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10 maja, w kociele parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego odby³ siê koncert legendarnego, warszawskiego chóru mêskiego Harfa. O jego znaczeniu wiadczy chocia¿by fakt, ¿e dzia³a on nieprzerwanie od 1906 roku.
By³ obecny przy wiêkszoci wa¿nych dla kraju i Warszawy wydarzeñ
historycznych. Powsta³ w czasie zaborów, by³ wiadkiem odzyskania
niepodleg³oci Polski, prze¿y³ dwie wojny wiatowe, dwudziestolecie
miêdzywojenne, okupacjê hitlerowsk¹ i Powstanie Warszawskie, podtrzymuj¹c ducha narodu polsk¹ pieni¹ i zagrzewaj¹c do walki o niepodleg³oæ.
Maj¹c na uwadze ca³y dorobek, nie mo¿e dziwiæ, ¿e repertuar w g³ównej mierze osadza siê na kanonach pieni patriotycznych i religijnych.
Tego¿ popo³udnia s³uchacze mieli okazjê wys³uchaæ pieni patriotycznych zwi¹zanych ze wiêtem ustanowienia Konstytucji 3-Maja, pieni
sakralnych oraz fragmentów operowych.
Historia wystêpów jest bardzo bogata. Chór wzi¹³ udzia³ w wielu
festiwalach krajowych i zagranicznych zdobywaj¹c g³ówne nagrody.

MARIAGE

Gabinet Kosmetyczny
Z¹bki ul. Batorego 1
zaprasza na

depilacjê laserow¹
tel. 022 781-40-00

www.zabki.pl

Us³ug
ASKIB Biuro
Kadrowo-Szkoleniowych
(www.askib.pl)

oferuje szkolenia:

 Podstawy obs³ugi komputera
(zachêcamy Seniorów)
 Specjalista ds. kadr z P³atnikiem
kontakt: 0-503 765 560 lub 0-601 440 130

Wystêpowa³ na
wielu s³awnych
scenach kraju,
jak i poza granicami, a tak¿e w
wielu (ponad
360) programach telewizyjnych i radiowych. Ponadto
nagra³ 20 p³yt
oraz stworzy³
muzykê chóraln¹ do trzech filmów. Wystêpowa³ w spektaklach operowych
i teatralnych.
Szczególne znaczenie dla chóru
mia³o tournee
artystyczne do
W³och w grudniu 1993 roku,
wiêcej naukorostr. 6
którego
nowaniem by³
wystêp w trakcie Pasterki celebrowanej
przez Jana Paw³a II w Bazylice w. Piotra w Rzymie.
Niedzielny wystêp mia³ równie¿ z¹bkowski akcent. Jednym z chórzystów jest bowiem Bogdan Kowalczyk, na co dzieñ pracuj¹cy jako
informatyk w Urzêdzie Miasta.
Koncert odby³ siê pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki, za
g³ównymi sponsorami byli: Praska Gie³da Spo¿ywcza i Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach.
red.

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!
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IV Festiwal Muzyki Chóralnej
Mater Misericordiae Z¹bki 2009
Festiwal odbêdzie siê 23 maja 2009 r., w Kociele Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach, przy ul 11-go Listopada 4. Organizatorami s¹:
 Chór Kameralny Cantores Misericordiae z parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach
 Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach
 Parafia w. Trójcy w Koby³ce
 Zwi¹zek Chórów Kocielnych Caecilianum
Festiwal posiada formê konkursu, g³ównie o tematyce maryjnej, skierowanego do rodowiska amatorskiego ruchu muzycznego regionu Mazowsza, poszerzonego o koncerty towarzysz¹ce.
W roku bie¿¹cym koncert ten bêdzie wykonany przez chór EPIFANIA pod dyrekcj¹ Wies³awa Jelenia.
Celem projektu jest aktywizacja kulturalno-spo³eczna grup lokalnych
poprzez wspóln¹ pracê podejmowan¹ przez chóry przy podnoszeniu umiejêtnoci wokalnych, poszerzaniu repertuaru, wspólnych pracach organizacyjnych niezbêdnych w tego rodzaju dzia³alnoci.
Festiwal jako impreza stwarzaj¹ca w³aciwe warunki do prezentacji
dotychczasowego dorobku chórów stanowi dla nich zachêtê i motywacjê do dalszej pracy. Pozytywnie stygmatyzuje spo³ecznie oraz podnosi
presti¿ cz³onków zespo³ów bior¹cych w nim udzia³. Kszta³tuje postawy
odpowiedzialnego i wiadomego uczestniczenia w ¿yciu publicznym,
zacienia wiêzi miêdzyludzkie. Uczy otwartoci i tolerancji wobec odmiennych kultur, prze³amuje bariery pokoleniowe.
W tym miejscu nale¿y podkreliæ fakt, i¿ jest to dzia³alnoæ non profit i
mo¿e byæ realizowana tylko dziêki wparciu ludzi dobrej woli oraz w oparciu
o wolontariat i zaanga¿owanie finansowo-rzeczowe organizatorów.
Poni¿ej przedstawiam program festiwalu:
23 maja 2009, godz. 1100-1500 Przes³uchania konkursowe, Koció³ Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach, ul. 11-go Listopada 4
godz. 1800 Uroczysta Msza w. w oprawie muzycznej wykonanej przez chóry bior¹ce udzia³ w konkursie
godz. 1900 Og³oszenie wyników, wrêczenie nagród, koncert laureatów
24 maja 2009, godz. 2000 Koncert chóru Epifania, Koció³ w. Trójcy
w Koby³ce, ul. Kocielna 2
Wydarzenie ma charakter sta³ej imprezy cyklicznej, wpisuj¹cej siê w
kalendarz wydarzeñ kulturalnych naszego miasta i regionu. Jako takie
przyczynia siê równie¿ do integracji lokalnej spo³ecznoci oraz zaspokaja jej potrzeby w zakresie kultury muzycznej.
Agata Kajak
Dyrektor IV Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae
Sekretarz Zarz¹du G³ównego ZChK Caecilianum

Zaproszenie na bezp³atn¹ mammografiê i cytologiê
Urz¹d Miasta w Z¹bkach, Centrum Onkologii im. Marii Sk³odowskiej- Curie w Warszawie oraz Przychodnia Zdrowia w Z¹bkach zapraszaj¹ na badania do nowoczesnego cytomammobusu, który zostanie
ustawiony na parkingu przy Przychodni Zdrowia (ul. Orla 1), w dniach
17-19 czerwca 2009 rok, w godzinach 1030 do 1800.
Mammografia i cytologia umo¿liwia wykrycie choroby we wczesnym stadium daj¹c szanse na ¿ycie i zdrowie.

Sprzedam bez poredników  ³adne mieszkanie,

dwupokojowe, 40 m2, przy ulicy
Powstañców w Z¹bkach, III p.,
winda, miejsce parkingowe
naziemne, loggia 6 m2.
Cena 269 tys. PLN
TELEFON: 602-408-119

Fundacja Dzieci Ulicy
w Z¹bkach (www.fdu.org.pl)
poszukuje osoby
na stanowisko pracownika
administracyjno-ksiêgowego
Kontakt: 608 852 060
e-mail fundacja@fdu.org.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Wyborcy czasowo przebywaj¹cy poza miejscem zameldowania na
pobyt sta³y (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz nigdzie
nie zamieszkali), którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni z³o¿yæ wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wnioski nale¿y sk³adaæ u urzêdzie, na obszarze którego wyborca przebywa czasowo do dnia 28.05.2009 r.
Wyborcy niepe³nosprawni, którzy chc¹ siê dopisaæ do spisu wyborców w wybranym obwodzie g³osowania na obszarze gminy w³aciwej ze
wzglêdu na miejsce sta³ego zamieszkiwania powinny z³o¿yæ wniosek o dopisanie do spisu wyborców w terminie do dnia 28.05.2009 r.
¯o³nierze pe³ni¹cy zasadnicz¹ lub okresow¹ s³u¿bê wojskow¹ oraz pe³ni¹cy s³u¿bê w charakterze kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych, a tak¿e
ratownicy odbywaj¹cy zasadnicz¹ s³u¿bê w obronie cywilnej, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej oraz s³u¿by wiêziennej mog¹ sk³adaæ wnioski o dopisanie
do spisu wyborców w miejscowoci, gdzie odbywaj¹ s³u¿bê w terminie
18.05-25.05.2009 r. Osoby, które przyby³y do miejsca zakwaterowania po
wskazanym terminie mog¹ z³o¿yæ wniosek do dnia 05.06.2009 r.
Wyborcy zamierzaj¹cy zmieniæ miejsce pobytu przez dniem wyborów
mog¹ otrzymaæ zawiadczenie o prawie do g³osowania. Z zawiadczeniem takim mo¿na g³osowaæ w dowolnym odwodzie g³osowania w kraju,
za granic¹ lub na polskim statku morskim.
Zawiadczenia bêd¹ wydawane do dnia 05.06.2009 r.
Wyborcy dopisani do spisu wyborców na w³asny wniosek zostan¹
z urzêdu skrelone ze spisu w miejscu sta³ego zameldowania.
Wnioski o dopisanie do spisu wyborców miasta Z¹bki oraz wydanie zawiadczenia o prawie do g³osowania nale¿y sk³adaæ w Referacie Spraw Obywatelskich UM Z¹bki w godzinach 1000-1600 od poniedzia³ku do pi¹tku.

