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Tak bêdzie wygl¹da³o targowisko miejskie

4 wrzenia, w sali konferencyjnej Urzêdu
Miasta odby³o siê spotkanie, podczas którego
zosta³a przedstawiona koncepcja budowy nowego targowiska. W spotkaniu udzia³ wziêli
m.in.: projektanci, przedstawiciele kupców,
OG£OSZENIE
burmistrz Robert Perkowski, przewodnicz¹ca
Informujemy, ¿e wszystkie rachunki
komisji gospodarczej RM Zofia D¹browska
oraz przewodnicz¹cy komisji spo³ecznej RM
do Urzêdu Miasta w Z¹bkach
Marcin Kubicki.
oraz do Przedsiêbiorstwa
Podczas tego roboczego spotkania projekGospodarki Komunalnej
tanci zaprezentowali now¹ koncepcjê budowy
targowiska, która uwzglêdni³a wiele znacz¹mo¿na op³acaæ b ez prowizji
cych uwag ze strony kupców. Z przebiegu rozw Punkcie Tanich Op³at
mów wydaje siê, ¿e koncepcja ta jest optymalprzy ul. Batorego 2 paw.1
na i docelowa. Decyzja nie by³a ³atwa i rodzi³a
Pomnik Upamiêtniaj¹cy bohaterów Bitwy Cudu Nad Wis³¹ z 1920 roku
siê w sporych bólach.

Koncepcja targowiska miejskiego przy ul,Targowej
 widok od strony pó³nocno-zachodniej

 Pierwsze rozmowy na temat modernizacji targowiska miejskiego rozpoczê³y siê
w 2007 roku. Przedstawiona wtedy koncepcja
nie zosta³a zaakceptowana przez lokalnych
kupców. Przejêli wiêc inicjatywê prowadz¹c
rozmowy z ró¿nymi biurami projektowymi.
Prze³om jednak nast¹pi³ kilka tygodni temu,
gdy na wspólnym spotkaniu postanowiono daæ
szansê Pracowni Projektowej Piotr Pañkowski. Po dwóch spotkaniach projektantów z kupcami, przy wspó³udziale przewodnicz¹cych
merytorycznych komisji Rady Miasta powsta³a
koncepcja akceptowana przez wszystkich 
wspomina burmistrz Robert Perkowski.
c.d. na str. 6

ROMIKA
Jan Frelek

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO

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

www.zabki.pl
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FESTYN MIEJSKI
20 wrzenia w Parku Miejskim
odbêdzie siê Festyn Miejski.
Poni¿ej przedstawiamy szczegó³owy program.

Program:
1330 Otwarcie festynu
1335 Wrêczenie nagród dla dzieci w I edycji konkursu plastycznego Zabki-wczoraj i dzis
1345 Wystêp chóru seniora Z³ota Jesieñ
1400 Wystêp zespo³u folklorystycznego Polski £an
1440 Program dla dzieci w wyk. zespo³u Okaryna
1600 Wystêp zespo³u folklorystycznego Polski £an
1630 Wystêpy wokalne
1700 Wystêp zespo³u folklorystycznego Polski £an
1735 Wystêp zespo³u rockowego Melting Walls
1830 Z¥BKI  MIASTEM OGRODÓW  wrêczenie nagród
zwyciêzcom Konkursu.
1840 Wystêp zespo³u Belfast - Boney M Show
2000 Koncert Zespo³u AKCENT
W czasie festynu poza scen¹:
 k¹cik z pracami dzieci i m³odzie¿y ko³a niepe³nosprawnych, kawiarenka; grill, loteria fantowa
 gry i zabawy zrêcznociowe w plenerze
 harcerska grochówka
 punkt tele pizzy
 stragan z zabawkami dla dzieci m³odszych
 prezentacja z mo¿liwoci¹ zakupu
 punkt z wat¹ cukrow¹, stoiska z lodami
 zabawy na zamku dmuchanym i zje¿d¿alni, w basenie z pi³eczkami, karuzela dla najm³odszych,
 spacer na koniu
 mo¿liwoæ jazdy próbnej samochodami marki Opel

Konkurs
Europejskie Nagrody
Przedsiêbiorczoci
Komisja Europejska og³osi³a kolejn¹ edycjê konkursu Europejskie Nagrody Przedsiêbiorczoci. Konkurs ma m. in. na celu rozpoznanie pomylnie
przeprowadzonych dzia³añ i inicjatyw prywatnych czy zachêcenie i inspirowanie potencjalnych przedsiêbiorców.
Europejskie Nagrody Przedsiêbiorczoci zostan¹ przyznane w piêciu kategoriach:
1. Nagroda za promowanie ducha przedsiêbiorczoci
2. Nagroda za rozwój umiejêtnoci
3. Nagroda z a rozwój rodowiska biznesowego
4. Nagroda za wspieranie internacjonalizacji biznesu
5. Nagroda za przedsiêbiorczoæ odpowiedzialn¹ i wspieraj¹c¹ w³¹czenie spo³eczne
Kandydaci wy³aniani bêd¹ na podstawie kryteriów:
 oryginalnoæ i wykonalnoæ;
 wp³yw na lokaln¹ gospodarkê;
 poprawa stosunków miêdzy lokalnymi podmiotami;
 uniwersalnoæ projektu w celu zastosowania go w innych regionach
Europy.
Konkurs bêdzie odbywa³ siê w trzech etapach: na szczeblu regionalnym,
krajowym i wspólnotowym. Koordynatorem regionalnego etapu Konkursu
jest Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego.
Podkrela siê europejski charakter konkursu. Mo¿e on przyczyniæ siê do
upowszechniania wiedzy, promowania w³asnych inicjatyw i przedsiêwziêæ
samorz¹dów terytorialnych. Realizacja tego przedsiêwziêcia daje mo¿liwoæ
nawi¹zania kontaktów i wspó³pracy miêdzy w³adzami lokalnymi, regionalnymi z przedsiêbiorcami oraz instytucjami biznesowymi w Unii Europejskiej.
Urz¹d Marsza³kowski i Miasto Z¹bki serdecznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w konkursie.
Termin sk³adania aplikacji do Urzêdu Marsza³kowskiego up³ywa z dniem
20 padziernika 2009r.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce konkursu, formularz zg³oszeniowy oraz
wszelkie wytyczne znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu Marsza³kowskiego www.mazovia.pl, Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl, oraz
g³ównego organizatora Konkursu www.european-enterprise-awards.org.
Wype³nione zg³oszenie prosimy przesy³aæ na adres: Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Mazowieckiego Mazowieckiego w Warszawie, Departament
Strategii i Rozwoju Regionalnego ul. K³opotowskiego 5, 03-718 Warszawa
oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.goras@mazovia.pl

Mobilny
tomograf komputerowy
w Z¹bkach

W dniach 21 i 22 wrzenia br. na parkingu przy ul. Orlej 1 przed
Przychodni¹ Miejsk¹ w Z¹bkach zostanie ustawiony samochód do
badañ tomografii komputerowej. Badania bêd¹ wykonywane odp³atnie w atrakcyjnych cenach.
Zapisy na badania odbywaæ siê bêd¹ w Przychodni Miejskiej przy
ul. Orlej lub pod numerem tel. (022) 781 60 25.
Zapraszamy wszystkie osoby ze wskazaniami lekarskimi do tego
typu badañ. Serdecznie zapraszamy.
Multimed, Przychodnia Miejska w Z¹bkach
oraz Urz¹d Miasta Z¹bki
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.

