jest sprawa wyposa¿enie spó³ki w maj¹tek.
Czy proces wyposa¿ania spó³ki w maj¹tek jest
ju¿ zakoñczony?
Generalnie ca³y maj¹tek, o który prosilimy
Urz¹d Miasta zosta³ ju¿ do spó³ki wniesiony. Sta³o siê to w dniu 31 grudnia 2008 roku. Spó³ka
zosta³a wyposa¿ona w sieæ wodoci¹gow¹, sieæ
kanalizacyjn¹ miasta oraz zlewniê cieków. Sieæ
ta sta³a siê w³asnoci¹ spó³ki z wy³¹czeniem krótkich odcinków w stosunku do których wyst¹pi³y
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problemy formalno-prawne lub które zosta³y wykonane przez Urz¹d Miasta w II po³owie 2008
roku. Tak¿e te odcinki bêd¹ sukcesywnie wnoszone na maj¹tek spó³ki prawdopodobnie w czerwcu
tego roku. Natomiast maszyny i pojazdy u¿ytkowe, które by³y w dyspozycji MZK z mocy prawa
s¹ teraz w dyspozycji spó³ki.
W bud¿ecie miasta na ten rok s¹ zaplanowane
rodki na budowê wodoci¹gów. Czy inwestycje te bêd¹ przeprowadzane przez Urz¹d Miejski, czy ju¿ przez nowe przedsiêbiorstwo?
W bud¿ecie miasta na 2009 rok zosta³y tylko
takie inwestycje wodno - kanalizacyjne, których
nie uda³o siê zakoñczyæ w 2008 roku. Natomiast
co do zasady inwestycje w tym zakresie bêd¹ ju¿
wykonywane przez spó³kê, na zasadzie przetargów nieograniczonych. W pierwszej kolejnoci
zostan¹ wykonane te inwestycje, które zosta³y
ju¿ zaprojektowane przez Urz¹d Miasta. Mam
nadzieje, ¿e ju¿ na wiosnê otrzymamy pierwsze
pozwolenia na budowê. Oczywicie zakres rzeczowy tych inwestycji bêdziemy musieli dostosowywaæ do wartoci rodków w³asnych lub uzyskanych w WFOiGW kredytów. Jeli tych
rodków bêdzie zbyt ma³o, to bêdziemy zmuszeni poszukiwaæ innych, zewnêtrznych róde³ finansowania. Bêdziemy tak¿e korzystali z pomocy pracowników Urzêdu Miasta przy
opracowywaniu projektów wodno-kanalizacyjnych dofinansowywanych ze rodków Unii Europejskiej.
Czy zmiana przedsiêbiorstwa w spó³kê prawa
handlowego mo¿e wp³yn¹æ na to, ¿e sieæ wodno-kanalizacyjna bêdzie mog³a byæ jeszcze
dynamiczniej budowana?
Przez ostatnie dwa lata Miasto Z¹bki bardzo
intensywnie budowa³o nowe wodoci¹gi. W sumie
wykonywano po kilkanacie kilometrów sieci wodoci¹gowej rocznie. W 2008 r. by³o to a¿ 15 km.
Chcielibymy utrzymaæ ten poziom inwestowania, szczególnie w najbli¿szych kilku latach. Powa¿nym problemem pozostaj¹ jednak ród³a zasilania, aktualnie s¹ to zbyt w¹skie magistrale
warszawskiego MPWiK. Chcemy w pierwszej kolejnoci budowaæ te wodoci¹gi, które s¹ zapisane
w koncepcji wodoci¹gowania miasta. Proces inwestycyjny zosta³ w niej rozpisany na kilka lat.
Taka dynamika procesu inwestycyjnego powinna
spowodowaæ, i¿ za 5-8 lat zwodoci¹gowane zostan¹ ca³e Z¹bki.
Ponadto w I po³owie tego roku przed³o¿ymy
Radzie Miasta projekt uchwa³y w sprawie wieloletniego programu budowy i modernizacji sieci
wodno-kanalizacyjnej. Uchwa³a ta bêdzie g³ów-