Festyn Miejski z okazji Dni Z¹bek
7 czerwca 2009
1400- Prezentacja Grupy Edukacji Artystycznej MOK
1415- Prezentacja Przedszkola Nr 1
1430- Prezentacja Przedszkola  Leny Zak¹tek
1445- Prezentacja Przedszkola Katolickiego
1500- Prezentacja Przedszkola Nr 3
1515- Pokaz tañca towarzyskiego  klub taneczny RYTM
1545- Wystêpy sekcji baletowej z MOK
1605- Prezentacja Szko³y Podstawowej Nr 1
1625- Prezentacja Szko³y Podstawowej Nr 2
1645- Prezentacja Zespo³u Szkó³ Katolickiej
1705- Prezentacja Gimnazjum Nr 1
1725- Prezentacja Gimnazjum Nr 2
1745- Wystêpy Grupy FART z MOK
1845- Wystêpy TEATRU ULICZNEGO MAKATA
2000- Koncert Zespo³u PAPA D
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
 baza MOK - konkurs plastyczny
 stragan z zabawkami dla dzieci m³odszych
 prezentacja z mo¿liwoci¹ zakupu bi¿uterii
 punkt z wat¹ cukrow¹, stoiska z lodami
 zabawy na zamku dmuchanym i w basenie z pi³eczkami, przeja¿d¿ka na ma³ych samochodach i karuzela dla najm³odszych, spacer na koniu
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wiêtowaæ
 tak,
kraæ  nie

Sta³o siê to ju¿ niemal powszechnym zwyczajem, ¿e przed wiêtem
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
g³ówne ulice miasta przyozdobione s¹
flagami pañstwowymi. Podobnie czyni wielu mieszkañców, wywieszaj¹c
flagi na swoich posesjach.
Bez w¹tpienia bardzo to piêkny
zwyczaj. £opocz¹ce na wietrze flagi
tworz¹ niepowtarzaln¹ atmosferê.
Maj¹c taki widok przed sob¹ nawet
daleki cudzoziemiec z ³atwoci¹
mo¿e siê domyleæ, ¿e jest to jaki
szczególny moment.
Flaga jest jednym z naszych najwa¿niejszych symboli narodowych.
Jednak najwyraniej nie wszyscy to
rozumiej¹. W okresie wi¹t majowych
z z¹bkowskich ulic zginê³o 22 z 200
wywieszonych flag. Z³odziei najwyraniej nie martwi fakt, ¿e urz¹d bêdzie musia³ wydaæ pieni¹dze, aby dokupiæ skradzione flagi. Okazuje siê, ¿e
niektórzy nie maj¹ szacunku nawet dla
najwa¿niejszych symboli.
red.

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

Szkodliwi go³êbiarze?
Ka¿dy ma w ¿yciu jakie pasje, i bardzo dobrze. Gorzej jednak gdy pasje jednych s¹ przekleñstwem dla drugich. Wtedy dochodzi do niepotrzebnych k³ótni i konfliktów.
Jak siê okazuje dla niektórych mieszkañców
Z¹bek powodem do powa¿nych animozji s¹ go³êbie, które  paradoksalnie  s¹ przecie¿ symbolem pokoju.
Ale zostawmy symbolikê. Ka¿dy by o niej
zapomnia³ w starciu z codzienn¹ rzeczywistoci¹.
Najwiêcej na ten temat mieliby do powiedzenia
mieszkañcy s¹siaduj¹cy z w³acicielami go³êbi.
Dla samych posiadaczy tych piêknych ptaków
sprawa jest oczywista, nie tworz¹ca ¿adnych problemów. Najczêciej widz¹ oni jedynie jedn¹ stronê medalu, i to tê przyjemniejsz¹. Radoæ p³yn¹ca z hodowli go³êbi jest tak wielka, ¿e przys³ania
ona im niemal wszystko. Niewa¿ne wtedy staj¹
siê pretensje s¹siadów, skar¿¹cych z powodu zanieczyszczania przez go³êbie ich posesji.
W miastach hodowanie zwierz¹t domowych
staje siê coraz bardziej problematyczne, a przecie¿
jeszcze stosunkowo niedawno mo¿na by³o spotkaæ
wiele zwierz¹t domowych nawet w samej Warszawie. Oczywiste, ¿e czêciej to siê zdarza³o na
obrze¿ach, w miejscach ma³o zurbanizowanych.
Jeszcze wiêcej zwierz¹t by³o w mniejszych miasteczkach, szczególnie na posesjach jednorodzinnych.
Obecnie tzw. hodowcy kur czy go³êbi stanowi¹ radykaln¹ mniejszoæ, mo¿na powiedzieæ, ¿e

s¹ tzw. reliktem
przesz³oci. Go³êbniki, nie doæ,
¿e s¹ ród³em nieprzyjemnego zapachu i odchodów, szpec¹ swym wygl¹dem najbli¿sz¹ okolicê, bo trzeba siê zgodziæ, ¿e
zazwyczaj nie s¹ one olniewaj¹cym cudem ma³ej architektury.
Jakie zatem w tym przypadku rozwi¹zanie by³oby najlepsze? Czy nieliczni go³êbiarze powinni
zlikwidowaæ swoje hodowle, robi¹c tym samym
uk³on w kierunku swoich s¹siadów? Czy te¿ hodowcy go³êbi powinni zadbaæ, aby ich pasja nie by³a
dla kogo utrapieniem? A mo¿e mo¿na to robiæ
w sposób bardziej ucywilizowany? Zapewne potrzebna jest w tym wzglêdzie dyskusja i decyzje.
Obiektywnie patrz¹c wydaje siê, ¿e w miejscach mocno zabudowanych powinien byæ wprowadzony zakaz hodowli zwierz¹t gospodarskich.
Niektóre gminy w powiecie wo³omiñskim wprowadzaj¹ ju¿ taki zakaz np. Wo³omin.
Wydaje siê, ¿e ka¿dy powinien wybraæ, gdzie
chce mieszkaæ czy w miecie, czy na wsi. Mi³onicy zwierz¹t na pewno z wiêksz¹ swobod¹
mogliby je hodowaæ na terenach wiejskich, nikomu nie przeszkadzaj¹c.
A dzi wygl¹da to tak jakby chcieli oni mieszkaæ w miecie, ale w wiejskich warunkach. Nie
zawsze wszystko da siê pogodziæ.
red.

AGENCJA

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH

NIERUCHOMOCI
Porednictwo w Obrocie
Nieruchomociami

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

METROPOLIS

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

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

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
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

www.zabki.pl
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Budowa nowego kocio³a
w Z¹bkach Po³udniowych
Trzecia, najm³odsza z¹bkowska parafia bêdzie mia³a nied³ugo 10 lat.
W ci¹gu tego okresu wiele siê zmieni³o. Po³udniowa czêæ Z¹bek jest
obecnie najbardziej dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê. Powstaje mnóstwo nowych osiedli, ale równie¿ obiekty u¿ytecznoci publicznej, jak choæby
szko³a. Powstaje tak¿e nowy koció³. Pierwszy etap, czyli budowa kocio³a dolnego jest ju¿ zakoñczona. Równolegle powstaje plebania. Postanowilimy wiêc zapytaæ proboszcza parafii o dalsze plany na przysz³oæ.