2

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

www.zabki.pl

CO S£YCHAÆ  2009/17

Zg³o brudasa  otrzymasz 500 z³
Niektóre z z¹bkowskich domów pe³ni¹
funkcjê swoistych hoteli robotniczych, w
których bardzo czêsto mieszka nawet po kilkanacie osób. Nie by³oby w tym nic z³ego,
gdyby nie fakt, ¿e osoby te zamiast wyrzucaæ mieci do specjalnych worków do segregacji lub kontenerów, które powinny byæ
na zamieszkiwanej przez nich posesji, pozbywaj¹ siê odpadów albo do koszy ulicznych, albo gdzie na trawnik. Okazuje siê,
¿e prawie 3/4 wszystkich mieci z koszy

KREDYTY
 DU¯A PRZYZNAWALNOÆ
 DO 20 000 Z£ NA
OWIADCZENIE
 KREDYT NA SP£ATÊ
INNYCH-1 NI¯SZA RATA
 BEZ OGRANICZENIA
WIEKU
(specjalna oferta
dla emerytów i rencistów)
tel. (22) 216 51 90
666 384 429
Z¥BKOWSKA 14
PRZY TARGOWEJ

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

ulicznych pochodzi z tzw. mieszkañ  hoteli robotniczych.
Postêpowanie to jest nieuczciwe przede
wszystkim wobec mieszkañców Z¹bek, którzy za odbiór mieci regularnie p³ac¹.
Ponadto trzeba pamiêtaæ, ¿e kosze miejskie
s³u¿¹ do drobnych, pojedynczych odpadów, a
nie do mieci z ca³ego miesi¹ca.
Dlatego ka¿dy, kto bêdzie wiadkiem takiego procederu proszony jest o pilny kon-

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

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU
tak¿e u noworodków,
niemowl¹t i ma³ych dzieci!!!
 odruch strzemi¹czkowy,

TYMPANOMETRIA

(I i III pi¹tek miesi¹ca,
godz. 9.00-11.00)

 aparaty s³uchowe cyfrowe,
nowoczesne,
 refundacja NFZ

Z¹bki ul. Narutowicza 4

takt ze Stra¿¹ Miejsk¹ (tel. (22) 781-68-14
wew. 200.
Zg³oszenie nie mo¿e byæ anonimowe i powinno zawieraæ:
 dane personalne sprawcy
 miejsce (dok³adny adres) i czas zdarzenia.
 dokumentacjê fotograficzn¹ zdarzenia (nieobowi¹zkowa, ale by³aby bardzo pomocna)
Dla osoby, która wska¿e sprawcê zamiecania Miasta Burmistrz wyznaczy³ specjaln¹ nagrodê w wysokoci 500 z³.

ANGIELSKI
Z DOWIADCZONYM LEKTOREM:

- nauczanie na wszystkich poziomach
zaawansowania
- przygotowanie do egzaminów
miêdzynarodowych,
gimnazjalnych i maturalnych
- konwersacje
- Business English
- nadrabianie zaleg³oci
- indywidualny program zajêæ dla
ka¿dego ucznia
- profesjonalizm, skutecznoæ i mi³a
atmosfera
tel. 694 515 593

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

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)
 w ramach wizyty mo¿liwoæ badania tympanometrii i odruchów strzemi¹czkowych
(ocena czynnoci ucha rodkowego nawet u noworodków, niemowl¹t i ma³ych dzieci)
 nieinwazyjne p³ukanie nosa i zatok w leczeniu ostrego i przewlek³ego zapalenia
b³ony luzowej nosa i zatok

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

WIZYTY DOMOWE
J ACEK M ¥DRY
Specjalista Neurolo g

Z¹bki
ul. Powstañców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 8002000
sob. 9001700
niedz. 10001500
www.zabki.pl

Pacjenci:
po udarach mózgu,
z bólami korzeniowymi,
bólami g³owy,
choruj¹cy na padaczkê.
wczesny wieczór
(po godz. 18.00)
tel.: 609 293 612
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Najnowoczeniejsze przedszkole
na Mazowszu ruszy po feriach
Budowane jeszcze przedszkole przy ul. Westerplatte wzbudza nies³ychane zainteresowanie
zarówno ze strony s¹siednich samorz¹dów, firm wykonawczych, jak i mieszkañców Z¹bek,
a szczególnie rodziców dzieci, które bêd¹ do niego uczêszcza³y.
Czym to przedszkole bêdzie siê ró¿ni³o od innych? Dlaczego bêdzie takie wyj¹tkowe?

Rozmowa z dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
Jolant¹ Salak
Ile dzieci pomieci nowe przedszkole?
W przedszkolu bêdzie 12 grup po 25 dzieci,
co stanowi ³¹cznie 300 dzieci w wieku od 3-5 lat.
W tej chwili ile dzieci uczêszcza do przedszkola?
Obecnie w przedszkolu uczy siê 175 dzieci,
w 7 grupach. Docelowo w nowym przedszkolu
bêdzie 300 przedszkolaków. Proces rekrutacji zosta³ zakoñczony zgonie z procedur¹, która odbywa³a siê w marcu i kwietniu. Maj¹c informacjê
od organu prowadz¹cego, ¿e nowa placówka zostanie uruchomiona w lutym przysz³ego roku taki
proces rekrutacji zosta³ przeprowadzony.
Ca³a przeprowadzka czeka wiêc Pañstwa
w okresie ferii zimowych?
Tak, mamy dwa tygodnie na przeprowadzkê
obecnych 7 grup. Jest to chyba jedyny mo¿liwy
czas w ci¹gu roku szkolnego kiedy takiej rewolucji w placówce mo¿na dokonaæ. Trzeba bêdzie
przewieæ ca³e wyposa¿enie oraz doposa¿yæ
nowe grupy. Od 1 lutego bêd¹ te¿ zatrudnieni
nowi pracownicy. Zatem wszyscy bêdziemy
mieli dwa tygodnie, ¿eby tê placówkê nale¿ycie
przygotowaæ. Z tak wspania³ym zespo³em jaki
posiadam na pewno siê to uda. Liczê tak¿e na
pomoc i wsparcie rodziców.
Od lutego bêdzie wiêc 5 dodatkowych grup,
jakie to bêd¹ grupy?
Zosta³y przyjête 4 grupy 3-latków oraz 1 grupa 4-latków. To, jakie grupy wiekowe s¹ przyjmowane wynika z aktualnego zapotrzebowania.