nym dokumentem okrelaj¹cym zakres rzeczowy
inwestycji wod-kan na najbli¿sze lata.
Jaki jest obecnie zakres zadañ, którymi zajmie siê Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej? Czym on bêdzie siê ró¿ni³ od tego, który wykonywa³ MZK?
Przede wszystkim formalnie zmieni³ siê zakres
dzia³alnoci spó³ki. Jako zadanie w³asne przejêlimy zbiorowe zaopatrzenie miasta w wodê, zbiorowe odprowadzenie cieków oraz prowadzenie
gospodarki wodno  ciekowej. Teraz jest to podstawowy zakres dzia³alnoci spó³ki. Natomiast
wszystkie pozosta³e czynnoci, które wykonujemy obecnie, realizujemy na podstawie odrêbnych
zleceñ z Urzêdu Miasta. Ta pozosta³a czêæ dzia³alnoci spó³ki ma charakter typowo komercyjny.
Bêdziemy chcieli wychodziæ z tymi us³ugami tak¿e poza granice naszego miasta. Wszelkie te dodatkowe zadania wykonywane s¹ na podstawie
umów cywilno  prawnych.
Czy przeprowadzone zmiany organizacyjne
mog¹ mieæ wp³yw na obs³ugê mieszkañców
przez ten nowy podmiot. Czy te zmiany bêd¹
bezporednio rzutowa³y na obs³ugê mieszkañców?
To bêdzie proces d³ugotrwa³y i uci¹¿liwy. Na
pocz¹tku ¿adnych cudów. W pierwszych miesi¹cach, czy w pierwszym roku dzia³alnoci spó³ki
mieszkañcy miasta nie odczuj¹ generalnie tych
zmian. Natomiast, mam nadziejê, ¿e kolejne lata
przynios¹ wzrost jakoci wiadczonych przez
przedsiêbiorstwo us³ug, a tym samym wp³yn¹ na
wzrost satysfakcji mieszkañców miasta jako naszych klientów.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat zakupiono wiele
specjalistycznego sprzêtu na potrzeby MZK. Zatem park maszynowy PGK jest ca³kiem przyzwoity. Natomiast zupe³nym przeciwieñstwem
jest stan substancji lokalowej PGK. Bez ¿adnej
przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e te obiekty bardziej przypominaj¹ te z okresu g³êbokiego PRL,
ni¿ siedzibê firmy, która dzia³aja w XXI wieku.
Czy s¹ plany zwi¹zane z budow¹ lub z modernizacj¹ siedziby przedsiêbiorstwa?
Je¿eli chodzi o park maszynowy, to w porównaniu z tym ,co zastalimy dwa lata temu, to ró¿nica jest kolosalna. Zakupiono dwa nowe traktory, zamiatarkê, remonter drogowy i ma³¹
mieciarkê. Pomimo tych zakupów jednak w dalszym ci¹gu wiele czynnoci jest jeszcze rêcznie
wykonywanych lub te¿ musi byæ zlecane zewnêtrznym firmom. Bêdziemy zatem mechanizowaæ okrelone czynnoci a w zwi¹zku z tym suk-
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cesywnie ka¿dego roku kupowaæ dwie lub trzy
maszyny, które usprawni¹ i przypiesz¹ pracê pracowników. Ponadto sprzêt bêdzie bardziej intensywnie wykorzystywany., np. zamiatarka w kilka
dni jest w stanie sprz¹tn¹æ ca³e Z¹bki a po tym
pojedzie do innej miejscowoci, by zarobi³a na
siebie. W ubieg³ym roku pracowa³a w Markach
oraz na drogach powiatowych. Podobnie bêdzie z
innym sprzêtem komunalnym, bêdziemy go w
wolnym czasie wynajmowali odp³atnie innym
gminom lub podmiotom gospodarczym.
Natomiast jeli chodzi o substancjê lokalow¹
spó³ki, to jest ona fatalna. Nie ma aktualnie w
Z¹bkach komunalnej jednostki, która mia³aby
gorsze warunki lokalowe ni¿ nasza spó³ka. Przejêlimy stare, wyeksploatowane i ma³o funkcjonalne budynki dawnego MZK. Bêdziemy musieli na tym polu poczyniæ stanowcze kroki,
zmierzaj¹ce do wybudowania od podstaw nowego budynku administracyjnego, budynku niewielkiego, bez ¿adnych ekstrawagancji. Teraz nie
mamy nawet jak odpowiednio obs³u¿yæ interesanta. Nie mamy sali obs³ugi klienta. Nie ma
nawet k¹ta, w którym mo¿na usi¹æ i wype³niæ
wniosek. Osoby, które chc¹ uregulowaæ p³atnoci za wodê i cieki musz¹ aktualnie staæ w kolejce do kasy na mrozie, na zewn¹trz budynku.
Nie s¹ to zatem warunki, w których klienta mo¿na obs³u¿yæ w sposób wygodny. Trzeba bêdzie
wiêc to zmieniæ, nie dla wygody 15 biurowych
pracowników spó³ki, lecz dla prawid³owej obs³ugi interesantów i ich satysfakcji.
Kiedy mo¿na siê tego spodziewaæ?
W marcu lub kwietniu br. chcielibymy uzyskaæ od Urzêdu Miasta nieruchomoæ, na której
postawimy ten biurowiec. Mylê, ¿e do jesieni
powinnimy posiadaæ gotowy projekt budowlany
oraz pozwolenie na budowê, tak aby jeszcze pod
koniec 2009 r. og³osiæ i rozstrzygn¹æ przetarg na
jego wykonanie. Mylê, ¿e koniec 2010 roku jest
najbardziej realn¹ dat¹, kiedy spó³k¹ mog³aby rozpocz¹æ funkcjonowanie w nowej siedzibie. Równolegle bêdzie siê tak¿e toczyæ procedura budowy hali gara¿owo- warsztatowej. Dzisiaj wiele
czynnoci serwisowych i monta¿owych jest prowadzona pod przys³owiow¹ chmurk¹.
Czy obecne budynki i teren dalej by³yby wykorzystywane przez PGK?
Aktualna siedziba przeszkadza trochê mieszkañcom ul. Moniuszki. G³ównie chodzi o ha³as,
spaliny oraz parkuj¹ce wozy asenizacyjne. Nowa
siedziba jest planowana przy ul. Batorego pomiêdzy boiskiem GP2 a projektowanym odcinkiem
ul. Nowej, z wjazdem w³anie od tej uliczki. Po
drugiej stronie proj. ul. Nowej s¹ ju¿ tylko ogródki dzia³kowe. Uci¹¿liwoæ bêdzie zatem znacznie mniejsza.
Je¿eli chodzi o grunty przy ul. Moniuszki, to
posiadaj¹ one nieuregulowany stan prawny. Aktualnie na wniosek Urzêdu Miasta w S¹dzie w
Wo³ominie toczy siê postêpowanie o ich zasiedzenie. Prawdopodobnie grunty pozostan¹ w gestii
Urzêdu Miasta. Budynki z uwagi na ich z³y stan
techniczny bêd¹ siê nadawa³y tylko do rozbiórki.
Dziêkujê za rozmowê.
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Kto odpowiada za drogi?
Mieszkañcy czêsto narzekaj¹ na z³y stan
nawierzchni dróg czy te¿ jej czystoæ. Nieraz po zniszczeniu sobie podwozia w wyniku wjechania w jak¹ wyrwê nie wiadomo
czyja to wina, do kogo siê zwróciæ, kto jest
zarz¹dc¹ tej drogi. Czêsto chcemy te¿ zwyczajnie zg³osiæ powstanie znacz¹cych ubytków w jezdni.
Na terenie Z¹bek, jak w ka¿dej innej gminie, wystêpuj¹ ró¿ne kategorie dróg, którymi zarz¹dzaj¹ ró¿ne podmioty. Generalnie
drogi przypisane s¹ poszczególnym samorz¹dom. I tak za drogi gminne odpowiada gmina, za powiatowe  powiat (Zarz¹d Dróg Powiatowych), a za wojewódzkie  samorz¹d
wojewódzki (Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich). Istnieje równie¿ odrêbna kategoria dróg krajowych, którymi zarz¹dza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Te jednak w Z¹bkach nie wystêpuj¹. Mamy
wiêc do czynienia jedynie z drogami
samorz¹dowymi: gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.

zdp@powiat-wolominski.pl, tel.: 022 776-19-40:
ulice: Pi³sudskiego, Kolejowa, Batorego,
Wojska-Polskiego, Szpitalna, Kochanowskiego, Drewnicka.
Drogi miejskie (gminne)
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej, Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10, e-mail:
pgk@pgk.zabki.pl, tel.: 022 781-68-16,18.
ulice: wszystkie pozosta³e.
W przypadku jakichkolwiek sugestii,
uwag, wniosków, prób dotycz¹cych którejkolwiek z dróg, nale¿y kontaktowaæ siê do
wy¿ej wymienionych instytucji.
red.