Rozmowa z proboszczem Parafii
p.w. Zes³ania Ducha wiêtego w Z¹bkach ks. Sylwestrem Ciesielskim
Jak to siê sta³o, ¿e powsta³a parafia p.w. Zes³ania Ducha wiêtego?
Kiedy zaczê³y powstawaæ osiedla w po³udniowej czêci Z¹bek, ks. bp Kazimierz Romaniuk stworzy³ orodek duszpasterski. Moja
skromna osoba zosta³a tu skierowana. Tworzy³em podwaliny parafii jednoczenie mieszkaj¹c
przy parafii wiêtej Trójcy. I tak siê rozpoczê³o.
Pierwsza msza zosta³a odprawiona przez bp
Kazimierza Romaniuka 24 wrzenia 2000 roku.
Tworzenie nowego organizmu nie jest proste.
Na pewno napotyka³ ks. proboszcz na ró¿ne
problemy. Co by³o wówczas g³ówn¹ bol¹czk¹?
Na pocz¹tku by³y k³opoty z dzia³k¹. Jednak
dziêki ¿yczliwoci i przychylnoci w³adz miejskich uda³o siê rozwi¹zaæ i ten problem.
Czy by³y wówczas ró¿ne propozycje lokalizacji kaplicy kocielnej?
Nie, by³a jedna, obecna lokalizacja. Uwa¿am,
¿e ta lokalizacja jest bardzo dobra, praktycznie
w centrum tej czêci miasta.
Czy idea budowy kocio³a zrodzi³a siê jeszcze
przed powstaniem parafii, czy raczej pomys³
ten dojrzewa³ ju¿ tutaj, w nowym miejscu pos³ugi?
Kaplica by³a swego rodzaju punktem zaczepienia, punktem wyjcia.
Przyjête jest, ¿e tworzenie nowej
parafii rozpoczyna siê budow¹ kaplicy.
Ale ¿eby myleæ o budowie kocio³a trzeba by³o najpierw pozyskaæ dzia³ki. W roku 2004 dodatkowe dzia³ki sta³y siê w³asnoci¹
parafii. Jednak ju¿ trochê wczeniej
myla³em o bryle kocio³a, mia³em
ju¿ swoje wyobra¿enie. Architekt
przyjecha³ wówczas, gdy ju¿ dzia³ki by³y pozyskane. Zobaczy³ teren i
zacz¹³ projektowaæ wi¹tyniê.
Jak wygl¹da³y nastêpne prace?
Projekt zosta³ z³o¿ony do starostwa w Wo³ominie, a fizyczne prace przy budowie fundamentu rozpoczêlimy w maju 2006 roku. Po
wykonaniu ³aw fundamentu wznosilimy mury. Wszystko jest wyko-
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nane z ceg³y, wiêc jest doæ mozolna i d³ugotrwa³a praca. Wykonanie z ceg³y jest bardziej
d³ugotrwa³e i dro¿sze, ale ma swoje bardzo du¿e
zalety.
Obecnie na jakim jestemy etapie?
Koció³ bêdzie dwupoziomowy. Bêdzie siê
sk³ada³ z kocio³a dolnego i górnego. Koció³
dolny jest ju¿ w³aciwie zakoñczony, jeli chodzi o stan surowy. Pozostaje jedynie za³o¿yæ
okna i drzwi, zabezpieczyæ strop i mo¿na siê tam
gromadziæ.
Jak to w przypadku ka¿dej inwestycji strona
finansowa ma bardzo du¿e znaczenie. Jak wygl¹da tutaj pomoc i zaanga¿owanie mieszkañców? Jakie s¹ mo¿liwoci sfinansowanie tego
wa¿nego obiektu sakralnego, który zapewne
bêdzie s³u¿y³ mieszkañcom przez nastêpne
dziesiêciolecia, a mo¿e setki lat.
Generalnie ciê¿ar budowy kocio³a spoczywa na parafianach. Oczywicie s¹ parafie wspieraj¹ce budowê kocio³a, g³ównie parafie z¹bkowskie: Parafia p.w. wiêtej Trójcy oraz Parafia
p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego. Raz na kwarta³ udajê
siê do tych parafian z prob¹ o datki. W naszej
parafii te¿ organizujemy ró¿ne zbiórki. Zdajê
sobie sprawê, ¿e w naszej parafii jest mnóstwo
m³odych osób, m³odych rodzin, które bardzo
czêsto zakupuj¹c mieszkanie brali kredyt, wiêc
trzeba zrozumieæ ich trudn¹ sytuacjê. Natomiast

Elewacja kocio³a od strony ul. Powstañców

czêæ ludzi, pewnie tak jak wszêdzie, jest obojêtna na sprawy wspólnych inwestycji, ale równie¿ jest tak¿e i czêæ, na któr¹ zawsze mo¿na
liczyæ.
Ofiarnoæ tkwi w wierze cz³owieka. Jest te¿
swego rodzaju wyrazem wiary w Boga.
Ofiary s¹ zbierane przy ró¿nych okazjach: w
innych parafiach, czy podczas kolêdowania.
Ale czy jest mo¿liwoæ z³o¿enia ofiar przez
mieszkañców, którzy nagle by siê zreflektowali, ¿e warto wesprzeæ budowê wi¹tyni. Czy
jest mo¿liwoæ wp³aty rodków np. na konto,
bez koniecznoci przychodzenia do kancelarii? Czy jest mo¿liwoæ wykupienia tzw. cegie³ki, ¿eby wesprzeæ budowê?
Oczywicie parafia ma swój numer konta, na
które mo¿na wp³acaæ pieni¹dze na budowê kocio³a. Chodz¹c po kolêdzie pokazywa³em
mieszkañcom zdjêcie obecnego stanu kocio³a.
Oczywicie, ka¿dy kto chcia³by wesprzeæ budowê jest mile widziany. Ponadto dowiedzia³em
siê, ¿e jest taka ustawa, która pozwala przekazaæ 6% podatku dochodowego na cele kultu religijnego jako darowiznê i odliczyæ to póniej
od podatku. Z tej formy skorzysta³o trochê osób.
Jakie jest najwiêksze ród³o wsparcia budowy?
S¹dzê, ¿e najbardziej pokany zastrzyk finansowy stanowi¹ rodki zebrane podczas kolêdy.
Natomiast jak wygl¹da sytuacja
w zakresie fizycznego wsparcia,
nie tylko finansowego. Trwa budowa, pewnie znalaz³oby siê wiele osób, które maj¹c trochê wolnego czasu chêtnie wspar³yby
budowê kocio³a. Czy jest taka
mo¿liwoæ?
Oczywicie, ¿e tak. Osoby, które maj¹ wolny czas i chcia³yby go
dobrze spo¿ytkowaæ, s¹ jak najbardziej po¿¹dane. Wszystkie takie
osoby bêd¹ mile widziane.
Ta czêæ miasta bardzo dynamicznie siê rozwija. 10 lat temu nie
by³o tu a¿ tyle nowych osiedli, a
wci¹¿ powstaj¹ kolejne. Trwaj¹
prace wykoñczeniowe w wielu
mieszkaniach. Jak ten proces siê
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zakoñczy, a w ci¹gu najbli¿szych lat te¿ przecie¿ powstan¹ kolejne nowe osiedla, to ludzi
na pewno znacz¹co przybêdzie. Zapewne znakomita czêæ bêdzie chcia³a uczestniczyæ w ¿yciu wspólnoty parafialnej. Rozumiem, ¿e
w zwi¹zku z tym, trzeba jak najstaranniej
przypilnowaæ, ¿eby proces budowy postêpowa³ w miarê mo¿liwoci szybko. Jaki jest horyzont czasowy zakoñczenia tego przedsiêwziêcia? Kiedy ks. proboszcz zamierza
odprawiæ pierwsz¹ mszê w nowym kociele?
Muszê powiedzieæ, ¿e jednoczenie prowadzimy dwie budowy. Budujemy koció³ i plebaniê.
Gdyby skoncentrowaæ siê tylko na jednym obiekcie, to pewnie tempo by³oby szybsze. Plebania
jest jednak bardzo potrzebna. Jest nas dwóch kap³anów, ale chcia³bym, aby by³o nas trzech. Moim
zadaniem i obowi¹zkiem jest zapewniæ jakie
warunki ksiê¿om. Ks. S³awomir mieszka na
przyk³ad w bloku, gdzie wynajmuje mieszkanie.
Dziêki ¿yczliwoæ pana Zalewskiego p³acimy
tylko za korzystanie z mediów. Ponadto gdy
przyjdzie trzeci ksi¹dz, to trzeba by³oby wynaj¹æ równie¿ i dla innego ksiêdza mieszkanie.
Dlatego w roku 2010 chcia³bym czêæ plebani wyszykowaæ i przeznaczyæ dla ksiê¿y wikariuszy. Natomiast w dolnym kociele chcia³bym za dwa lata, jeli Bóg pozwoli,
przeprowadziæ misje parafialne, a wczeniej odprawiæ pierwsz¹ mszê. Czy to siê uda, to zobaczymy. Czas poka¿e.
Wszystko zaczê³o siê w roku 2000. W przysz³ym roku, na jesieni parafia bêdzie mia³a
swoje 10-lecie. Czy w zwi¹zku z tym planuje
ks. proboszcz przeprowadziæ jakie jubileuszowe uroczystoci?

Nie mam jeszcze skonkretyzowanych planów
odnonie jubileuszu. Nie ukrywam, ¿e zakres
prac bêdzie zale¿a³ od spraw finansowych. Jeli
znalaz³by siê sponsor, który przekaza³by pewn¹
sumê pieniêdzy, to mo¿e uda³oby siê odprawiæ
pierwsz¹ mszê wiêt¹ w dolnym kociele podczas tego jubileuszu. Ale to s¹ na razie tylko moje
marzenia.
Ca³y czas mówilimy o planach zwi¹zanych z
inwestycjami. Od strony organizacyjnej jest
to bardzo wa¿ne, bo trzeba to wszystko zapewniæ, ale wa¿na jest równie¿ organizacja
¿ycia duchowego. Wiem, ¿e w parafii bardzo
prê¿nie dzia³aj¹ ró¿ne grupy uczestnicz¹ce w
¿yciu Kocio³a.
W parafii dzia³a kilka grup. Najbardziej aktywn¹ jest Wspólnota ¯ywego Ró¿añca, wspólnota Totus Tuus, bielanki, ministranci. £¹cznie grupy te skupiaj¹ ponad 200 aktywnych
osób. Zainteresowanych jest sporo, ale nie ma
te¿ dodatkowych, sprzyjaj¹cych mo¿liwoci, nie
ma zaplecza. Mamy kaplicê, kancelariê, ale a¿
siê prosi, aby by³y dodatkowo 2-3 sale, gdzie by
te grupy mog³y siê spotykaæ.
Jak wybudujemy plebaniê, to ta
kaplica bêdzie zaadaptowana
na salki specjalnie dla tych
wspólnot.
Siêgaj¹c pamiêci¹ do ca³ej,
nie tak d³ugiej jeszcze historii parafii, to jakie najwa¿niejsze wydarzenia z dziejów
parafii by ksi¹dz wymieni³?
Bez w¹tpienia wa¿nym momentem by³a pierwsza msza

wiêta. Póniej by³o powiêcenie dzwonów.
Trzecim wydarzeniem by³o za powiêcenie placu. W tych uroczystociach brali udzia³ nasz biskup, ordynariusz diecezji oraz przedstawiciele
w³adz miejskich.
Na zakoñczenie, przy tej okazji, pragnê podziêkowaæ moim parafianom i mieszkañcom Z¹bek za ¿yczliwoæ i za ofiary pieniê¿ne przekazywane na budowê Domu Bo¿ego. Liczê na
dalsz¹ ¿yczliwoæ oraz ofiarnoæ. Bóg zap³aæ.
Dziêkujê za rozmowê.
Osoby chc¹ce wesprzeæ budowê wi¹tyni
proszone s¹ o wp³aty na poni¿sze konto
numer konta:
84 8006 0000 0022 6149 2004 0001
Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Zes³ania Ducha wiêtego
ul. Powstañców 30
05-091 Z¹bki

PRZEDSIÊBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W Z¥BKACH
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki

oferuje:
WYWÓZ NIECZYSTOCI STA£YCH
DZIER¯AWÊ POJEMNIKÓW NA MIECI
w sprawach umów i cen nale¿y kontaktowaæ siê
z Panem Piotrem Pazio tel. (0-22) 781-68-18 wew. 146;
e-mail: pazio@pgk.zabki.pl http://bip.pgk.zabki.pl

 pojemniki 1100 l. niesegregowane i segregowane
 pojemniki 120 l. niesegregowane

.

do 31 grudnia 2009 r. ceny promocyjne!

.

ma zaszczyt zaprosiæ na

1.

Fina³ XIX Festiwalu Piosenki
Z¹bki 2009

w dniu 23 maja 2009 r. (sobota), godz.1000
Sala widowiskowa MOK, ul. Orla 8

www.zabki.pl

.

Miejski Orodek Kultury w Z¹bkach
2.

Spektakl teatralny
Kompanii Teatralnej MAMRO
pt.: Grunwald 2000
scen. i re¿. Grzegorz Reszka
15 maja 2009 r., godz. 2000, MOK, ul. Orla 8
Wstêp wolny

Wieczorek z Kulturk¹.
W programie spektakle teatralne
w wykonaniu grupy teatralnej MOK:
Zakochani s¹ wród nas
Szukam przyjaciela
oraz poezja piewana w wykonaniu
Magdy Sikory  piew
Micha³a Niemyjskiego  gitara
17 maja o godz. 1800, MOK, ul. Orla 8
Wstêp wolny

3.
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Podczas mini-festynu ekologicznego

W tym roku, podobnie jak w ubieg³ym
miêtamy jako zwyciêzcê zesz³orocznego
w ogólnopolskiej akcji Polska Biega
Biegu Niepodleg³oci. Kolejny na mecie
wziê³o udzia³ Miasto Z¹bki.
by³ Bart³omiej Flaga, reprezentuj¹cy GimW dniu 9 maja 2009 r. spod Gimnazjum Punazjum Publiczne Nr 1, z czasem 13.37, a nastêpblicznego Nr 1 w Z¹bkach przy ul. Harcerskiej 9
nie  Adam Cholewa równie¿ z Gimnazjum Nr 1
o godzinie 1100 wybieg³o 157 zawodników z nuz czasem 14 minut. Wród pañ najlepiej pobiemerami startowymi. Wród biegn¹cych byli g³ówg³y, kolejno: Emilia Korycka czas: 17.36, Karolinie mieszkañcy Z¹bek, ale nie tylko. Mi³o nam
na Krajewska czas: 18.27 i Barbara Zwaliñska
poinformowaæ, ¿e w naszym biegu brali udzia³
czas: 18.45.
tak¿e mieszkañcy pobliskich dzielnic Warszawy
Po biegu wszyscy uczestniczy zostali poczêoraz okolicznych miast. Najm³odszy uczestnik
stowani bigosem i ciastem ufundowanym przez
biegu mia³ 2 latka, najstarszy prawie 60!. Bieg³a
p. Ma³gorzatê Kuczyñsk¹. Nale¿y wspomnieæ, ¿e
pani z pieskiem i rodzice z pociechami w wózkoszulki, w których pobiegli uczestnicy biegu
kach. Pobieg³ równie¿ reprezentant Urzêdu Miejsponsorowa³a Apteka Forte z Z¹bek.
skiego w Z¹bkach  Krzysztof Krajewski.
Organizatorem biegu by³o Publiczne GimnaDodatkow¹ atrakcj¹ akcji Polska Biega w Z¹bzjum Nr 1 w Z¹bkach oraz Miejski Orodek Sportu
kach by³ mini-festyn ekologiczny, który rozpoi Rekreacji w Z¹bkach, a organizatorem mini-fecz¹³ siê o godzinie 1030 pod budynkiem gimnastynu ekologicznego  Urz¹d Miasta Z¹bki. Mazjum. Ogromnym powodzeniem cieszy³o siê
teria³y na festyn sponsorowa³o starostwo powiamalowanie twarzy w stoisku ekologicznym. Potu wo³omiñskiego.
Dzie³o wykonane z odpadów
dziw wzbudzi³a tak¿e instalacja wykonana z odPuchary dla zwyciêzców biegu wrêczy³ osobipadów ekologicznych przez artystê plastyka  El¿bietê Zdrodowsk¹. cie Burmistrz Miasta Z¹bki Robert Perkowski, który imprezê obj¹³ po raz
Dzieci przynios³y zebrane przez siebie zu¿yte baterie, by wymieniæ je kolejny swoim patronatem.
na d³ugopisy oraz torby ekologiczne.
Zwyciêzcom biegu gratulujemy, a sponsorom serdecznie dziêkujePierwszy uczestnik biegu wbieg³ na metê ju¿ po 13 minutach i 36 my i zapraszamy na bieg w przysz³ym roku.
sekundach od startu. (Przypominam, ¿e trasa biegu mia³a 3 km.). Tym
Iwona Potêga
uczestnikiem by³ mieszkaniec Z¹bek Micha³ Godlewski, którego paPromocja UM Z¹bki

Wszyscy uczestnicy w komplecie
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Zwyciêzcy w kategorii mêskiej
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Spotkanie
ze wiêtym Paw³em
¯yjemy w anonimowym t³umie naszych
ulic, sklepów, domów, w których mieszkamy.
Ci¹gle czujemy siê osamotnieni. Na tej drodze poszukiwañ staje w. Pawe³. Znamy Go
lepiej lub gorzej, ale wszyscy wobec Niego
pewnie stawiamy oczekiwania czy ¿yczenia
natury religijnej, etycznej, spo³ecznej, pedagogicznej. Czy warto poznawaæ w. Paw³a,

który by³ cz³owiekiem twardym, wymagaj¹cym od siebie, ale który wygra³ ¿ycie? W dobrych zawodach wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em, wiary ustrzeg³em  (2 Tym 4,7-8).
Spotkanie ze wiêtym Paw³em mo¿e pomóc
ka¿demu wierz¹cemu w odczytaniu powo³ania. Prawie w ka¿d¹
niedzielê s³uchamy
fragmentów listów w.
Paw³a. S¹ one trudne,
ale spotkanie z nawróconym Szaw³em jest
nieodzownie potrzebne do zrozumienia istoty Ewangelii. Odkryæ wiêtego Paw³a
pomo¿e zachwyciæ siê
Dobr¹ Nowin¹. wiêty Pawe³ chce nas nauczyæ pokory i bezinteresownej,
tzn.
autentycznej, ewangelicznej mi³oci.
Obecnie prze¿ywamy Rok wiêtego Paw³a, wielkiego misjonarza, teologa i nauczyciela, który przekazuje nam tajemnicê mi³oci
Boga do ludzi w Jezusie Chrystusie. Tê tajemnicê prze¿ywamy co roku w Wielkim Pocie
i w wiêta Wielkanocne. Jest to niezwyk³a
okazja do przybli¿enia postaci Wielkiego Bo-
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hatera Roku, st¹d te¿ powsta³ pomys³ przygotowania przedstawienia teatralnego przy wspó³pracy
katechetów SP2 z MOK-iem. Bohaterami tego widowiska jest 40osobowa grupa dzieci ze Szkolnego Ko³a Misyjnego, tak starannie
przygotowani pod fachowym kierunkiem
P. Anny Kozio³, i¿ stali siê prawdziwymi aktorami. Pani Anna Kozio³ jest nasz¹ per³¹  w mistrzowski sposób potrafi
oszlifowaæ ka¿dy nierówny kamieñ i uczyniæ go szlachetnym.
Spektakl teatralny sk³ada siê
z dwóch czêci: I cz. Spotkanie
ze w. Paw³em, II cz. Tradycje
Wielkanocne. W rolach g³ównych  wystêpuj¹: w. Pawe³ 
J. Mokosa (kl. Ve), Stra¿nik wiêzienny 
M. Strzelczak (kl. Ve), w. Szczepan 
K. Adamczyk (kl. IIIa), Lizjasz 
R. ¯ero (kl. Vd). W rolach pozosta³ych ca³a plejada gwiazd: K.
Majewska (Vc), L. Dziemdziela
(IIIa), A. Sobieszczañska (Vd), K.
Pietraszek (IIIa), P.
Markowska (Vd),
M. Jab³oñska (Ve),
A. Majchrowicz
(IIIa), W. Kopczyñska (IIIa), K. Styczek
(IVb), P. Kosowski (Ve),
W. Koczkodaj (Ve), B. Niechwiadowicz (Ve), M. Strzelczak (0c), A. Kopczyñski (IVc),
M. Kopczyñski (VIe), K. Stosio (Vc), S. Gr¹dek (Vd),
A. Hieronimczuk (Vd), W. Wa
(Vd), B. Wa (Vd), M. Drozdowski (Vd), K. Szarwacki
(Vd), E. Korycka (VIb), P. Pióro (VIb), J. Jówik (VIc), M. Wiligórska (VIc), M. Chudzik
(VId), K. Gerej (VId), A. Smoter (VId), K. Kamiñska (VId), M. Paczóska (VId), P. Szulakowski (VIb), M. W³ostowski (VIb), M. Chodysz (Ve), O. Janicka (Ve), S. Nahiakjan (Ve).
Re¿yseria, kostiumy, podk³ad muzyczny, dekoracja  p. A. Kozio³. Scenariusz 
p. M. Chudzik, G³os
Pana
Jezusa