jemy przede wszystkim dzieci z Z¹bek, dzieci
rodziców pracuj¹cych.
Wracaj¹c jednak do samego budynku. Proszê powiedzieæ co bêdzie siê w tym przedszkolu mieci³o? Jakie bêd¹ udogodnienia, nowoczesne rozwi¹zania? Rozumiem, ¿e jak w
ka¿dym przedszkolu podstawow¹ jednostk¹
dla oddzia³u jest sala. Bêdzie 12 oddzia³ów,
wiêc 12 podstawowych sal czy co jeszcze?
Tak, dziewiêæ sal posiada dodatkowo antresole, które bêd¹ pe³ni³y funkcjê le¿akowni (g³ównie 3-4 latki). Takie wydzielone dodatkowe miejsca wypoczynku s¹ dla dzieci bardzo istotne,
poniewa¿ dzieci bardzo d³ugo przebywaj¹ w
przedszkolu. Pozosta³e 3 sale bez antresol bêd¹
dla dzieci starszych, 5-letnich.
Z pomieszczeñ ogólnych na uwagê zas³uguj¹
pomieszczenie dla stomatologa, jest miejsce na
gabinet lekarski, jest przepiêkna sala gimnastyczna, bardzo dobrze dowietlona. Sala ta równie¿
mog³aby pe³niæ funkcjê rekreacyjn¹, mog³yby
powstaæ tam baseny z pi³eczkami, domki interaktywne, ¿eby dzieci podczas brzydkiej pogody
mog³y bawiæ siê w takim miejscu. By³aby to ogólna sala dla wszystkich. Poniewa¿ bardzo du¿¹
wagê przywi¹zuje siê aktywnoci fizycznej dziecka, w zwi¹zku z tym ta sala siê przyda.
Poza tym to, czego nie by³o do tej pory to
pracownie, sale wielofunkcyjne, które mo¿na
wykorzystaæ do organizowania zajêæ dodatkowych dla dzieci ( np. nauki jêzyka angielskiego,
baletu, gimnastyki korekcyjnej, akrobatyki, itp.).

Jest jeszcze jedna sala wielofunkcyjna, któr¹
chcia³abym przeznaczyæ do terapii sensomotorycznej. Jest to sala, gdzie dzieci z ró¿nymi dysfunkcjami mog³yby æwiczyæ pod okiem terapeuty.
We wszystkich salach bêd¹ komputery po³¹czone z internetem. Generalnie w przedszkolu
stawiamy na aktywnoæ, której nie mogliby rodzice zapewniæ w domu.
Dodatkowo jest piêkna aula, która bêdzie s³u¿y³a w przeprowadzeniu ró¿nych uroczystoci.
Zaplanowa³am w tej auli lustra na cianach bocznych, ¿eby dzieci mog³y mieæ tam zajêcia z baletu, tañca, czy gimnastyki korekcyjnej.
Do tej pory na ró¿nego rodzaju uroczystoci
musielimy wypo¿yczaæ sale, teraz bêdziemy
mogli wszystko zrobiæ u siebie.
Ponadto bêd¹ pomieszczenia administracyjne.
A jak bêdzie z bezpieczeñstwem. Czy poziom
bezpieczeñstwa w porównaniu do poprzedniego przedszkola bêdzie znacz¹co wy¿szy?
Jest planowana kontrola dostêpu. Nie bêdzie
tak jak w tej chwili, ¿e swobodnie mo¿na sobie
wejæ do placówki. Bêd¹ tylko wchodziæ rodzice z dzieæmi. Osoby z zewn¹trz nie bêd¹ mia³y
mo¿liwoci chodzenia sobie po placówce.
Czy obiekt bêdzie monitorowany?
Oczywicie, jak najbardziej.
Czy to, ¿e to przedszkole bêdzie bardzo nowoczesne i bardzo dobrze wyposa¿one mo¿e
mieæ wp³yw na lepszy rozwój dziecka?

Rozumiem, ¿e proces rekrutacyjny jest ju¿ zamkniêty. Nawet gdyby kto wyrazi³ chêæ pos³ania dziecka do przedszkola to jest ju¿ za póno?
W zasadzie tak, ale poniewa¿ luty jest jeszcze odleg³ym terminem mo¿e siê tak zdarzyæ,
¿e kto np. zrezygnuje i wtedy pojawi siê wolne
miejsce, ale nie s¹dzê, aby tak by³o, bo zapotrzebowanie jest tak wielkie, ¿e rodzice chcieliby zapisywaæ dzieci ju¿ na kolejne lata.
Pañstwo przyjêli wszystkich, którzy siê zg³aszali czy by³y te¿ decyzje odmowne?
Faktycznie niewiele dzieci zosta³o nie przyjêtych. Generalnym powodem by³ brak miejsc.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji w pierwszej
kolejnoci przyjmujemy dzieci wychowywane
tylko przez jedno z rodziców lub gdy u którego
z opiekunów zosta³ orzeczony stopieñ niepe³nosprawnoci, z rodzin wielodzietnych. Przyjmu-
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Na pewno tak. Liczba pomieszczeñ pozwala
na organizowanie najprzeró¿niejszych zajêæ dodatkowych, zapewnienie odpowiedniej terapii
dla dzieci potrzebuj¹cych tego. To wszystko bêdzie sprzyja³o rozwojowi, nie mówi¹c ju¿ o tym,
¿e dzieci uwielbiaj¹ wszystko co nowe, nowoczesne. Samo wejcie do nowego, ³adnego pomieszczenia trochê nas obliguje do innego zachowania, do dba³oci o to. Ponadto bêdzie wielu
nowych nauczycieli. Nasza kadra zostanie poulica Batorego
szerzona. W tej chwili pracuje 14 dowiadczonych, twórczych nauczycieli, a od lutego bêdzie
pracowa³o 24. Dojdzie 10 nowych osób, bêd¹
nowe, ciekawe pomys³y.
Jak w ka¿dym przedszkolu czêæ zajêæ odbywa siê w plenerze. Co nowe przedszkole bêdzie mia³o do zaoferowania dzieciom?
Bardzo ciekawym elementem zagospodarowania terenu wokó³ przedszkola jest amfiteatr.
Uwa¿am, ¿e jest to rewelacyjna sprawa. Nauczyciel pracuj¹c z dzieckiem ma ca³y czas wiadomoæ, ¿e przygotowuje je do roli ucznia, póniej do roli pracownika. Okres przedszkolny to
bardzo wa¿ny czas w rozwoju dziecka. Dzieci
bardzo chêtnie zdobywaj¹ nowe umiejêtnoci.
Amfiteatr stworzy mo¿liwoci nauki prezentowania siê przed grup¹. Bêdzie móg³ byæ te¿ wykorzystany do wielu przedstawieñ teatralnych
przygotowywanych w placówce. Mamy w tej
dziedzinie du¿e osi¹gniêcia. Ponadto do nas bardzo czêsto przyje¿d¿aj¹ artyci z ró¿nymi teatrzykami, mamy cykl koncertów comiesiêcznych. To, ¿e to mo¿e sie odbywaæ w plenerze
dla prawie wszystkich dzieci jednoczenie ma
du¿e znaczenia. Dziêki temu tak¿e w plenerze
bêdziemy mogli organizowaæ uroczystoci dla
rodziców, czy ró¿ne festyny.
Ponadto na zewn¹trz bêdzie 5 placów zabaw,
z czego jeden bêdzie ogólnodostêpny. Poza tym
boisko wielofunkcyjne. Dodatkowo nasz plac
przedszkolny zosta³ powiêkszony.
Czy by³a potrzeba modyfikacji zastosowanych
rozwi¹zañ?
Czêsto pojawiam siê na budowie i proszê
o wniesienie drobnych poprawek, które usprawni¹ funkcjonowanie placówki, jak choæby zmia-