Drogi wojewódzkie:
Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich rejon Wo³omin, ul. Koby³kowska 1, 05-200 Wo³omin, e-mail: rd.wolomin@mzdw.pl, tel.: 022 776-23-33 lub 022
776-28-67:
 DW 634 (ulice: Ks. Skorupki, Warszawska, £odygowa)
 DW 631 (ul. ¯o³nierska w Warszawie)
 DW 629 (ul. Radzymiñska).
Drogi powiatowe:
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Wo³ominie,
ul. Koby³kowska 1a, 05-200 Wo³omin, e-mail:

linia przerywania  drogi wojewódzkie
linia ci¹g³a  drogi powiatowe

Przedsiêbiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
sta³o siê faktem
31 grudnia 2008 r , w kancelarii notarialnej przy ul. Orlej burmistrz Robert
Perkowski podpisa³ akt notarialny, na
mocy którego powsta³a w Z¹bkach
pierwsza w historii gminna spó³ka prawa handlowego  Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., która jest
prawnym nastêpc¹ funkcjonuj¹cego dot¹d
Miejskiego Zak³adu Komunalnego.
Na mocy tego aktu zosta³y wy³onione w³adze spó³ki: zgromadzenie wspólników, zarz¹d oraz rada nadzorcza. Funkcjê zgromadzenia wspólników jednoosobowo wype³nia
Burmistrz Miasta Z¹bki. W sk³ad zarz¹du
weszli: prezes Robert wi¹tkiewicz (dotychczasowy sekretarz miasta Z¹bki), wiceprezes
Krzysztof Gutowski (dotychczasowy kierow-

nik MZK) oraz wiceprezes Piotr Uciñski
(b. wicestarosta, radny powiatu wo³omiñskiego). Natomiast w sk³ad rady nadzorczej weszli: Wac³aw Szymanowski (przewodnicz¹cy), Tomasz B³a¿ej (wiceprzewodnicz¹cy)
oraz Arkadiusz ¯o³nierzak (cz³onek).
Przed nowym przedsiêbiorstwem wiele
wyzwañ. O planach PGK wiêcej mo¿na siê
dowiedzieæ z wywiadu, którego udzieli³ nam
prezes Robert wi¹tkiewicz.
red.
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NA SPOTKANIU W KLUBIE SENIORA RELAKS

Z¹bkowskie
spotkania wigilijne

W okresie przedwi¹tecznym i powi¹tecznym odby³o siê wiele
spotkañ wigilijnych, w których uczestniczy³y w³adze miejskie.
18 grudnia w Publicznym Gimnazjum nr 1 mia³o miejsce wi¹teczne spotkanie samorz¹dowców, w którym wziêli udzia³ nie tylko
z¹bkowscy samorz¹dowcy, ale tak¿e z Zielonki. Goci³ równie¿
przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Jacek Sasin, który jest
mieszkañcem Z¹bek. Spotkanie uprzyjemni³ wystêp artystyczny
wykonany przez uczniów.
Odrêbne spotkania przygotowa³y tak¿e organizacje pozarz¹dowe oraz firmy dzia³aj¹ce na terenie miasta.
red.

WIGILIA W Z¥BKOWSKIM KOLE POLSKIEGO ZWI¥ZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

WIGILIA SAMORZ¥DOWA W PG NR 1

WI¥TECZNE SPOTKANIE W SIEDZIBIE PRASKIEJ GIE£DY SPO¯YWCZEJ
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Wigilia w Kole Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
TPD w Z¹bkach

wiêta Bo¿ego Narodzenia to czas refleksji i wspólnych spotkañ w gronie najbli¿szych,
rodziny i przyjació³. W tym wspania³ym okresie, równie¿ i w naszym Kole Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej, jak co roku by³a to
okazja do uroczystego spotkania wigilijnego,
kiedy to jak jedna rodzina dzielilimy siê radociami i wspomnieniami minionego roku
oraz ¿yczylimy sobie wszystkiego, co najlepsze i kolejnych wspólnie spêdzonych chwil.
Nasze spotkanie wigilijne w tym roku by³o
szczególne, gdy¿ zosta³o uwietnione przez
wyj¹tkowych goci. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili nas: ¿ona Ambasadora Republiki
Wêgier Erika Kisz, której w roli t³umacza
i przewodnika towarzyszy³a Agnes Jankiewicz, Pastor Pawe³ Jarosz z ma³¿onk¹ Walen-

tyn¹ oraz Burmistrz naszego miasta
Robert Perkowski.
Tego, czego na pewno nie zapomnimy w tym dniu to wspania³a atmosfera, jaka towarzyszy³a nam
przez ca³y wieczór, dziêki wspólnemu piewaniu kolêd, do których
przygrywa³ na gitarze pastor przebrany za cowboya oraz radoci
w oczach naszych dzieci, które dowiadczy³y
spotkania niezwyk³ego Miko³aja, bo przecie¿
w tym roku naprawdê by³ wyj¹tkowy...
Upominki, jakimi zostali obdarowani nasi
podopieczni, to paczki zakupione i wykonane
przez dzieci i m³odzie¿ z Niemiec z ich w³asnych oszczêdnoci. Drobiazgi przydatne dla
ka¿dego, zapakowane w piêknie ozdobionych
,,pude³kach po butach, sprawi³y naszym dzieciom ogromn¹
radoæ!
Równie piêkne upominki
dosta³y nasze dzieci od pewnej
m³odzie¿y, tym razem polskiej
z warszawskiego Liceum im.
Kasprzaka, która czêæ swoich
miko³ajkowych prezentów
przeznaczy³a dla naszych podopiecznych.
Pani ambasador Erika Kisz
swoim miko³ajkowym upominkiem zasili³a nasze ko³owe kon-

to, a dziêki w³adzom naszego miasta z Panem
Burmistrzem Robertem Perkowskim na czele
mamy miejsce, w którym mo¿emy prze¿ywaæ
takie wspania³e chwile.