p. O. Radoñ, Chór
9-osobowy i muzyka
z filmu Misja 
p. K. Wêgrzynek.
Aktorzy prezentuj¹ siê w piêknych strojach regionalnych

w atmosferze niezwyk³ej scenerii panoramy
Jerozolimy namalowanej na p³ótnie przez
MOK. Widowisko jest piêkne, ogl¹dane
4-krotnie: 22. marca w Parafii M.B., 23. marca  dwukrotnie podczas Rekolekcji dla dzieci oraz w Dniu Otwartym Szko³y SP2 
27. marca. W nagrodê za piêkne przedstawienie bohaterowie otrzymuj¹ gromkie brawa.
Wielkie podziêkowanie sk³adam wszystkim
zaanga¿owanym, za podjêty trud w przygotowaniu i udzia³ w spektaklu teatralnym. Szczególnie gor¹co dziêkujê p. Ani Kozio³ za podjêcie tak wielkiego wyzwania z prob¹ o dalsz¹
wspó³pracê z nami na polu teatralnym oraz s.
Patrycji za wsparcie duchowe.

w. Pawe³ jest dla nas doskona³ym nauczycielem, ale szczególnie du¿o wskazówek powinni czerpaæ od Niego ludzie m³odzi. Czego
wiêc mo¿e nauczyæ w. Pawe³ wspó³czesnego cz³owieka?
 silnej woli w d¹¿eniu do obranych celów;
 walki ze z³em;
 postawy aktywnoci, twórczego wykorzystywania czasu;
 otwartoci i ¿yczliwoci wobec drugiego cz³owieka.
w. Pawe³ pisze: Wszystko mogê w Tym,
Który mnie umacnia (Flp 4,13).
Marianna Chudzik
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Baza
sportowa
Gimnazjum
Nr 2

Zakrêcona
Jedynka
W tym roku dzia³alnoæ charytatywna
uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 zwi¹zana jest z realizacj¹ projektu grantowego w
ramach programu Szko³a bez przemocy.
Realizujemy projekt Mo¿e mam niewiele
ale siê podzielê. Nasi uczniowie nie pozostaj¹ obojêtni na potrzeby innych. Pomagaj¹
w nauce, dziel¹ siê drugim niadaniem, organizuj¹ zbiórki pieniêdzy dla najbardziej
potrzebuj¹cych pod opiek¹ Samorz¹du
Uczniowskiego, szkolnego ko³a PCK, czy
ko³a Caritas.
Realizuj¹c za³o¿enia wynikaj¹ce z projektu, Szko³a Podstawowa Nr 1 przy³¹czy³a siê
równie¿ do ogólnopolskiej akcji Nakrêtka
pod patronatem Centrum Wolontariatu.
Do wspólnego zbierania nakrêtek aktywnie w³¹czyli siê wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice. Zebralimy ju¿ osiem worków plastikowych nakrêtek, a to jeszcze nie
koniec akcji. Jedna osoba mo¿e niewiele, ale
razem mo¿emy wiêcej.
Zebrane nakrêtki zostan¹ przekazane Stowarzyszeniu Dom Rodzina Cz³owiek w Warszawie. A pieni¹dze uzyskane z recyklingu,
choæ w ma³ej czêci pokryj¹ koszty zakupu
wózka inwalidzkiego dla osoby niepe³nosprawnej.
Dla nas to tylko ma³a plastikowa nakrêtka, któr¹ bez zastanowienia wrzucamy do
kosza, a dla osoby potrzebuj¹cej szansa na
nowe, lepsze ¿ycie.
Renata Boryka Kwapisz
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Publiczne Gimnazjum
nr 2 im. ks. J. Popie³uszki w Z¹bkach jest szko³¹, która dynamicznie
rozwija siê. W 2007 roku
w naszym Gimnazjum zosta³a oddana do
u¿ytku najwiêksza hala sportowa o wymiarach
23,5 m x 36 m z trybunami na 250 osób. Na
sali istnieje mo¿liwoæ gry w pi³kê no¿n¹ halow¹, rêczn¹, koszykow¹ i siatkow¹. Sala
gimnastyczna jest ponadto podzielona na
dwie czêci kotar¹, dziêki czemu po obu stronach s¹ dodatkowe boiska do siatkówki i koszykówki.
Obecnie trwaj¹ prace wykoñczeniowe
przy boisku sportowym do pi³ki no¿nej ze
sztuczn¹ nawierzchni¹. Obszar poza p³yt¹ bo-

iska bêdzie zabezpieczony traw¹ z rolki.
Obiekt jest monitorowany, a ju¿ wkrótce zostanie wykonane owietlenie (s¹ na to w Urzêdzie Miasta zabezpieczone rodki finansowe).
Szko³a dysponuje ponadto ma³¹ sal¹ gimnastyczn¹, profesjonaln¹ si³owni¹ i sal¹ do tenisa sto³owego. W najbli¿szych planach jest
równie¿ wykonanie boiska wielofunkcyjnego
do pi³ki rêcznej, koszykowej i siatkowej.
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹
www.gim2zabki.waw.pl
Ma³gorzata Zyk

Fina³
wi¹tecznej
akcji
charytatywnej
w Wilnie

Pod koniec marca grupa nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr1 wraz z dyrektorem
szko³y, Karolem Ma³olepszy, odwiedzi³a
Poloniê w Wilnie. Powodem naszego wyjazdu by³o przekazanie ksi¹¿ek dwóm polskim
szko³om, których patronem jest Jan Pawe³ II.
W grudniu przeprowadzilimy zbiórkê pieniêdzy na ten cel. Nasz¹ inicjatywê wspar³a
Rada Rodziców i anonimowy darczyñca. Za
kwotê 1 250 z³ zakupilimy ksi¹¿ki wspó³czesnych polskich autorów. Dodatkowo ksi¹dz
Piotr Urbanowski z parafii wiêtej Trójcy
przekaza³ oko³o 100 albumów z p³ytami CD
o Janie Pawle II. W Wilnie spotkalimy siê
z bardzo ciep³ym przyjêciem. Nauczyciele,
uczniowie, pracownicy obs³ugi wszêdzie witali nas ciep³o z tradycyjn¹ polsk¹ gocinnoci¹.

Uczestniczylimy tak¿e w wa¿nym wydarzeniu jednej ze szkó³, jakim by³ Dzieñ Kultury
Narodów Wilna. Uczniowie wileñskich szkó³
i orodków kultury prezentowali folklor i kulturê swoich ojców i dziadków. Wród nich byli
Ukraiñcy, ¯ydzi, Bia³orusini, Polacy, Rosjanie,
Litwini, Cyganie i Tatarzy. Mielimy okazjê
rozmawiaæ z przedstawicielami miasta i owiaty, którzy nie kryli swojej sympatii dla Polski.
Wizytuj¹c biblioteki szkolne przekonalimy siê,
¿e maj¹ one du¿e braki w ksiêgozbiorach dotycz¹ce nowych wydawnictw klasyki, ale tak¿e
brak autorów i tytu³ów z ostatnich 20-30 lat!!!
W planach mamy nawi¹zanie sta³ej wspó³pracy pomiêdzy szko³ami. Byæ mo¿e ju¿ w czerwcu delegacja Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Wilnie odwiedzi nas w Z¹bkach.
KM
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5 minut dla rodziny  II Przegl¹d Teatrzyków
Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych
Baw siê razem z nami, jeli masz ochotê,
Na wspóln¹ zabawê daj namówiæ siê.
To najlepszy sposób, jeli chcesz zapomnieæ,
sia, la la,
O swoich k³opotach i zmartwieniach te¿...
Te porywaj¹ce s³owa znanego szlagieru,
wprowadzi³y licznie zgromadzon¹ publicznoæ
w klimat uroczystoci.
W dniu 24 kwietnia 2009 r. na profesjonalnej scenie Miejskiego Orodka Kultury w Z¹bkach przy ul. Orlej mia³o miejsce piêkne i niezwykle emocjonuj¹ce wydarzenie kulturalne.
W lad za ubieg³ym rokiem pod wprawnym
okiem p. Anny Kozio³  instruktorki teatralnej, odbywa³ siê przegl¹d teatrzyków dzieciêcych  5 minut dla rodziny.
Do konkursu zg³osi³y siê dwie grupy 5-latków z Publicznego Przedszkola nr 3 Skrzat
w Z¹bkach oraz jedna I klasa ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Z¹bkach.
Przegl¹d obejmowa³ teatrzyki przedszkolne i wczesnoszkolne, a w przedstawienia zostali zaanga¿owani równie¿ cz³onkowie rodzin
dzieci (mamy, tatusiowie, siostry, a nawet dziadek).