na rodzaju wyk³adziny, uzgadnianie kolorystyki. Prosi³am tak¿e o zamontowanie drzwi na
górze, tak aby oddzieliæ czêæ administracyjn¹
od dydaktyczno-wychowawczej.
Czy Pani jest zadowolona z postêpu prac?
Projekt bardzo mi siê podoba. Przedszkole
jest naprawdê przepiêkne. Mylê, ¿e z powodzeniem spe³ni wszystkie funkcje i zadania. A jeli
chodzi o wykonawców to chyba solidniejszych
nie uda³oby siê znaleæ. Z mojego punktu widzenia wszystko jest na jak najlepszym poziomie. Nie widzê ¿adnej fuszerki, budowa idzie
bardzo sprawnie, wieloetapowo. Niew¹tpliwie
to zas³uga tak¿e w³adz miasta oraz referatu rozwoju gospodarczego. Wszystko wskazuje na to,
¿e na czas zostanie zakoñczona.
Rozumiem, ¿e nastêpna rekrutacja odbêdzie
siê w marcu.
Tak, corocznie rekrutacja odbywa siê w marcu. Przy tej okazji mam probê do rodziców, aby
po wszelkie informacje pofatygowali siê do naszego przedszkola, albo sprawdzili na stronie internetowej www.eskrzat.pl, aby zasiêgn¹æ informacji w sprawie rekrutacji bezporednio u ród³a.
Czasem siê zdarza³o, ¿e rodzice zdobywali informacje ró¿nymi sposobami i nie do koñca by³y one
precyzyjne, czasem wprowadza³y w b³¹d.
Generalna zasada jest taka, ¿e w pierwszej
kolejnoci organizujemy grupy 5-latków, bo
wszystkie dzieci w tym wieku powinny zostaæ
objête edukacj¹ przedszkoln¹, a póniej w zale¿noci od liczby chêtnych bêd¹ tworzone pozosta³e grupy.
Rozumiem, ¿e dziecko, które zosta³o przyjête
w wieku trzech lat w kolejnych latach równie¿ bêdzie mog³o uczestniczyæ w zajêciach
przedszkolnych
Tak¹ zasadê przyjêlimy, ¿e rodzice podpisuj¹ tylko zgodê kontynuacji. Nie ma czego takiego, ¿e rodzice co roku na nowo sk³adaj¹ karty.
Jeli dziecko zosta³o ju¿ raz przyjête to w kolejnych latach, jeli jest wola rodziców, mo¿e kontynuowaæ naukê.
Dziêkujê za rozmowê.

Dzieñ otwarty na budowie
Przedszkola Publicznego nr 3 w Z¹bkach
Szanowni Pañstwo
W zwi¹zku z ogromnym zainteresowaniem budow¹ Przedszkola Publicznego Nr 3 przy
ul. Westerplatte w Z¹bkach, aby przybli¿yæ Pañstwu postêpy w realizacji inwestycji zapraszam na dzieñ otwarty, który odbêdzie siê na budowie przedszkola w dniu 7 padziernika br. o godz. 1300, 1500, 1700.
Zainteresowanych proszê o kontakt telefoniczny w celu zapisania siê na okrelon¹ godzinê, poniewa¿ wejcie na budowê musi poprzedziæ odpowiednie przygotowanie.
Zapisy pod numerem tel. (022) 781 68 11 (Sekretariat Burmistrza) w godzinach pracy
urzêdu: poniedzia³ek godz. 1000-1800, wtorek-pi¹tek godz. 800-1600.
Serdecznie zapraszam.
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski

www.zabki.pl

XLIII Sesja
Rady Miasta
31 sierpnia odby³a siê XLIII sesja Rady Miasta,
podczas której podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
 w sprawie wyra¿enia opinii o projekcie
uchwa³y Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej pod nazw¹ Wojewódzkie Centrum
Stomatologii w Warszawie
 w sprawie wyra¿enia opinii o projekcie
uchwa³y Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej pod nazw¹ Wojewódzki Szpital
Bródnowski w Warszawie
 w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie gruntów znajduj¹cych siê w gminnym zasobie nieruchomoci
 w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie gruntów znajduj¹cych siê w gminnym zasobie nieruchomoci
 w sprawie wyra¿enia zgody na dokonanie
zamiany nieruchomoci gruntowych
 w sprawie wyra¿enia zgody na ustanowienie prawa u¿ytkowania do czêci nieruchomoci gruntowej na rzecz Miasta Z¹bki
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Z¹bki na lata 2008  2015
 w sprawie nabycia w drodze darowizny
nieruchomoci gruntowej zabudowanej
 w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoci gruntowej
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie emisji obligacji
 zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLII/318/09 Rady
Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009r. w
sprawie dop³at do 1m3 cieków bytowych,
1m3 wody oraz op³aty abonamentowej za
rozliczenie nale¿noci dostarczanej wody
lub iloci odprowadzanych cieków dla
gospodarstw domowych w Miecie Z¹bki
 w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy w zakresie bie¿¹cej konserwacji
owietlenia ulicznego na terenie Miasta
Z¹bki.
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia
wysokoci podatku od nieruchomoci
 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta Z¹bki na 2009 rok
Pe³na treæ uchwa³ dostêpna jest na stronie
Urzêdu Miasta (www.zabki.pl) link BIP w zak³adce prawo miejscowe.
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Tak bêdzie wygl¹da³o targowisko miejskie
dokoñczenie ze str. 1

Wstêpna koncepcja planu
zagospodarowania terenu
targowiska miejskiego
z uwzglêdnieniem uwag kupców

Nowa koncepcja targowiska przewiduje, ¿e
na terenie ok. 4 tys. m2 powstanie jeden kompleks sk³adaj¹cy siê z: 54 pawilonów usytuowanych w kilku rzêdach, rozdzielonych trzema g³ównymi alejkami, targowisko dla handlu
obwonego, oko³o 20 miejsc parkingowych,
pomieszczenia WC oraz pomieszczenia do
tymczasowego sk³adowania odpadów.
Ca³oæ zostanie ogrodzona murem wykonanym z eleganckiej ceg³y klinkierowej, przy
którym dodatkowo zaplanowano posadziæ
ozdobne iglaki. Do targowiska bêd¹ prowadzi³y 4 bramy g³ówne.
Ca³oæ komponuje siê doæ ciekawie. Co
do rozwi¹zañ architektonicznych nie by³o ¿adnych zastrze¿eñ. Kupcy zawnioskowali jednak o zwiêkszenie liczby pomieszczeñ handlowych do 54 (pierwotnie by³o 48) oraz o
zró¿nicowanie ich powierzchni.
Ponadto kupcy apelowali, aby prace budowlane przebieg³y bardzo sprawnie (co najwy¿ej w ci¹gu 2 miesiêcy), poniewa¿ dla wielu z nich jest to jedyne ród³o dochodu.
D³u¿sza przerwa mog³aby negatywnie wp³yn¹æ na ich sytuacjê finansow¹.
Wydaje siê, ¿e sposób zagospodarowania
targowiska na nowo jest popierany przez
wszystkie strony, ale faktycznie przed wszystkimi jeszcze wiele pracy.
 Pozosta³o jeszcze wiele wa¿nych kwestii
do ustalenia: sposób finansowania, harmonogram prac, podzia³ zadañ. Jak dobrze pójdzie,
jest szansa, bymy w przysz³ym roku cieszyli
siê z nowego, estetycznego i funkcjonalnego
targowiska miejskiego. Ewentualne prace budowlane by³yby prowadzone w wakacje z
uwagi na okres urlopowy. W zwi¹zku z ograniczeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zadanie jednak nie jest
³atwe (koniecznoæ zapewnienia odpowiednich miejsc parkingowych, zachowania przestrzeni biologicznie czynnej, sposobu odwodnienia)  ocenia burmistrz Perkowski.
Po tym spotkaniu sprawê mia³a omówiæ
jeszcze raz komisja gospodarcza oraz rodowisko samych kupców.
Dziêki tym zmianom z Z¹bek znikn¹³by nie
tylko jeden z ostatnich, szpetnych reliktów
przesz³oci, ale przede wszystkim podnios³yby siê znacz¹co warunki sanitarne placu handlowego, a na tym skorzystaj¹ bez w¹tpienia
wszyscy.
red.
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widok od strony po³udniowo-wschodniej