Dziêkuj¹c wszystkim w tym miejscu, za okazane serce, za ka¿dy gest, który przyczynia siê
do tej radoci, jak¹ prze¿ywamy w takich chwilach ¿yczymy, aby by³a ona równie¿ udzia³em
wszystkich Pañstwa w Nowym 2009 Roku.
Rodzice i dzieci Ko³a TPD w Z¹bkach

Misterium Bo¿onarodzeniowe
w praskiej katedrze w. Floriana
4 stycznia w katedrze w. Floriana odby³o
Agnieszka Partyka (PG Nr 1) oraz Ewa Jarz¹Mazowsza u wrót stajenki, o którym pisalisiê Misterium Bo¿onarodzeniowe, zorganizobek (PG Nr 2). Bez w¹tpienia by³o to du¿e
my ju¿ we wczeniejszych numerach. Wród
wane przez: Duszpasterstwo rodowisk Twórwyró¿nienie dla naszych uczennic.
nich znalaz³y siê dwie reprezentantki Z¹bek:
czych Diecezji Warszawsko  PraSamo Misterium w wykonaniu
skiej, Samorz¹d Województwa
Skaldów by³o niezwyk³ym zjawiMazowieckiego, Urz¹d Miasta
skiem. piew i muzyka w wi¹tyni
Z¹bki, Stowarzyszenie Dziennikanabieraj¹ swoistej magii, wprowarzy im. W³adys³awa Reymonta oraz
dzaj¹c s³uchaczy w wyj¹tkowy naPrask¹ Gie³dê Spo¿ywcz¹. Patronat
strój. To niesamowite dzie³o przyhonorowy nad imprez¹ sprawowasporzy³o wielu wzruszeñ, o których
li abp Henryk Hoser  ordynariusz
d³ugo siê nie zapomina.
diecezji warszawsko  praskiej oraz
Muzykê skomponowa³ Jacek
Adam Struzik  marsza³ek wojeZieliñski do s³ów Leszka Moczulwództwa mazowieckiego. Uroczyskiego i Marka Skwarnickiego.
sty koncert poprowadzi³ popularny
W koncercie tym wziêli równie¿
dziennikarz radiowy Marek Gaudzia³ mieszkañcy Z¹bek, na czele
szyñski.
z w³adzami miasta.
Gwiazd¹ wieczoru byli SkaldoPo tej artystycznej uczcie odby³o
wie. Jednak przed artystami wyst¹siê wspólne spotkanie z organizatopili wczeniej laureaci festiwalu korami i wykonawcami misterium.
lêd i pastora³ek M³odzie¿ Marsza³ek Adam Struzik w otoczeniu z¹bkowskich samorz¹dowców
red.
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Bud¿et na 2009 rok uchwalony
18 grudnia Rada Miasta Z¹bki uchwali³a bud¿et na bie¿¹cy rok. Zgodnie z uchwa³¹ bud¿etow¹ dochody gminy zaplanowano w wysokoci 64 446 178,90 z³, za wydatki w wysokoci
89 601 331,00 z³., z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono a¿ 35 757 600,00 z³
Deficyt bud¿etu gminy wyniesie wiêc
25 155 152,10 z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z: emisji papierów
wartociowych (obligacji)  23 600 000 z³,
z nadwy¿ki bud¿etu z lat ubieg³ w kwocie
41 498,48 z³ oraz z wolnych rodków w kwocie 1 513 653,62 z³. Poni¿ej przedstawiamy
szczegó³owy plan zadañ inwestycyjnych na
bie¿¹cy rok.
WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2009
Dzia³: TRANSPORT I £¥CZNOÆ
 9 419 600 z³
 Kompleksowy remont i budowa g³ównych
dróg w Z¹bkach (w tym m. in.: wykonanie
budowy dróg Maczka, Wolnoci, Nowoprojektowanej, Langiewicza)  3 866 000 z³
 Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ci¹gu ulic Wojska Polskiego  Orla
(dokumentacja budowlana)  600 000 z³
 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z budow¹ drogi w ulicy Nowej  408 600 z³
 Budowa drogi w ul. Reymonta  655 000 z³
 Budowa chodnika w ulicy Wigury 
240 000 z³
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bartosza  30 000 z³
 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy ul. Piastowskiej 
30 000 z³
 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z budow¹ ulicy Gdyñskiej (odc. Wyzwolenia Lipowa) wraz z towarzysz¹ca infrastruktur¹  I etap
609 000 z³
 Opracowanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej wraz z budow¹ ulicy Warszawskiej (odc. Gminy)  708 600 z³
 ul. Torfowa  budowa dróg  850 000 z³
 Budowa drogi w ulicy Mickiewicza I etap
 600 000 z³
 Budowa drogi w ulicy Powstañców I etap
 800 000 z³
 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy ulicy Malczewskiego  7 900 z³
 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy ulicy Bortnowskiego i Kombatantów  8 500 z³
 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy ulicy Mazowieckiej
 6 000 z³
 Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzielana miêdzy jest na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  dofinansowanie budowy
drogi powiatowej Batorego w Z¹bkach 
3 000 000 z³.
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Dzia³: TURYSTYKA  570 000 z³
Budowa Centrum Turystyczno  Rekreacyjno-Sportowego w Z¹bkach, w tym:
 Budowa krytej p³ywalni (projekt)  10 000 z³
 Budowa kortów tenisowych, skate park,
boiska wielofunkcyjnego i lodowiska 
I etap  550 000 z³
 Budowa hali wystawienniczo-widowiskowo-sportowej (projekt)  10 000 z³
Dzia³: GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 3 656 000 z³
 Rozbudowa i modernizacja 2 budynków
komunalnych przy ul. Orlej i ul. Legionów
 2 156 000 z³
 Wykupy gruntów  1 500 000 z³
Dzia³: DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
 210 000 z³
 Przyst¹pienie do sporz¹dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Z¹bki  210 000 z³
Dzia³: ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 144 000 z³
 Zakup sprzêtu biurowego (urzêdy wojewódzkie)  5 000 z³
 Zakup sprzêtu biurowego (rada gminy) 
5 000 z³
 Modernizacja sieci informatycznej w UM
(wg. opracowanego projektu)  60 000 z³
 Zakup komputerów i akcesoriów 
20 000 z³
 Zakup rega³ów przesuwanych do archiwum
zak³adowego  54 000 z³
Dzia³: BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA  100 000 z³
 Zakupienie samochodu dla potrzeb Stra¿y
Miejskiej (pojazd przeznaczony do obs³ugi monitoringu miejskiego)  50 000 z³
 Rewitalizacja centrum Miasta Z¹bki  I etap
budowy monitoringu wizyjnego, opracowanie dokumentacji projektowej  50 000 z³
Dzia³: OWIATA I WYCHOWANIE
 15 650 000 z³
A) SZKO£Y PODSTAWOWE  700 000 z³
 Czêciowa modernizacja instalacji c.o.
w Szkole Podstawowej Nr 2 100 000 z³
 Przebudowa i modernizacja boiska ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ przy Szkole Podstawowej Nr 2  600 000 z³
B) PRZEDSZKOLA  14 900 000 z³
 Budowa Publicznego Przedszkola Nr 3
w Z¹bkach  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa
nowego przedszkola oraz wykonanie
studium wykonalnoci 14 900 000 z³
C) GIMNAZJA  50 000 z³
 Budowa dojazdu do boiska wraz z zagospodarowaniem terenu Gimnazjum
Publicznego Nr 2 w Z¹bkach 
50 000 z³