W tegorocznych prezentacjach wziê³y
udzia³ 3 grupy teatralne, a wiêc o po³owê mniej
w stosunku do roku ubieg³ego. Wielka to szkoda, a zarazem tym wiêkszy uk³on w kierunku
nauczycielek, które podjê³y trudn¹ i d³ugotrwa³¹ pracê nad przygotowaniem widowisk.
Opracowanie scenariuszy przedstawieñ, a nastêpnie dobór dzieci do odpowiednich ról, tak
aby ka¿de dziecko mog³o zaprezentowaæ siê
z jak najlepszej strony i wreszcie zaanga¿owanie doros³ych w grê aktorsk¹ wymaga od
nauczycieli wielu starañ .Dopiero potem przychodzi czas na próby, na których æwiczona jest
dykcja, piew, taniec, plastycznoæ w odbiorze sztuki.
Dowiadczeni i oddani nauczyciele (a takimi szczyci siê w³anie nasze przedszkole)
ukierunkowuj¹ i pobudzaj¹ fantazjê dziecka,
rozwijaj¹ pozytywne emocje, zaspokajaj¹ potrzebê tworzenia, bliskoci, uznania, dzia³ania
i poczucia wspólnoty. Trzeba przyznaæ, ¿e
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¿aden rodzaj sztuki nie wymaga takiej aktywnoci, nie anga¿uje tak ca³kowicie osobowoci jak teatr.

Przygotowanie do przegl¹dów oraz udzia³
w nich dostarcza dzieciom wielu emocji i prze¿yæ oraz na d³ugo pozostaje w ich pamiêci. S¹
bowiem w samym centrum tego niezwyk³ego
dowiadczania istoty rzeczy, ¿e nikt nie jest
bardziej wa¿ny, lepszy i ¿e wynik koñcowy
przedstawienia zale¿y od wszystkich.
Jury konkursu w sk³adzie: Grzegorz Reszka, Tomasz Mitrowski doceni³o ró¿norodnoæ
zastosowanych rodków teatralnych (kreacje
aktorskie, przestrzeñ sceniczn¹, nastrój i aurê
emocjonaln¹) prezentowanych przedstawieñ.
Komisja podkrela³a wielokrotnie wysoki poziom zaprezentowanych spektakli, uznaj¹c je
za ewenement w skali ogólnokrajowej i uhonorowa³a je piêknymi pucharami.
Puchar i wyró¿nienie zdoby³a p. Aneta
Skowron  autorka zwyciêskiego scenariusza pt. S³ów kilka o s³awie. Jury doceni³o
oryginalnoæ scenariusza, a jednoczenie
niekwestionowane zaanga¿owanie p. Anety w twórczoæ teatraln¹ (na podkrelenie
zas³uguje fakt, ¿e sztuka jej autorstwa równie¿
w ubieg³ym roku zdoby³a I miejsce). Cieszymy siê bardzo z tego wyró¿nienia, gdy¿ jest to
mama dziewczynki, która uczêszcza do naszego przedszkola i przez swoje umiejêtnoci i
pracê przyczynia siê do promocji naszej placówki w rodowisku lokalnym.
I zaszczytne miejsce zdoby³y 5-latki z P.P.
nr 3 w Z¹bkach, które wystawi³y sztukê

pt.S³ów kilka o s³awie. Dzieci przygotowa³y do wystêpu nauczycielki prowadz¹ce grupê VII: p. Violetta Bia³as i p. Magdalena ¯ukowska-Kur.
II zaszczytne miejsce zdobyli uczniowie
z kl. I a Sz. P. nr 2 w Z¹bkach im. Jana
Kochanowskiego, które wystawi³y sztukê pt.
 Komputer i bajki  nauczycielka p. Alicja
Rutkowska.
III zaszczytne miejsce zdoby³y 5-latki
z P.P. nr 3 w Z¹bkach z grupy VI, które wystawi³y sztukê pt. O królewnie w ¿abê zaklêtej  nauczycielki, które przygotowa³y
dzieci i prowadz¹ grupê to p. Barbara Orze³
i p. Agnieszka Szatkowska.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom widowisk!!!
Gratulujemy organizatorce pomys³u
p. Annie Kozio³, dyrektorowi MOK w Z¹bkach  p. S³awomirowi Skotnickiemu, który
czuwa³ tak¿e nad stron¹ dwiêkow¹ przedstawieñ. Szczególne gratulacje nale¿¹ siê
dzieciom z przedszkola Skrzat, które pod
wprawnym i czujnym okiem swoich pañ,
a tak¿e akompaniamencie instrumentalnym
p. rytmiczki  Doroty Kleczkowskiej oraz
obecnoci i gor¹cemu kibicowaniu p. dyrektor  Jolanty Salak ju¿ po raz drugi dowiedli
swojego mistrzostwa i zdobyli dla placówki
a¿ dwa puchary.