widok z góry od strony pó³nocno-zachodniej

widok z góry na plac targowy

widok na parking i plac targowy

widok na plac targowy

widok wnêtrza aleji
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W Auto Pradze ³¹czymy fachowoæ
i pasjê do motoryzacji
Przez 10 lat naszej dzia³alnoci nauczylimy siê jak sprostaæ Pañstwa wymaganiom, ci¹gle siê rozwijamy i podnosimy
kwalifikacje naszego personelu. Wierzymy, ¿e naszym najwa¿niejszym kapita³em
jest Pañstwa zaufanie i zadowolenie z naszych us³ug.
W salonie Auto Praga mo¿na kupiæ samochody nowe i u¿ywane. Doradzimy
Pañstwu najlepsz¹ formê finansowania
i pomo¿emy w za³atwieniu formalnoci.
Tylko u nas otrzymacie Pañstwo piêcioletni¹ gwarancjê na samochód.
Za³oga serwisu sk³ada siê z samych specjalistów z odpowiednim wykszta³ceniem
i wieloletnim dowiadczeniem, ale przede
wszystkim z zami³owaniem i pasj¹ do samochodów. Dziêki temu ka¿dy z samochodów naszych klientów jest serwisowany z najwy¿sz¹ trosk¹ i dba³oci¹.
Mo¿ecie wiêc drodzy Pañstwo spokojnie
i bez ¿adnych obaw powierzyæ nam swój
samochód, a my zatroszczymy siê o niego tak dobrze jak tylko bêdzie to mo¿liwe.
Ten rok jest dla nas znacz¹cy. Mija równe 10 lat odk¹d mo¿emy pracowaæ
w Pañstwa s¹siedztwie. Z tej okazji na
Pañstwa rêce oddajemy 10 samochodów w wyj¹tkowych, urodzinowych cenach.
Gor¹co zachêcamy do skorzystania z tej
okazji, nastêpna taka bêdzie za 10 lat. J

www.zabki.pl
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Inwestycje w Miecie
Budynki komunalne przy ul. Legionów
Dwa budynki komunalne przy ul. Legionów
tak bardzo siê zmieni³y, ¿e w niczym nie przypominaj¹ swojego poprzedniego wygl¹du.
Budynki zosta³y nadbudowane, a ponadto na
ca³oci zosta³a po³o¿ona elewacja. Po tak gruntownej zmianie bardziej przypominaj¹ obiekty dopiero co wybudowane, a nie licz¹ce sobie kilkadziesi¹t lat.
2 wrzenia budynki te wizytowa³a komisja,
w sk³ad której wchodzili przedstawiciele urzêdu miasta i stra¿y po¿arnej. Komisja sporz¹dzi³a protokó³ pokontrolny, w którym wskaza³a elementy wymagaj¹ce poprawy. Wszelkie
usterki w najbli¿szym czasie zostan¹ usuniête
przez firmê wykonawcz¹.  Prawdopodobnie
budynki ostatecznie bêd¹ mog³y byæ oddane
do u¿ytku mieszkañcom na pocz¹tku padziernika br., tj. po usuniêciu usterek oraz pod³¹czeniu wszelkich instalacji (gaz, pr¹d). Budyn-

ki te zmieni³y jednak bardzo pozytywnie swój
wygl¹d, estetyk¹ mog¹ teraz konkurowaæ z
obiektami komercyjnymi  ocenia burmistrz
Robert Perkowski.
Ulica Dzika
W drodze przetargu zosta³a wy³oniona firma, która wybuduje drogê w ul. Dzikiej. Do
przetargu stanê³o 7 oferentów. Ich oferty cenowe by³y bardzo rozbie¿ne: od niemal 300
do 450 tys. z³. W zwi¹zku z tym, ¿e jedynym
kryterium wyboru jest cena postanowiono
udzieliæ zamówienie firmie DKM Laskowscy,
która z³o¿y³a najkorzystniejsz¹ ofertê. Zgodnie z za³o¿eniami prace powinny byæ zakoñczone w po³owie listopada br.
Ulica Nowoprojektowana
Bez w¹tpienia to jedna z wa¿niejszych inwestycji drogowych realizowanych w tym

roku. Ulica o roboczej nazwie Nowoprojektowana stanowiæ bêdzie swego rodzaju ma³¹
obwodnicê centrum Z¹bek, co pokazuje za³¹czona mapa. Wykonawca wszed³ na teren budowy pod koniec zesz³ego miesi¹ca. W pierwszej kolejnoci wykonano prace geodezyjne
(wytyczono pas drogowy), a nastêpnie pracownicy firmy Skanska przyst¹pili do wycinki drzew, które znalaz³y siê w pasie drogi. Nastêpnie zostanie wykonane koryto drogi.
Ulica Maczka
Do 11 wrzenia firmy wykonawcze mog¹
sk³adaæ swoje oferty na budowê drogi w ul.
Maczka. Droga ta, mimo ¿e ma dobre po³o¿enie w uk³adzie komunikacyjnym, nie jest wykorzystywana, przede wszystkim ze wzglêdu
na jej fatalny stan. Ul. Maczka ³¹czy dwie
g³ówne drogi w rejonie Z¹bek Po³udniowych
(ul. Powstañców oraz ul. Szwole¿erów). Budowa ul. Maczka w znacz¹cy sposób odci¹¿y³aby ul. Kopernika.
Postêpowanie przetargowe obejmuje m.in.:
wykonanie jezdni asfaltowej, chodnika obustronnego, cie¿ki rowerowej, modernizacji
koliduj¹cego owietlenia i linii elektrycznych,
instalacji systemu odwadniaj¹cego drogê, budowy zatok przystankowych, wykonanie podbudowy.
Budowa wodoci¹gów
PGK w Z¹bkach sp. z o.o. og³osi³o kolejny
przetarg na wybudowanie wodoci¹gów w ulicach: Moniuszki, Sienkiewicza, Kolejowej (od
Sienkiewicza do Prusa) oraz Norwida (od
Moniuszki do Prusa). W przysz³ym roku w tym
rejonie miasta bêd¹ budowane wodoci¹gi w
ulicach: Orzeszkowej, Asnyka oraz Kolejowej
(odcinek od Prusa do Rychliñskiego).
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Otwarcie
nadbudowy
budynków
komunalnych
Szanowni Mieszkañcy Z¹bek
Mi³o mi Pañstwa zaprosiæ na uroczyste
otwarcie nadbudowy budynków komunalnych przy ul. Legionów nr 16 i 18, które
odbêdzie siê w dniu 14 wrzenia br. o godz.
18.00.
Jednoczenie zapraszam na uroczyste
otwarcie ul. Reymonta (odcinek miêdzy ul.
Szwole¿erów i Andersena), które odbêdzie
siê w dniu 15 wrzenia br. o godz. 16.00.
Serdecznie zapraszam.
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
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Miasto Z¹bki poszukuje informacji
o zas³ugach i pomocy z¹bkowian
na rzecz uchodców Powstania Warszawskiego
Na probê Prezydent Miasta Sto³ecznego
Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Z¹bek Robert Perkowski kieruje do
mieszkañców Z¹bek apel. Zwraca siê w nim o
pomoc w odnalezieniu informacji dotycz¹cych
nieznanego dot¹d b¹d zapomnianego wk³adu i zas³ug mieszkañców gminy Z¹bki, o
wszelkich formach pomocy udzielanej uchodcom z Warszawy. O wszelkie udokumentowa-

ne tego rodzaju zdarzenia oraz wiadectwa
prosi siê mieszkañców sk³adaæ na kancelariê
Urzêdu Miasta, b¹d kontaktowaæ siê pod numerem 781-68-14/15/17 wew.172.
Treæ listu Prezydent Hanny GronkiewiczWaltz do Burmistrza Roberta Perkowskiego
obok.
Promocja UM Z¹bki