Dzia³: GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
 365 000 z³
Budowa kompleksowej sieci wodoci¹gowej w Z¹bkach (105 000 z³) w tym:
 Magistralna sieæ wodoci¹gowa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 II etap ul. Wyzwolenia, S³oneczna, Langiewicza, Lipowa oraz spinka wodoci¹gu
Wyzwolenia  Gdyñska; II etap ul. Szwole¿erów i Pi³sudskiego (ca³a)  53 000 z³
 Magistralna sieæ wodoci¹gowa: II etap 
Rychliñskiego  Sobieskiego  przejcie
przez tory do ul. 3-go Maja  30 000 z³
 Opracowanie projektu budowy wodoci¹gu w
ulicy Warszawskiej i ulicach przyleg³ych (w
ci¹gu od ul. Dolnej do ul. Zimnej)  17 000 z³
 Opracowanie projektu budowy wodoci¹gu
w ul. Che³moñskiego i Herberta  5 000 z³
Owietlenie placów i ulic (210 000 z³)
w tym:
 Budowa punktów wietlnych w rejonie
ulic: Sokola i Kamienna  100 000 z³
 Budowa owietlenia terenu filii Szko³y
Podstawowa Nr 1 przy ul. Kocielnej 
30 000 z³
 Budowa punktów wietlnych na ul. Mazowieckiej  50 000 z³
 Budowa owietlenia ul. Che³moñskiego 
10 000 z³
 Budowa owietlenia ul. Wybickiego 
20 000 z³
Pozosta³a dzia³alnoæ  50 000 z³ w tym:
 Objêcie udzia³ów w spó³kach prawa handlowego (PGK w Z¹bkach sp. z o.o.)
50 000 z³
Dzia³: KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 2 643 000 z³
 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych: Budowa trybuny g³ównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie
MOSiR w Z¹bkach  2 500 000 z³
 Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowê pe³nowymiarowego boiska pi³karskiego wraz
z jego owietleniem, niezbêdn¹ infrastruktur¹ i wyposa¿eniem dla potrzeb Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Z¹bkach
przy ul. S³owackiego 21  8 000 z³
 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej obejmuj¹cej budowê dwóch
kortów tenisowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
i wyposa¿eniem dla potrzeb Miejskiego
Orodka Sportu i Rekreacji przy ul. S³owackiego 21  4 000 z³
 Monitoring audio-video na stadionie miejskim MOSiR  46 000 z³
 Budowa placu zabaw w Z¹bkach Po³udniowych  50 000 z³
 Wykonanie boiska (11-go Listopada, Wyszyñskiego, Wigury) ogólnodostêpnego 
35 000 z³
Wydatki inwestycyjne wynios¹ ogó³em
35 757 600 z³.
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Selektywna zbiórka odpadów

na terenie miasta Z¹bki w roku 2009
odpady bêd¹ zbierane w godz. 8-18
ODPADY NALE¯Y WYSTAWIÆ PRZED POSESJÊ DO GODZ. 800
(ODPADY WYSTAWIONE PÓNIEJ MOG¥ NIE ZOSTAÆ ZABRANE)

Legenda:
STREFA 1 (nr-y parzyste 11 Listopada do
pó³nocnej granicy Z¹bek  granica z Markami)
 odpady bêd¹ zbierane w pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca
STREFA 2 (nr-y nieparzyste 11 Listopada
do torów kolejowych)
 odpady bêd¹ zbierane w drugi poniedzia³ek miesi¹ca
STREFA 3 (od torów kolejowych poprzez
czêæ ulicy Pi³sudskiego (nr-y od 1 do 55)
do nieparzystej czêci ulicy Szwole¿erów
oraz ulica Zaciszna)
 odpady bêd¹ zbierane w trzeci poniedzia³ek miesi¹ca
STREFA 4 (czêæ ulicy Pi³sudskiego (nr-y
od 56) poprzez parzyst¹ czêæ ulicy
Szwole¿erów do po³udniowych granic
Z¹bek)
 odpady bêd¹ zbierane w czwarty poniedzia³ek miesi¹ca
SEGREGACJA WYSTAWIONA NIEZGODNIE Z HARMONOGRAMEM NIE
ZOSTANIE ZABRANA (DOTYCZY
W SZCZEGÓLNOCI ULIC GRANICZNYCH  11 LISTOPADA I SZWOLE¯ERÓW).
WORKI ZAWIERAJ¥CE ODPADY
INNE NI¯ WYSZCZEGÓLNIONE NA
WORKACH NIE BÊD¥ ZABIERANE!!!
W SZCZEGÓLNOCI NIE BÊD¥ ZABIERANE WORKI ZAWIERAJ¥CE
STYROPIAN, ZABAWKI, ODPADY GUMOWE, SZK£O HARTOWANE, KARTONIKI PO NAPOJACH (MLEKU)!!!

Do worków na plastiki (¿ó³te worki)
wrzucamy:
 opakowania po p³ynach i napojach typu
PET-y (z wyj¹tkiem kartoników po mleku
i napojach)
 opakowania po chemii gospodarczej
 folie, reklamówki i woreczki foliowe
Do worków na papier (niebieskie worki)
wrzucamy:





gazety, ksi¹¿ki, zeszyty
katalogi, prospekty, foldery
torby i worki papierowe
tekturê i kartony oraz opakowania wykonane z tych materia³ów (z wyj¹tkiem segregatorów zawieraj¹cych plastik i metal
oraz kartoników po mleku i napojach)

Do worków na szk³o (zielone worki)
wrzucamy:
 opakowania szklane bezbarwne i kolorowe (butelki i s³oiki) wolne od zanieczyszczeñ metalami i tworzywami sztucznymi
(bez nakrêtek i obr¹czek)

Harmonogram wywozu segregacji z poszczególnych stref
1 STREFA

2 STREFA

3 STREFA

4 STREFA

5.01.2009

12.01.2009

19.01.2009

26.01.2009

2.02.2009

9.02.2009

16.02.2009

23.02.2009

2.03.2009

9.03.2009

16.03.2009

23.03.2009

6.04.2009

18.04.2009!