No có¿ chyba ju¿ nikt nie ma w¹tpliwoci,
¿e przed nimi s³awa i wielka zabawa .
Gratulujemy i dziêkujemy tak¿e wszystkim doros³ym bezporednio zaanga¿owanym w grê
aktorsk¹, którzy prze³amawszy tremê dostarczyli nam wielu wzruszeñ i powodów do dumy.
Jeszcze do dzi pobrzmiewaj¹ w naszych
uszach s³owa piosenki, któr¹ piêknie zapiewa³ dziadek Lidzi Wielka s³awa to ¿art, ksi¹¿ê b³azna jest wart, z³oto toczy siê w kr¹g z r¹k
do r¹k, z r¹k do r¹k.
To wielki honor byæ pracownikiem tak
ambitnej placówki, a wiêc nie spoczniemy na
laurach i dalej zabieramy siê do pracy, przed
nami nowe wyzwania.
Bo¿ena Pietrzak
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Listy Mieszkañców
1. cie¿ki rowerowe w Z¹bkach
Pytanie:
Witam serdecznie Panie Burmistrzu! Chcia³em poruszyæ kwestiê cie¿ek rowerowych planowanych wraz z przebudow¹ i remontami
naszych dróg. Nie ukrywam, ¿e budowa dróg
rowerowych dopiero siê zacznie, bo obecnie
praktycznie ¿adna nie istnieje (nie liczê tutaj
szlaku rowerowego od urzêdu do lasu).
Po przeczytaniu artyku³u z kwietniowej
gazety Co s³ychaæ? o budowie ulicy Mickiewicza w stronê ul. Klamrowej, postanowi³em do Pana napisaæ, w celu unikniêcia b³êdów przy budowie cie¿ek rowerowych, które
zniechêcaj¹ z ich korzystania.
W zwi¹zku z tym, ¿e nie jest jeszcze za póno, prosi³bym aby zwróci³ Pan uwagê, by
cie¿ki nie by³y z kostki brukowej, tylko asfaltowe.
Po kilku latach eksploatacji cie¿ki brukowe s¹ pe³ne nierównoci, zarastaj¹ chwastami
i traw¹, jedzi siê po nich nieprzyjemnie, a dodatkowe ró¿nice w wysokoci krawê¿ników
przy skrzy¿owaniach zachêcaj¹ jedynie do zjechania na jezdniê.
W Warszawie Zielone Mazowsze po d³ugoletnich mêczarniach wymusi³o na urzêdnikach i wykonawcach, by cie¿ki by³y asfaltowe. Taka bêdzie cie¿ka przy al. Ujazdowskich
(obecnie budowana), taka te¿ jest wybudowana w zesz³ym roku cie¿ka przy ul. Pu³awskiej.
Nowe cie¿ki w stolicy s¹ tworzone obecnie
bardzo wolno, jednak s¹ coraz porz¹dniejsze,
a jazda po czym takim to sama przyjemnoæ.
Do tego dochodzi jeszcze trwa³oæ i bezpieczeñstwo.
Póki jest jeszcze czas prosi³bym o zajêcie
siê t¹ spraw¹. Uczmy siê na b³êdach Warszawy, a nie na swoich! W Z¹bkach mieszka sporo osób doje¿d¿aj¹cych do pracy rowerem,
a maj¹c na uwadze remonty g³ównych dróg
trzeba wzi¹æ pod uwagê utworzenie przy nich
porz¹dnych cie¿ek. Mam tu na myli ulice:
Batorego, Wolnoci i Powstañców, które s¹ lub
mog¹ staæ siê dla wielu cie¿kami dojazdowymi do pracy. Domylam siê, ¿e koszt takiej
cie¿ki mo¿e byæ wy¿szy, jednak uwa¿am, ¿e
lepiej wykonaæ mniej porz¹dnych cie¿ek, ni¿
wiêcej miernej jakoci.
Wiem, ¿e od czasu do czasu spêdza Pan
swój wolny czas aktywnie (w tym i na rowerze), dlatego te¿ liczê na Pana w tej kwestii.
Serdecznie pozdrawiam i dziêkujê za odpowied.
Z powa¿aniem
Mieszkaniec
Odpowied Burmistrza:
Witam serdecznie. Dziêkujê za zainteresowanie tematem i Pañskie uwagi. Zgadzam siê
z Panem, ¿e jest ró¿nica pomiêdzy nawierzchni¹ cie¿ki rowerowej wykonanej z asfaltu
a cie¿ki rowerowej wykonanej z kostki brukowej. Jednak¿e, oba rozwi¹zania maj¹ swoje
zalety i wady. Nawierzchnia asfaltowa, pomi-
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mo i¿ jest zdecydowanie cichsza, ma równie¿
swoje wady. Wybór kostki brukowej by³ wyborem wiadomym i zadecydowa³y o tym takie cechy jak:
 mo¿liwoæ ³atwego usuwania awarii samej
nawierzchni lub wykonania ewentualnej infrastruktury podziemnej (woda, gaz, telefon, energia). Kostka da siê rozebraæ i u³o¿yæ praktycznie bez wiêkszego ladu jej
naprawy. Z¹bki to jeden wielki plac budowy, wiêc ta w³aciwoæ ma istotne znaczenie;
 przepuszczalnoæ wody opadowej u³atwia
odwodnienie cie¿ki rowerowej. Dziêki tej
w³aciwoci, gdy w cie¿ce w wyniku zu¿ycia pojawi¹ siê zag³êbienia lub do³ki, nie
powstaj¹ tam trwa³e ka³u¿e. Asfalt jest praktycznie nieprzepuszczalny;
 nawierzchnia z kostki jest tañsza, wiêc mo¿na zrobiæ wiêcej.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w Naszym Miecie praktycznie nie ma cie¿ek rowerowych,
a obecnie projektowane s¹ w obszarach cile
zurbanizowanych, powy¿sze argumenty pomog³y dokonaæ wyboru.
Jeszcze raz dziêkujê za zaanga¿owanie w
sprawy miejskie. Mam nadziejê, ¿e projektowana sieæ cie¿ek rowerowych przy drogach
gminnych powstanie jak najszybciej i w znacz¹cy sposób poprawi bezpieczeñstwo oraz
komfort lokalnym cyklistom.
Pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
2. Powolna poczta na ul. Powstañców
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu. Zwracam siê
do Pana z gor¹c¹ prob¹ o wp³yniêcie na Pocztê
Polsk¹, aby Urz¹d Pocztowy przy ul. Powstañców pracowa³ pe³n¹ moc¹. Niestety w chwili
obecnej czynne jest zaledwie jedno, a czasem
dwa okienka i zawsze stoi do nich d³uga kolejka, niezale¿nie od pory dnia. Obs³uga dzia³a
powolnie, co znacznie wyd³u¿a czas oczekiwania, a na dodatek pracownicy pal¹ papierosy na zapleczu i oczekuj¹cy (w tym kobiety
w ci¹¿y i ma³e dzieci musz¹ wdychaæ tê truciznê).
W zwi¹zku z powy¿szym wiele osób za³atwia sprawy w urzêdach pocztowych w Warszawie, a przy okazji wiele innych spraw (m.in.
zakupy), co zapewne wp³ywa negatywnie na
dzia³alnoæ gospodarcz¹ prowadzon¹ w Z¹bkach, a co za tym idzie na wp³ywy z podatków.
W podobnych urzêdach pocztowych w
Warszawie (wielkoæ placówki, liczba mieszkañców, itp.), czynne s¹ 3-4 okienka, zw³aszcza gdy w kolejce stoi wiêcej ni¿ 3-4 osoby.
W dzisiejszych czasach nikogo nie staæ na spêdzenie ponad 30 minut w celu odebrania przesy³ki lub nadania listu (w tym korespondencji
z Urzêdem Miasta).

Proszê o zwrotn¹ informacjê o podjêtych
dzia³aniach.
Pozdrawiam serdecznie
Mieszkaniec
Odpowied Burmistrza:
Szanowny Panie.
Pana korespondencja oraz korespondencja
innych osób jest przekazywana zgodnie z w³aciwociami do Poczty Polskiej. Status prawny tej organizacji uniezale¿nia j¹ od w³adz samorz¹dowych ró¿nego szczebla, gdy¿ jest to
Pañstwowe Przedsiêbiorstwo U¿ytecznoci
Publicznej Poczta Polska i posiada w³asn¹
osobowoæ prawn¹.
Wszelkie uwagi proponujê kierowaæ bezporednio do Kierownictwa Poczty Polskiej
na adres: skargi@centrala.poczta-polska.pl
(inne adresy na stronie: http://www.pocztapolska.pl/napisz_do_nas.htm). Nadmieniam,
¿e poczta podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz ministrowi w³aciwemu do spraw ³¹cznoci. W razie braku reakcji mo¿na skargi kierowaæ do w³aciwego
organu nadzoru.
Mogê Pana zapewniæ, ¿e z naszej strony
rozmawialimy ju¿ z regionaln¹ dyrekcj¹ poczty na temat mo¿liwoci rozszerzenia ich dzia³alnoci w Z¹bkach. Poczta, równie¿ widzi tak¹
potrzebê, jednak¿e z uwagi na k³opoty kadrowe jest to opóniane (wbrew pozorom brak
chêtnych do pracy). Wiêcej informacji proponujê zasiêgn¹æ u ród³a  Poczty Polskiej.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
3. Kiedy bêdzie wybudowana ulica Wiosenna?
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu. Jako przysz³y
mieszkaniec osiedla Orla III zwracam siê
z uprzejma prob¹ o informacjê na temat ewentualnej budowy ulicy Wiosennej i remontu ulicy Poniatowskiego. Czy w tym roku zaplanowane s¹ jakie prace zwi¹zane z tymi ulicami?
Z góry dziêkujê za odpowiedz.
Mieszkaniec
Odpowied Burmistrza:
Szanowny Panie.
W roku bie¿¹cym nie s¹ planowane ¿adne
prace w wymienionych przez Pana ulicach.
W przysz³ym roku prawdopodobnie bêdzie
wykonana nak³adka asfaltowa na brakuj¹cym
fragmencie ulicy Poniatowskiego oraz zostanie wybudowana sieæ wodoci¹gowa w ulicy
Wiosennej. Byæ mo¿e równie¿ w przysz³ym
roku rozpocznie siê budowa ulicy Wiosennej,
jest to jednak uzale¿nione od zakoñczenia innych prac m.in. developerskich i zwi¹zanych
z budow¹ wodoci¹gu.
Pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
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Z¹bki, 4 maja 2009  Dzieñ Stra¿aka

List otwarty Prezesa OSP Z¹bki
Zbigniewa Ksi¹¿ka
do mieszkañców Miasta Z¹bki
Jako stra¿acy jestemy dumnymi sukcesorami wspania³ej, prawie dwustuletniej tradycji. W przewa¿aj¹cej wiêkszoci stra¿akami
byli nasi dziadkowie, ojcowie, kuzyni. Górnolotnie mo¿na powiedzieæ, ¿e w takim dniu
jak dzisiejsze wiêto naszego patrona, my stra¿acy powinnimy siê cieszyæ i z satysfakcj¹
patrzyæ wstecz, na dokonania minionego roku.
Z dokonañ rzeczywicie jestemy dumni, ale
dostrzegamy tak¿e zagro¿enia. Apogeum tych
zagro¿eñ mia³o niestety miejsce w najmniej
odpowiednim momencie. Z¹bkowska stra¿ nie
by³a w stanie w tym roku wystawiæ osobowej
obsady do asysty Grobu Pañskiego przed
wiêtami Wielkanocnymi.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to absolutnie
niewybaczalne, bo asysta stra¿y by³a zawsze,
wpisa³a siê na stale w z¹bkowsk¹ tradycjê,
z drugiej jednak strony chcia³bym powiedzieæ,
¿e tak¿e stra¿ ma swoje ograniczenia. W ci¹gu ostatnich lat Z¹bki ze redniej wielkoci
sennego miasteczka przeobrazi³y siê w kilkudziesiêciotysiêczny, stale rozwijaj¹cy siê prê¿ny miejski organizm. Przybywa domów, przybywa olbrzymich bloków, lawinowo przybywa
mieszkañców, a stra¿aków niestety ... systematycznie ubywa. W³anie przy takich uroczystociach jak dzisiejsza, rokrocznie ¿egnamy
kolejnych druhów, którzy odeszli w ostatni¹
drogê. Niestety brakuje chêtnych, ¿eby zaj¹æ
ich miejsce. Od lat w naszej jednostce nie funkcjonuje dru¿yna m³odzie¿owa, nie ma ¿adnego zainteresowania dzia³alnoci¹ w stra¿y, zarówno ze strony dzieci, jak i doros³ych
mieszkañców naszego Miasta. Wszyscy traktuj¹ nasz¹ Jednostkê jako zjawisko niezmienne. Jednostka zawsze by³a, o czym wiadczy