Dzieñ Weterana w Z¹bkach
5 wrzenia, w siedzibie Miejskiego Orodka Kultury w Z¹bkach (przy ul. Orlej) odby³o
siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze z¹bkowskiego ko³a Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych Wiêniów Politycznych. Spotkanie mia³o charakter bardzo
uroczysty, bowiem obchodzono równie¿ 70-t¹
rocznicê wybuchu II wojny wiatowej. Uroczystoci rozpoczêto wprowadzeniem sztandaru Zwi¹zku oraz odpiewaniem hymnu pañstwowego. Obrady otworzy³ prezes ko³a Stefan
Za³êski, który w dalszej kolejnoci przywita³
zaproszonych goci, wród których znaleli
siê m.in. wiceprezes okrêgu warszawskiego
ZKRPiBWP Maria Milibrandt, wiceburmistrz
Z¹bek Grzegorz Mickiewicz, przedstawiciele
zaprzyjanionego ko³a z Marek.

Po oficjalnych przemowach wrêczono dyplomy osobom, które wspomagaj¹ dzia³alnoæ
ko³a. Sta³o siê tradycj¹, ¿e specjalne podziêkowania kierowane s¹ do kombatantów  jubilatów, obchodz¹cych okr¹g³e rocznice urodzin. Honorowymi odznakami zostali
wyró¿nieni ponadto prezes Stefan Za³êski oraz
burmistrz Robert Perkowski. W imieniu burmistrza odznakê i legitymacjê odebra³ zastêpca Grzegorz Mickiewicz.
Nastêpnie odby³o siê sprawozdanie cz³onków zarz¹du z dzia³alnoci za okres up³ywaj¹cej kadencji. Ocena by³a pozytywna, zatem
cz³onkowie zebrania postanowili nie zmieniaæ
w³adz w swoim kole.
Na zakoñczenie przygotowano krótki program artystyczny. Pani Zofia Za³êska wyrecytowa³a wiersz Zapomniany tamten wrzesieñ, a chór Z³ota Jesieñ
zapiewa³ kilka pieni patriotycznych.
Ko³o z¹bkowskie liczy obecnie
ok. 90 cz³onków. Z roku na rok
niestety ta liczba siê zmniejsza.
Tylko w tym roku odesz³o na
wieczn¹ wartê 9 kombatantów.
red.

www.zabki.pl

Specjalne odznaki otrzymali:
 Burmistrz Z¹bek Robert Perkowski
 Prezes Ko³a Stefan Za³êski
Za wsparcie dzia³alnoci dyplomy otrzymali:
 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Kamierska
 Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
S³awomir Skotnicki
 Dyrektor PSS Spo³em Wiktoria Wierzba
Za codzienn¹ pracê na rzecz Ko³a podziêkowania otrzymali przedstawiciele zarz¹du:
 Irena Trzebicka
 Genowefa Zió³kowska
 Izabela Sy³upek
 Wanda Sobczak
 Halina Kucharczyk
 Zenon Sykut
W 80 rocznicê urodzin nagrodzono:
 Zygmunta Klepackiego
 Halinê Kondrat
 Reginê Murawsk¹
 Wandê Sobczak
W 85 rocznicê urodzin nagrodzono:
 W³adys³awê Cegie³ko
 Katarzynê Karkocha
 Helenê Kochañsk¹
 Reginê Korasiewicz
 Kazimierza Kozê
 W³adys³awa Nowaka
 Nataliê Oleksiak
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Tydzieñ
z Prask¹ Gie³d¹
Spo¿ywcz¹
Na prze³omie wrzenia i padziernika Praska Gie³da Spo¿ywcza obchodzi osiemnast¹
rocznicê swego powstania. Z tej okazji,
w dniach od 5 do 9 padziernika br. odbêdzie siê
kolejny Tydzieñ z Prask¹ Gie³d¹ Spo¿ywcz¹.
Podczas Tygodnia, na mieszkañców sto³ecznej aglomeracji czekaj¹ degustacje produktów, kiermasze i konkursy. Dla dokonuj¹cych
zakupów na Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej przewidziane s¹ dni rabatowe i upominki za dokonane zakupy.
Kupcy mog¹ wzi¹æ udzia³ tak¿e w plebiscycie o laur Hurtownia Przyjazna Klientowi. G³osowanie na wybran¹ hurtowniê trwa
do 15 wrzenia. Dla g³osuj¹cych w plebiscycie i wybranych w losowaniu oczekuje 10
atrakcyjnych nagród.
Przyznane zostan¹ po raz drugi statuetki
Solidny Partner Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej
 które bêd¹ wrêczone kupcom, instytucjom i
firmom szczególnie zas³u¿onym dla rozwoju
Praskiej Gie³dy. W tym roku do grona nagrodzonych do³¹cz¹ dostawcy towarów wspó³pracuj¹cy z hurtowniami na PGS. W pierwszej,
ubieg³orocznej edycji, przyznano osiem statuetek. Wród laureatów znaleli siê: Urz¹d Miasta w Z¹bkach, Rozg³onia Regionalna Radio
Dla Ciebie oraz Towarzystwo Opieki nad
Ociemnia³ymi w Laskach pod Warszaw¹.
Gie³da od lat przygotowuje jak¹ atrakcjê
dla dzieci i m³odzie¿y. W ubieg³ym roku by³
to konkurs Malujemy to, co jemy obecnie
za trwa konkurs Barwy Jesieni. Odbywa siê
on pod patronatem burmistrza miasta Z¹bki,
ma charakter otwarty i jest skierowany do
uczniów szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych. Prace na konkurs mo¿na sk³adaæ do
30 wrzenia. Laureaci otrzymaj¹ wartociowe
nagrody, a najlepsze prace bêd¹ prezentowane
podczas specjalnie zorganizowanej wystawy.
W ramach Dnia z Makaronem, firma
Makarony Polskie przygotuje degustacjê
swoich produktów. Do skosztowania dañ gotowych w³asnej produkcji zaprosi tak¿e firma
Stoczek.
Makarony Polskie wspó³organizuj¹ happening artystyczny wiat z Makaronu, podczas którego m³odzie¿ wykona rzeby z tego
produktu  uprzednio specjalnie przygotowanego, a po stworzeniu rzeb  pomalowanego
i odpowiednio zakonserwowanego.
Nagrodzone i wyró¿nione prace malarskie
oraz rzeby z makaronu zostan¹ wystawione
na licytacji, z której dochód bêdzie przeznaczony na rzecz Towarzystwa Przyjació³ Dzieci. Podczas ubieg³orocznej licytacji sprzedano ponad 20 prac na kwotê ponad 3 tysiêcy
z³otych.
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Lato w miecie  2009