20.04.2009

27.04.2009

4.05.2009

11.05.2009

18.05.2009

25.05.2009

1.06.2009

8.06.2009

15.06.2009

22.06.2009

6.07.2009

13.07.2009

20.07.2009

27.07.2009

3.08.2009

10.08.2009

17.08.2009

24.08.2009

7.09.2009

14.09.2009

21.09.2009

28.09.2009

5.10.2009

12.10.2009

19.10.2009

26.10.2009

2.11.2009

9.11.2009

16.11.2009

23.11.2009

7.12.2009

14.12.2009

21.12.2009

28.12.2009

Uwaga: ze wzglêdu na to ¿e 13.04.2009 jest dniem wolnym od pracy, segregacja z tego dnia
zostanie zebrana 18.04.2009 (sobota)

www.zabki.pl
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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Z¹bki
Transport Publiczny

za okres od 10 grudnia 2008 do 8 stycznia 2009

Og³oszono przetarg na: Przewozy transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Z¹bki  Warszawa
Wileñska.
Drogi publiczne
1. Zakoñczono prace zwi¹zane z budow¹ dróg:
 ul. Sosnkowskiego i I-szej Brygady
 ul. Sowiñskiego i Wyspiañskiego
 po³¹czenie ulic Legionów z Orl¹
 ul. Cisowa i ul. Wierzbowa
 chodnik ul. Kopernika.
2. Trwaj¹ prace przy przebudowie ulicy Torfowej 
zadanie dwuletnie (2008-2009).
Gospodarka Mieszkaniowa
1. Trwaj¹ prace zwi¹zane z nadbudow¹ budynków
komunalnych zgodnie z harmonogramem robót.
Cotygodniowe koordynacje zwi¹zane z nadbudow¹ budynków komunalnych, a tak¿e spotkania koordynacyjne na terenie budowanego Przedszkola Publicznego Nr 3.
Urz¹d Miasta
1. Zakoñczono prace zwi¹zane z instalacj¹ i monta¿em windy dla osób niepe³nosprawnych przed
budynkiem Urzêdu.
Owietlenie ulic:
1. Zakoñczone prace zwi¹zane z:
1. modernizacj¹ punktów wietlnych w ul. Krêtej
2. przestawieniem 4 koliduj¹cych s³upów na ul.
Sowiñskiego w Z¹bkach
3. budow¹ owietlenia w ul. Moniuszki
4. budow¹ punktów wietlnych w ul. Malczewskiego
5. opracowaniem projektu punktów wietlnych
w rejonie ulic Sokola i Kamienna
Interwencje Stra¿y Miejskiej w Z¹bkach
Iloæ interwencji  83, Iloæ interwencji zg³oszonych od mieszkañców  37, Iloæ interwencji
w³asnych  46, Iloæ interwencji od Policji  2, Iloæ
interwencji z MZK  1, Iloæ interwencji w toku 
17.
W wyniku podjêtych dzia³añ przekazano: MZK
 11 interwencji, MZDW  1, Zarz¹d Dróg Powiatowych  1, Telekomunikacja Polska  1, Pogotowie
Ratunkowe  1, Policja  1, Towarzystwo Opieki Nad
Zwierzêtami  2.
Sankcje: Mandaty  1 na kwotê 500 z³, Pouczenia  11, Wspó³praca z Policj¹ WRD  1
Kontrola pustostanów i terenów dzia³kowych pod
k¹tem przebywania osób bezdomnych i m³odzie¿y 
22. W wyniku kontroli jedn¹ osobê wylegitymowano i poinformowano o noclegowniach i orodkach
pomocy. W trakcie interwencji pojawi³ siê mê¿czyzna, który zobowi¹za³ siê przenocowaæ jedn¹ noc bezdomnego.
Kontrola posesji pod k¹tem posiadania umów i rachunków na wywóz nieczystoci  88.
Elektroniczny obieg dokumentów
Od dnia 1 stycznia br. UM Z¹bki wprowadzi³ elektroniczny obieg dokumentów przy zastosowaniu systemu eSoda. Szkolenia pracowników w zakresie obs³ugi systemu przeprowadzone zosta³y w miesi¹cach
listopad i grudzieñ 2008. System na bie¿¹co jest udoskonalany i dostosowywany do potrzeb Urzêdu.
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Zmiany personalne w Urzêdzie:
Murawska Ma³gorzata  p.o. kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego (poprzednio finanse)
¯o³nierzak Patrycja  p.o. Sekretarza Miasta (poprzednio audytor)
Unia Europejska
1. Z³o¿ono wniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dla
Budowy Centrum Turystyczno-RekreacyjnoSportowego w Z¹bkach, do którego zlecono
wykonanie za³¹czników: kopie mapy zasadniczej
oraz informacjê z ewidencji gruntów.
2. Pozyskane uzgodnienie od PKP odnonie odprowadzania wód opadowych z terenu Z¹bek do
Kana³u Bródnowskiego przy linii kolejowej.
3. Podpisana zosta³a umowa o dofinansowanie projektu Termomodernizacja Szko³y Podstawowej
nr 1 w Z¹bkach w ramach ZPORR w dniu
10 grudnia 2008 r.
4. Podpisany zosta³ Aneks nr 1/08 do umowy o dofinansowanie projektu Termomodernizacja
Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach zawieraj¹cy zmiany odnonie wysokoci kwot spowodowanych przeprowadzeniem procedury zamówieñ
publicznych w trakcie realizacji inwestycji.
5. Zosta³o z³o¿one sprawozdanie koñcowe projektu
Termomodernizacja Szko³y Podstawowej nr 1
w Z¹bkach, obecnie Referat przygotowuje rozliczenie koñcowe (m.in. wniosek beneficjenta o
p³atnoæ koñcow¹ wraz z za³¹cznikami)  kwota
oko³o 318.000 PLN
6. Zlecono i odebrano tablice pami¹tkowe w zwi¹zku z promocj¹ projektu Termomodernizacja
Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach.
7. Odebrano studium wykonalnoci inwestycji Budowa kompleksowej sieci wodoci¹gowej w Z¹bkach.
8. Odebrano studium wykonalnoci inwestycji Budowa cyfrowego monitoringu wizyjnego w Z¹bkach  etap I.
9. Odebrano studium wykonalnoci inwestycji Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Z¹bkach: budowa hali wystawienniczo-widowiskowo-sportowej.
10. Odebrano studium wykonalnoci inwestycji Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Z¹bkach: budowa krytej p³ywalni.
11. Wp³ynê³a dotacja na konto Miasta Z¹bki w ramach programu Blisko Boisko  300.000 PLN
 Miasto rozliczy³o projekt.
Owiata i Pomoc Spo³eczna
1. Opracowano analizê dla potrzeb Komisji Gospodarczej dotycz¹c¹ zapotrzebowania na miejsca
w przedszkolach, szko³ach podstawowych i gimnazjach z uwzglêdnieniem zmian demograficznych.
2. Wdro¿ono we wszystkich placówkach owiatowych system zarz¹dzania owiat¹ w oparciu
o oprogramowanie Firmy Vulcan. Skierowano
do jednostek owiatowych pismo z prob¹ o dostarczenie w formie elektronicznej do dnia
12 stycznia 2009 r. Arkusza Organizacyjnego ka¿dej placówki zgodnie z za³¹czonymi wytycznymi.
3. Z dniem 5 stycznia 2009 r. przejêto dokumentacjê od Pani Nalazek dotycz¹c¹ udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów Miasta Z¹bki. S¹ to stypendia szkolne i
zasi³ki szkolne.