29 kolejka I pi³karskiej ligi zapowiada³a siê emocjonuj¹co, bowiem 9 maja zagra³y dru¿yny niemal ze sob¹ s¹siaduj¹ce: Z¹bek i
Pruszkowa. Oczywicie s¹siaduj¹ce bardziej w znaczeniu geograficznym ni¿ pi³karskim. Dolcan Z¹bki umocni³ siê w rodkowej
czêci tabeli, za Znicz Pruszków zajmuj¹c trzecie miejsce niewiele traci³ do lidera. Ró¿nica pi³karskiego dorobku w tym sezonie i
mecz rozgrywany w Pruszkowie skazywa³y miejscow¹ dru¿ynê na
pewny sukces. Nic jednak nie os³abia dru¿yny tak mocno jak nadmierna pewnoæ siebie i nonszalancja. Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê zaskakuj¹co prowadzeniem pi³karzy z Z¹bek, którzy prowadzili ju¿ od 22 minuty po bramce niezawodnego Macieja Tataja.
Druga po³owa obfitowa³a w bramki. W 71 minucie gola dla Pruszkowa zdoby³ Tomasz Cha³as. Odpowied pi³karzy Dolcanu by³a
natychmiastowa. Strzelaj¹c dwie bramki w ci¹gu kilku minut (Marcin Korkuæ 75, Andrzej Stretowicz 78) pi³karze z Z¹bek zapewnili sobie cenne zwyciêstwo.
red.
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prawie 85 lat istnienia, jest i bêdzie, niezale¿nie od wszystkich okolicznoci, bo tak w³anie byæ powinno.
Jestemy wiadomi faktu, w jaki sposób w
polskiej tradycji postrzegany jest stra¿ak
ochotnik. Wierz¹cy w Boga patriota, bez wahania nios¹cy pomoc ludziom w potrzebie.
Powinien radziæ sobie w ró¿nych sytuacjach,
zarówno w akcji bojowej, jak i w trakcie uroczystoci patriotycznej czy te¿ kocielnej.
Wiemy doskonale, ¿e tak jest, zdajemy sobie
sprawê, ¿e w³anie tak byæ powinno, ale niestety brakuje nam wyobrani, ¿eby przewidzieæ, jak d³ugo jeszcze bêdziemy w stanie tê
chlubn¹ tradycjê w Z¹bkach podtrzymywaæ.
Aktualnie wiêkszoæ ruchów kadrowych w
jednostce ogranicza siê do ró¿nie motywowanych i uzasadnianych odejæ i rezygnacji.
Czarno patrz¹c w przysz³oæ mo¿na za³o¿yæ,
ze przy obecnej tendencji w ci¹gu nastêpnych,
zapewne niezbyt wielu lat doczekamy siê sytuacji, ¿e z braku obsady osobowej nie tylko
nie wystawimy asysty do Grobu Pana, ale nie
bêdziemy w stanie wyjechaæ do po¿aru, czy
te¿ innego miejscowego zagro¿enia.
Nasza duma z ca³orocznych dokonañ jest,
moim zdaniem, w dniu dzisiejszym wartoci¹
wtórn¹ do apelu, który chcia³bym skierowaæ
do ka¿dego z mieszkañców naszego Miasta.
Nie musisz byæ bohaterem, ¿eby zostaæ stra¿akiem. Przyjd, zobacz na czym polega nasza codzienna praca, a jestem o tym przekonany, ¿e zostaniesz z nami na d³u¿ej. Czekamy
na ka¿dego z Was.
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ZAWIADOMIENIE

Prezes OSP Z¹bki
Zbigniew Ksi¹¿ek

o wydaniu postanowienia w sprawie
obowi¹zku przeprowadzenia oceny
oddzia³ywania przedsiêwziêcia
na rodowisko
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227) zawiadamiam, ¿e 24 kwietnia 2009 r.
zosta³o wydane Postanowienie o obowi¹zku przeprowadzenia oceny oddzia³ywania
na rodowisko przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie zespo³u zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³ugami i gara¿em podziemnym przy ul. Powstañców
i Andersena w Z¹bkach na dzia³ce ew. nr
6 obrêb 03-34 w Z¹bkach.
W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e
z ww. wymienionym postanowieniem mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie Urzêdu Miasta
Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony rodowiska, pok. Nr 16 w godzinach pracy urzêdu. Na postanowienie,
o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, s³u¿y stronom za¿alenie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Warszawie za porednictwem Burmistrza
Miasta Z¹bki, w terminie 7 dni, licz¹c od
daty dorêczenia zawiadomienia. Dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14
dni od dnia publicznego og³oszenia.
Jednoczenie zawiadamiam, ¿e do czasu przed³o¿enia raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na rodowisko, o którym
mowa powy¿ej, przedmiotowe postêpowanie zostaje zawieszone.
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski

Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Z¹bkach
O G £ O S Z E N I E
od 15 wrzenia 2007 r.
w Punkcie Konsultacyjnym Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Z¹bkach przy ul. 3 Maja 14/16 odbywaj¹ siê:
KONSULTACJE DLA OSÓB
Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM
W ramach dy¿urów prowadzone s¹:
 porady i konsultacje dla osób z problemem narkotykowym,
 porady i konsultacje dla rodzin osób z problemem narkotykowym,
 edukacja dotycz¹ca ograniczania szkód zdrowotnych zwi¹zanych
z przyjmowaniem narkotyków.
Dy¿ury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym odbywaj¹ siê w ka¿dy
pi¹tek w godzinach 1500-1700, a pe³ni je Specjalista Terapii Uzale¿nieñ.
Numer telefonu do Punktu Konsultacyjnego: (022) 781-63-61.
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Ceremonia wrêczenia nagród

Wspólne zdjêcie zwyciêzców i organizatorów

10 maja, na zielonkowskich Gliniankach
odby³y siê zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Z¹bki. Do rywalizacji stanê³o
37 zawodników zrzeszonych w trzech ko³ach
wêdkarskich: z¹bkowskim, zielonkowskim
oraz t³uszczañskim. Po kilku godzinach walki
(6 30-1300) zdecydowanie wygra³ Zbigniew
Zawierucha z Zielonki, zdobywaj¹c 4680 pkt
(w przeliczeniu 1 gram = 1 pkt). Drugie miejsce przypad³o Grzegorzowi Rogoziñskiemu
z T³uszcza (2780 pkt.), a trzecie Dariuszowi

Zwyciêzca Zbigniew Zawierucha

Ostateczna klasyfikacja:
1. Zbigniew Zawierucha (Zielonka)
2. Grzegorz Rogoziñski (T³uszcz)
3. Dariusz Rudnik (T³uszcz)
4. Piotr Karczewski (Zielonka)
5. Antoni Osowiecki (Zielonka)
6. Andrzej Wójcik (Z¹bki)
7. Andrzej Szymañski (T³uszcz)
8. Miros³aw Dziêcio³ (Zielonka)
9. Piotr Brzozowski (Zielonka)
10. Zbigniew Trzciñski (Z¹bki)
...

trzeba uznaæ za bardzo udane, gdy¿ by³y one znaRudnikowi tak¿e z t³uszczañskiego ko³a
komitym po³¹czeniem sportowej konkurencji
(2615 pkt). Najlepszy z z¹bkowskich wêdkawraz z towarzyskim grillowym spotkaniem wêdrzy, Andrzej Wójcik zdoby³ 6 miejsce.
karzy z ró¿nych miast powiatu. Zawodom, jak
Oko³o godziny 14 nast¹pi³a uroczysta cezawsze, towarzyszy³a przyjacielska atmosfera.
remonia wrêczenia zwyciêzcom pucharów, dyred.
plomów oraz nagród ufundowanych przez
Burmistrza Miasta Z¹bki. Burmistrz
Robert Perkowski wrêcza³ nagrody
wraz z komendantem Stra¿y Miejskiej
w Z¹bkach Zbigniewem Forysiakiem.
Zawody sêdziowa³ Marian Bielec,
a wspomagali go Lech Cykier
(sekretarz zawodów) oraz cz³onkowie: Pawe³ Rowicki oraz Eugeniusz Swynar. Bardzo du¿y
wk³ad w zorganizowanie zawodów wnieli równie¿ wiceprezes
Zygmunt Adamczyk oraz sekretarz Edward Woniak. Zawody Wszystkim dopisywa³y humory

Plac zabaw
w Z¹bkach Po³udniowych
Na pocz¹tku maja w³adze miasta podpisa³y umowê z firm¹ Inter Flora, która wykona
profesjonalny plac zabaw zlokalizowany u zbiegu ulic Szwole¿erów i Dzikiej. Firma
zobowi¹za³a siê, ze wykona inwestycjê w ci¹gu miesi¹ca. Jeli wiêc wszystko pójdzie
zgodnie z planem to na Dzieñ Dziecka najm³odsi mieszkañcy Z¹bek bêd¹
mieli nie lada atrakcjê, bo zaplanowano tam
wiele ciekawych rozwi¹zañ.
red.
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