W dniach 10-28 sierpnia 2009 r. Miejski
Orodek Sportu i Rekreacji w Z¹bkach, jak co
roku, dla z¹bkowskich dzieci i m³odzie¿y nie wyje¿d¿aj¹cych na wakacje letnie, przeprowadzi³ akcjê
Lato w miecie2009.
W czasie trwaj¹cych codziennie
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00  16.00 zajêæ dzieci korzysta³y z bogatej oferty nie tylko
sportowej. Uczestnicy korzystali
z p³ywalni, hali sportowej oraz
cianki wspinaczkowej O.S.iR.
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
przy ul. Rokossowskiej. Oprócz krytej p³ywalni odwiedzili równie¿ w
czasie ca³odziennej wycieczki Park
Wodny Moczyd³o, gdzie oprócz zespo³u basenów oraz zje¿d¿alni Gigant dzieci mog³y

skorzystaæ z zespo³u boisk sportowych. W czasie jednej z wycieczek do Warszawy z¹bkowska m³odzie¿ mog³a
sprawdziæ swoje umiejêtnoci na
krêgielni Hulakula. Pod czujnym
okiem instruktora mo¿na by³o poznaæ podstawy oraz doskonaliæ
umiejêtnoæ gry w tenisa ziemnego
na piêknej Hali Tenisowej w Markach. Dodatkowo na terenie
M.O.S.iR. dzieci rozgrywa³y turnieje tenisa sto³owego, darta i bilarda.
Mog³y równie¿ nauczyæ siê podstawowych technik jiu-jitsu pod okiem
wielokrotnego medalisty w tej dyscyplinie  Rafa³a Terlikowskiego.

Ale Lato w miecie to nie tylko sport. W czasie wycieczek dzieci mog³y siê czego nauczyæ. By³o
trochê historii w czasie wycieczki po
Starówce, czy przyrody w czasie
wycieczki do ogrodu zoologicznego w Warszawie. Z przyrod¹ uczestnicy obcowali równie¿ podczas wycieczek rowerowych po okolicznych
lasach, w czasie których uczestnicy
pokonywali kilkunastokilometrowe trasy. By³
te¿ rejs statkiem w czasie, którego dzieci mog³y odbyæ unikaln¹ wyprawê do niedostêpne-

go zazwyczaj i ogl¹danego wy³¹cznie przez
nielicznych miejsca w Warszawie  wyj¹tkowej w skali Europy luzy im. Tellingera, ³¹cz¹cej Kana³ ¯erañski
z Wis³¹. W trakcie wycieczki dzieci mog³y zwiedziæ teren luzy, poznaæ jej odmienny od innych luz
sposób dzia³ania, obejrzeæ sterowniê luzy, przep³yn¹æ statkiem po
Kanale ¯erañskim, dwukrotnie przeluzowaæ siê (raz w dó³, w kierunku
Wis³y, raz w górê), wyjæ statkiem
na Wis³ê.
Popo³udniami w Miejskim
Orodku Kultury w Z¹bkach wywietlane by³y filmy dla dzieci, a po
zajêciach uczestnicy mieli zapewnione ciep³e posi³ki.

www.zabki.pl
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Wyjazdy wakacyjne
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
Tegoroczny letni wyjazd Ko³a Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej TPD
w Z¹bkach by³ nieco inny ni¿ co roku. Pierwszy raz wyjechalimy w dwa ró¿ne miejsca.
Jedna grupa by³a nad morzem w Sanatorium
,,Panorama Morska w Jaros³awcu, a druga
nad jeziorem Ka³êbie w Orodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym ,,Dobry Brat, w
miejscowoci Osiek.
Wyjazdy wakacyjne dla naszych podopiecznych i ich rodzin to bardzo istotna forma rehabilitacji, zarówno zdrowotnej, jak i
spo³ecznej. Stanowi ona podstawê integracji,
jest czynnikiem aktywizowania rodowiska
niepe³nosprawnych oraz przyczynia siê do
z¿ywania siê grupy. Turnusy s¹ form¹ rehabilitacji umo¿liwiaj¹c¹ wiadczenie wzajemnych
us³ug samopomocowych i wymiany dowiadczeñ. To tak¿e turystyka i rekreacja jako wyjazdowa forma integracji. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowane w ramach
turnusów daj¹ mo¿liwoæ poznawania nowych
regionów Polski, ich kultury i zwyczajów.
Tym razem mielimy okazjê poznaæ przepiêkny region etniczno-kulturowy - Kociewie.
To jeden z najatrakcyjniejszych regionów w
Polsce, o niezaprzeczalnych walorach turystyczno-wypoczynkowych. Gmina Osiek po³o¿ona w Borach Tucholskich posiada liczne
walory przyrodnicze. Na terenie gminy znajduje siê 25 jezior. Najwiêksze z nich to:
Ka³êbie, Czarne i S³one. Rzeka Wda ze
wzglêdu na czystoæ wody i malowniczoæ
terenów jest bardzo atrakcyjnym szlakiem
kajakowym. Rzek¹ Wd¹ w swych m³odzieñczych latach p³ywa³ p. Papie¿ Jan
Pawe³ II.
My równie¿ korzystalimy z przyjemnoci p³ywania kajakami i rowerami wodnymi, co prawda tylko po jeziorze, ale podziwiaj¹c piêkne krajobrazy moglimy
oddawaæ siê pasji fotografowania, któr¹ zarazi³ nas Pan Bogdan ladowski prowadz¹cy zajêcia fotograficzne w naszym Kole.

W Osieku nad brzegiem jeziora Ka³êbie, w
pobli¿u pla¿y obejrzeæ mo¿na jeden z wiêkszych na Kociewiu g³azów narzutowych o d³ugoci ponad 2 metry.
Ogromne g³azy s¹ charakterystyczne dla
tego regionu. Wykorzystuje siê je do tworzenia pomników. Jeden z takich pomników moglimy podziwiaæ w jedynym w swoim rodzaju Centrum Edukacji i Promocji Regionu w
Szymbarku na Kaszubach. Pomnik ma kszta³t
serca wyrytego w g³azie. Powiêcony jest upamiêtnieniu bohaterskich walk ¿o³nierzy tajnej organizacji
Gryf
Pomorski.
Zwiedzalimy tak¿e niepowtarzalny ,,Dom Sybiraka, czyli drewniany, najstarszy w tamtych stronach dom, przywieziony spod
Irkucka, podarowany przez tamtejszych rodaków, potomków zes³añców syberyjskich.
Moglimy zobaczyæ równie¿
najd³u¿sz¹ deskê wiata (36m i
83cm), zapisan¹ w Ksiêdze Rekordów Guinnesa. Najwiêksze jednak
wra¿enie zrobi³ na wszystkich ,,dom do góry
nogami. Dom jest symbolem chaosu panuj¹cego w dzisiejszym wiecie, wybudowany
przez Kaszubów na pami¹tkê upadku komunizmu. Dom postawiony jest na dachu wbi-

tym w ziemiê. Wchodzi siê do niego przez okno, idzie po suficie, z
wielkim trudem utrzymuj¹c równowagê. Wszystko jest nietypowe,
meble na suficie, krzywe ciany i
schody.
Dziêki miejscowemu przewodnikowi moglimy podziwiaæ oryginaln¹ kaszubsk¹ mowê, poznaæ niektóre zwyczaje dotycz¹ce tego piêknego
i ciekawego regionu Polski.
Grupa odpoczywaj¹ca nad
morzem w Sanatorium ,,Panorama

www.zabki.pl

Morska, równie¿ mog³a nasyciæ siê mnóstwem wra¿eñ. Doskona³y program przygotowany przez gospodarzy orodka umila³ pobyt
w Sanatorium. Termalne baseny z ciep³¹ wod¹
zachêca³y do codziennych k¹pieli nawet w
ch³odniejsze dni. Nie zast¹pi³y jednak przyjemnoci korzystania z uroków naszego piêknego wybrze¿a Ba³tyku - wspólnych spacerów
brzegiem morza, ogl¹dania zachodów s³oñca
oraz zabaw i gier na pla¿y.