4. Rozpoczêto prace nad realizacj¹ obowi¹zku nauki m³odzie¿y w wieku 16-18 lat. Zakupiono do
tego celu program ¯ak  system rejestracji
owiatowej. Na dzieñ dzisiejszy zameldowanych
jest ok. 900 osób w w/w rocznikach.
5. Od 20 padziernika do 19 grudnia 2008 r. realizowano Rz¹dowy Program wyrównania szans
edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego
i organizacji pozarz¹dowych. Sporz¹dzono
z otrzymanej dotacji (125 030 z³  dotacja 70%,
53 585 z³  rodki w³asne 30%) sprawozdanie
merytoryczne i finansowe do Kuratorium Owiaty
w Warszawie. Dotacjê wykorzystano w 99,6%.
6. Dokonano wzajemnych rozliczeñ miêdzygminnych z tytu³u refundacji dotacji na dzieci uczêszczaj¹cych do placówek niepublicznych ( Warszawa, Serock, Powiêtne, Halinów, Celestynów,
Legionowo, Radzymin, Marki, Wo³omin, Nieporêt, Zielonka).
7. Przygotowywany jest projekt uchwa³y regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 oraz
regulaminu nagród.
8. Sporz¹dzono sprawozdania SIO (System Informacji Owiatowej na podstawie, którego naliczana jest subwencja owiatowa) i EN3 (sprawozdanie o stanie zatrudnienia nauczycieli) dla
potrzeb Kuratorium Owiaty w Warszawie. Dokonano równie¿ weryfikacji sprawozdania SIO
dla potrzeb MEN.
9. Comiesiêcznie naliczano dotacjê dla 8 przedszkoli niepublicznych Miasta Z¹bki.
Finanse
1. Rada Miasta Z¹bki uchwali³a bud¿et na 2009 r.
2. Plan wydatków inwestycyjnych w 2008 r w kwocie 21 625 461 z³ zrealizowano prawie w 95%;
3. Wy³oniono w ramach postêpowania na obs³ugê
bankow¹ bud¿etu Miasta Z¹bki i jednostek organizacyjnych wykonawcê tj: Bank Polska Kasa
Opieki S.A. z siedzib¹ w Warszawie przy ul.
Grzybowskiej 53/57. Wród nowoci, które zostan¹ wprowadzone to m.in. bêdzie mo¿na zrealizowaæ p³atnoci w Urzêdzie Miasta Z¹bki,
a tak¿e w Spó³ce Gminnej kart¹ p³atnicz¹;
4. Zosta³y zrealizowane p³atnoci ze rodków zewnêtrznych ( PZU S.A., PZU ¯ycie, BGK  300
000 z³) na budowê boiska przy Gimnazjum Publicznym nr 2.
Promocja, Kultura, Sport i Zdrowie
1. Wykonano Kalendarz biurkowy w iloci 500 egzemplarzy
2. Uczestnictwo w spotkaniu na szczeblu powiatu dot.
opracowania dokumentacji koncepcyjnej Bursztynowego Szlaku Prawobrze¿nego Mazowsza.
3. Prace nad organizacj¹ premiery specjalnej filmu
o ks. J. Popie³uszce w Publicznym Gimnazjum
nr 2 w Z¹bkach im. Ks.J. Popie³uszki.
4. Wys³ano zaproszenia na uroczyste otwarcie boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. J. Popie³uszki, z udzia³em Wiceministra Sportu Pana
Tomasza Pó³grabskiego.
5. Spotkanie z dyrektorami jednostek miasta Z¹bki
w sprawie poprawy funkcjonalnoci miejskiej
strony internetowej oraz opracowania Kalendarza Imprez Miasta Z¹bki na 2009 r.
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski

www.zabki.pl
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Burmistrz Miasta Z¹bki

og³asza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA
Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga, 05-091 Z¹bki ul. Pi³sudskiego 35
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która
spe³nia wymagania okrelone w § 1 do 5 i w § 8
i 9 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska
kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz. U nr 89 poz. 826 i nr 189 poz. 1854).
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu
wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej  w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy
dydaktycznej  w przypadku nauczyciela
akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia  w przypadku osoby bêd¹cej
nauczycielem;
4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz
dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego  w przypadku osoby nie bêd¹cej nauczycielem;
5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub
studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zawiadczenie o ukoñczeniu
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania owiat¹;
6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkó³ i placówek;
7) zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany
kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z pón. zm.) oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
9) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany
za przestêpstwo pope³nione umylnie oraz
nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;
10) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany
zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych
zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 14, poz. 114 z pón. zm.);
11) owiadczenie lustracyjne lub informacjê o
uprzednim z³o¿eniu owiadczenia lustracyjnego zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 padziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa
pañstwa z lat 1944  1990 oraz treci tych
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz.
425 z pón. zm.  dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.);
12) owiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê
na przetwarzanie swoich danych osobowych

Podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu
Termomodernizacja Szko³y Podstawowej Nr 1 w Z¹bkach
Dnia 5 stycznia 2008 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego Burmistrz
Miasta Z¹bki Robert Perkowski oraz Wojewoda Mazowiecki Jacek Koz³owski podpisali
Aneks Nr 1/08 do umowy o dofinansowanie Projektu Termomodernizacja Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach w ramach Priorytetu 3  Rozwój lokalny, Dzia³anie 3.3  Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys³owe
i powojskowe, Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na
mocy podpisanego dokumentu ca³kowita wartoæ Projektu zosta³a ustalona w wysokoci
489 330,23 z³., w tym dofinansowania ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi 318 064,65 z³.

www.zabki.pl

zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z pón. zm), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 1 w Z¹bkach w terminie do dnia 28 stycznia 2009 r.
(decyduje data wp³ywu), na adres: Burmistrz
Miasta Z¹bki, 05-091 Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Miasta Z¹bki.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹
powiadomieni indywidualnie.