Trzeba podkreliæ, ¿e oba orodki dysponuj¹ doskona³¹ baz¹ rehabilitacyjn¹, co dla
naszych dzieci ma du¿e znaczenie, gdy¿ na
tak¹ rehabilitacjê, z jakiej moglimy tam skorzystaæ, u nas trzeba czekaæ niekiedy miesi¹cami. Rodzice, którzy na co dzieñ poch³oniêci trudami codziennych
obowi¹zków, nie myl¹ o swoich dolegliwociach, mogli tym razem równie¿ ,,podreperowaæ swoje zdrowie.
Smuci nas jedynie fakt, ¿e w tym
roku nie mog³o skorzystaæ z wyjazdu
wiêcej podopiecznych naszego Ko³a.
Brak dofinansowania z PFRON-u pokrzy¿owa³ nasze wczeniejsze plany.
Tym bardziej dziêkujê Tym, którzy dofinansowali nasz wyjazd, bo chocia¿
w niewielkim sk³adzie, to przynajmniej czêæ naszych podopiecznych
mog³a cieszyæ siê letnim wypoczynkiem.
W imieniu rodziców i dzieci Ko³a Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej TPD
w Z¹bkach sk³adam serdeczne podziêkowanie: Urzêdowi Miasta Z¹bki, Fundacji im. dr
Kantona oraz Spó³dzielczemu Bankowi
Ogrodniczemu z oddzia³em w Koby³ce, jak
równie¿ wszystkim, którzy w zesz³ym roku
wp³acili 1% podatku na potrzeby naszego
Ko³a.
W imieniu rodziców i podopiecznych Ko³a
Przewodnicz¹ca
El¿bieta Ko³odziejek
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Dolcan Z¹bki  Wis³a P³ock 3:1
5 wrzenia na stadionie miejskim przy ul.
S³owackiego zosta³ rozegrany mecz 7 kolejki
I ligi. W tym sezonie Dolcan u siebie jeszcze
nie przegra³. A ostatnie zwyciêstwo na w³asnym terenie z nie byle kim, bo z Widzewem
£ód dawa³o podstawy, ¿e pi³karze z Z¹bek
powinni ze spokojem ten mecz wygraæ. Pi³ka
jest jednak nieobliczalna. Zamiast gospodarzy
pierwsz¹ bramkê doæ szybko, bo ju¿ w 4 minucie, zdobyli gocie (Daniel Koczon). Po tym
ciosie pi³karze Dolcanu d³ugo musieli dochodziæ do siebie. Po s³abym pierwszym kwadransie nadszed³ okres lepszej gry z¹bkowian.
Z minuty na minutê grali coraz lepiej, co za-

owocowa³o zdobyciem dwóch goli
jeszcze w pierwszej po³owie (Marcin
Hirsz 25, Benjamin Imeh 45). Wygrywaj¹c pierwsz¹ po³owê 2:1 pi³karze
nie pozwolili wydrzeæ sobie zwyciêstwa. W 70 minucie Grzegorz Lech
do³o¿y³ trzeci¹ bramkê i Dolcan pewnie wygra³ 3:1.
Po 7 spotkaniach z¹bkowska dru¿yna zdoby³a 12 pkt, co pozwoli³o jej awansowaæ na trzecie miejsce. Oby tak dalej. We
wrzeniu pi³karzy czeka prawdziwy maraton.
Oprócz tego zwyciêskiego pi³karze rozegraj¹
jeszcze w tym miesi¹cu a¿ 5 spotkañ.
red.
Terminy najbli¿szych spotkañ:
11 wrzenia, godz. 19.00 (8 kolejka)
GKS Katowice  Dolcan Z¹bki
16 wrzenia (9 kolejka)*
Dolcan Z¹bki  GKP Gorzów Wielkopolski
19 wrzenia, godz. 19.00 (10 kolejka)
Podbeskidzie Bielsko-Bia³a  Dolcan Z¹bki
26 lub 27 wrzenia (11 kolejka)*
Dolcan Z¹bki  Flota winoujcie
30 wrzenia, godz. 17.00 (12 kolejka)
Sandecja Nowy S¹cz  Dolcan Z¹bki
* dok³adny termin jeszcze nie jest znany

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Z¹bkach
zaprasza wszystkich chêtnych do udzia³u w

Z¥BKOWSKIEJ LIDZE SZÓSTEK PI£KARSKICH
Do rozgrywek mog¹ zg³aszaæ siê zawodnicy zrzeszeni w dru¿yny,
którzy ukoñczyli 16 rok ¿ycia.
Runda jesienna Ligi rozgrywana bêdzie w niedziele na boisku
ze sztuczn¹ nawierzchni¹ od miesi¹ca wrzenia do listopada 2009 r.
Wpisowe do Ligi najni¿sze w okolicy w wysokoci tylko 300 z³.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ do dnia 20 wrzenia 2009 r.

Mecze
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Punkty
16
14
12
11
11
11
11
10
10
9
8
8
8
8
6
5
4
1

Bramki
9:3
10:3
9:4
12:6
7:6
7:11
11:10
10:10
6:8
15:8
7:9
11:10
8:8
7:3
5:11
3:10
4:13
5:13

XVIII
Jesienne
Biegi
Prze³ajowe
19 wrzenia, w sobotê, na terenie Parku Miejskiego im. Szuberta w Z¹bkach odbêd¹ siê ju¿ po
raz XVIII Jesienne Biegi Prze³ajowe.
Zapraszamy na godzinê 11.00

mailem: mosir@zabki.pl
lub faxem: (22) 762 00 63.

wszystkich chêtnych: dzieci, m³o-

Serdecznie zapraszamy!!!

nie rodzinnym. Na wszystkich

05-091 Z¹bki ul. S³owackiego 21 tel. + 48 22 762 00 62 fax. + 48 22 762 00 63
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Lp. Dru¿yna
1. Górnik Zabrze
2. Flota winoujcie
3. DOLCAN Z¥BKI
4. Pogoñ Szczecin
5. GKP Gorzów Wlkp.
6. KSZO Ostrowiec w.
7. GKS Katowice
8. Sandecja Nowy S¹cz
9. £KS £ód
10. Warta Poznañ
11. Znicz Pruszków
12. Podbeskidzie Bielsko-B.
13. Wis³a P³ock
14. Widzew £ód
15. Górnik £êczna
16. Motor Lublin
17. MKS Kluczbork
18. Stal Stalowa Wola

dzie¿ i doros³ych do aktywnego
spêdzenia wolnego czasu w grouczestników czekaj¹ upominki.
Organizatorzy

www.zabki.pl