BURMISTRZ
Miasta Z¹bki
og³asza nabór kandydatów
na stanowiska:
1. Inspektor/podinspektor
ds. ksiêgowoci
2. Referent/podinspektor
ds. ksiêgowoci
Wymagania niezbêdne i dodatkowe na ww.
stanowiska znajduj¹ siê na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta
Z¹bki www.umzabki.bip.org.pl  konkursy na wolne stanowiska pracy.

Dofinansowanie
wykonania termomodernizacji
Szko³y Podstawowej nr 2
13 sierpnia 2008 r Miasto Z¹bki uzyska³o dofinansowanie do przedsiêwziêcia
pn. Termomodernizacja Szko³y Podstawowej Nr 2 w Z¹bkach  etap II) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie
405 tys. z³ na zasadzie preferencyjnej po¿yczki. Po sp³acie po³owy zobowi¹zania
Miasto mo¿e siê ubiegaæ o czêciowe umorzenie po¿yczki.
Termomodernizacja zosta³a zakoñczona
pod koniec zesz³ego roku. Ca³kowity koszt
przedsiêwziêcia wyniós³ 636.577,63 z³.

11

CO S£YCHAÆ  2009/1

Wielki sukces Tyszkiewicza

£ukasz Tyszkiewicz
wicemistrzem Europy CEZ
w Rallycrossie

wodnika sto³ecznego Automobilklubu
Rzemielnik okaza³ siê dwukrotny
mistrz Europy  Czech Roman Casto£ukasz Tyszkiewicz
Podczas rajdu samochód bardzo czêsto
ral. Bywa³y momenty, ¿e obaj zawodtraci kontakt z ziemi¹
Mijaj¹cy rok to udany sezon dla kierownicy przeje¿d¿ali linie z niemal sekuncy wycigowego £ukasza Tyszkiewicza.
dow¹ ró¿nic¹. O ostatecznym wyniku
zawodnika by³ start we wrzeniowych zawoDwudziestojednoletni mieszkaniec Z¹bek
zadecydowa³a pierwsza runda, na której zadach Mistrzostw Europy na torze w S³omczyzosta³ w sezonie 2008 wicemistrzem Eurobrak³o Polaka. Roman Castoral zwyciê¿y³ minie ko³o Grójca. Na polski obiekt zjechali siê
py w kontaktowych wycigach samochodonimaln¹ przewag¹ w punktacji koñcowej. £unajlepsi zawodnicy z ca³ej Europy. Tyszkiewych- Rallycross.
kasz zosta³ wiêc w icemistrzem Strefy
wicz zaj¹³ tu wysokie trzecie miejsce w finale
Centralnej. Potwierdzeniem wysokiej formy
A. Zwyciê¿y³ Derek Tohill (Irlandia) przed RoPo dwóch sezonach spêdzonych na
manem Castoralem (Czechy).
polskich torach kolejnym naturalnym etaWarto wspomnieæ, ¿e w lady £ukapem w karierze £ukasza by³ udzia³ w zasza idzie m³odszy brat Mateusz. Siedemwodach miêdzynarodowych. St¹d wybór
nastolatek zrobi³ w tym roku licencje wyPucharu Europy Centralnej. Wycigi rozcigow¹ i zaliczy³ trzy debiutanckie starty
grywane s¹ na torach szutrowo- asfaltow Mistrzostwach Polski. Kto jest motowych w Polsce, w Czechach, Austrii i na
rem napêdowym obu zawodników? Tata.
Wêgrzech. Warto wspomnieæ, ¿e jako jePiotr Tyszkiewicz to jeden z najbardziej
dyny zaliczy³ on Oplem Astr¹ OPC wiêkutytu³owanych kierowców rallycrossoszoæ rund w dywizji drugiej. Jest to klawych w Polsce.
sa samochodów o mocy oscyluj¹cej w
Wiêcej informacji o wycigowym klaoko³o 200 koni mechanicznych i napêd
nie Tyszkiewiczów znaleæ mo¿na na ofiTyszkiewiczowie w komplecie
na przedni¹ o. Najwiêkszym rywalem zacjalnej stronie www.tyszkiewicz-team.pl

Boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹
oddane do u¿ytku

Od lewej: wiceminister Tomasz Pó³grabski, burmistrz
Robert Perkowski oraz dyrektor Gimnazjum Nr 2 Ma³gorzata Zyk
13 stycznia odby³o siê uroczyste oddanie
do u¿ytku boiska wybudowanego niedawno
przy Publicznym Gimnazjum Nr 2. Boisko wykonane ze sztucznej trawy zosta³o wybudowane w ramach ogólnopolskiego programu Blisko Boisko przy wspó³udziale Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Grupy PZU. Na otwarcie boiska przyby³ wiceminister sportu Tomasz
Pó³grabski, przedstawiciele PZU, zaprzyjaniony z miastem prezes ATIK (Europejskiej
Rady Tureckiej Wspó³pracy Biznesowej) Aziz
Sahin, burmistrzowie T³uszcza, Koby³ki oraz
Rembertowa, miejscowi samorz¹dowcy i dzia³acze sportowi.
Zanim wszyscy weszli na p³ytê boiska dokonano symbolicznego przeciêcia wstêgi. Nastêpnie krótkie przemówienia wyg³osili wiceminister Tomasz Pó³grabski, prezes Aziz
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Sahin oraz
burmistrz Robert Perkowski. Natomiast
Wspólne, pami¹tkowe zdjêcie
ks. proboszcz
Andrzej Kopczyñski powiêci³ nowy
obiekt sportowy. Minister na pami¹tkê podarowa³ pi³kê ze swoim autografem, a dyrektor PZU Miros³awa
Olszewska przekaza³a pi³ki oraz koszulki sportowe.
Na zakoñczenie rozegrano seriê
rzutów karnych. W bramce stan¹³ burmistrz, a strzelali kolejno: wiceminister, ks. proboszcz oraz dyrektor PZU.
Boisko jest znakomite. Oby takich
Konkurs rzutów karnych. Przy pi³ce wiceminister,
jak najwiêcej.
w bramce za burmistrz.
red.

www.zabki.pl

