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W uroczystoci wziê³o udzia³ wiele osób.
 Kilkadziesi¹t lat nasza szko³a czeka³a na tak
Wród honorowych goci znaleli siê m.in.:
znakomite boiska. W koñcu nadszed³ ten czas 
wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski, domówi³a podczas uroczystego otwarcia dyrektor
radca prezydenta RP Jacek Sasin, przedstawiSzko³y Podstawowej nr 2 Irena Ma³yszczuk.
ciel urzêdu marsza³kowskiego Patryk Stolar6 padziernika, w Z¹bkach odby³o siê uroski, wicestarosta Ryszard Wêsierski, w³adze
czyste oddanie do u¿ytku kompleksu boisk ze
s¹siednich gmin, radni, urzêdnicy oraz spo³eczsztucznej nawierzchni, wybudowanych w ranoæ szkolna.
mach rz¹dowego programu  Moje Boisko 
Jako pierwszy g³os zabra³ burmistrz Robert
Orlik 2012. Z¹bkowski Orlik, czyli dwa
Perkowski, który podziêkowa³ wszystkim, któboiska (do pi³ki no¿nej i wielofunkcyjne) z
rzy przyczynili siê do powstania tego obiektu.
niezbêdnym zapleczem zosta³ wybudowany
Pomnik
Bitwy
Cudu Nad
Wis³¹ z 1920 roku
Nastêpnie
asystent
wicemarsza³ka
Waldemaprzy Szkole Podstawowej
Nr 2. Upamiêtniaj¹cy bohaterów

www.zabki.pl

ra Roszkiewicza Patryk Stolarski odczyta³ list
od marsza³ka województwa mazowieckiego
Adama Struzika.
W dalszej kolejnoci g³os zabra³ wojewoda Jacek Koz³owski.
 To pierwszy program budowy boisk w Polsce, który siê uda³. Jest to program masowy.
Dzisiaj otwieramy 30 Orlika w województwie
mazowieckiem. Do koñca tego roku na Mazowszu bêdzie takich boisk ok.120, a docelowo takie boisko ma byæ w ka¿dej gminie.
c.d. na str. 6
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Masz problemy z lekcjami
 zg³o siê!
Kierownik wietlicy Pani Katarzyna Dziêcio³ oraz Ksi¹dz Edward Kowara-Proboszcz Parafii wiêtej Trójcy w Z¹bkach zapraszaj¹ serdecznie
wszystkie dzieci na bezp³atne zajêcia do nowo odnowionego pomieszczenia przeznaczonego specjalnie na cele wietlicy. Pomieszczenie znajduje siê
w budynku Wikariatki przy Parafii wiêtej Trójcy w Z¹bkach.
W ka¿dy wtorek wolontariusze z naszej parafii pomagaj¹ dzieciom w
nauce oraz lekcjach z ró¿nych przedmiotów, natomiast w soboty kierownik
wietlicy przygotowa³a dla dzieci specjalne zajêcia z ró¿nych dziedzin.
Do prowadzenia zajêæ Pani Kasia zaprosi³a wykwalifikowane osoby, które
chc¹ bezp³atnie podzieliæ siê z dzieæmi swoimi zdolnociami.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do skorzystania z naszej oferty.
Wszelkie pytania mo¿na kierowaæ pod adresem e-mailowym: prezesi@poczta.onet.pl
Korzystaj¹c z okazji kierownik wietlicy pragnie bardzo serdecznie
podziêkowaæ wszystkim, którzy pomogli w sfinansowaniu i remoncie pomieszczenia przeznaczonego na cele
wietlicy: Ksiêdzu Proboszczowi
Edwardowi Kowarze za podarowanie
pomieszczenia i sfinansowanie ca³ego remontu oraz Ksiêdzu Piotrowi
Urbanowskiemu, Panu Andrzejowi
Dziêcio³ oraz wielu innym wolontariuszom, którzy wspierali nas przy
pracach remontowych.

Harmonogram bezp³atnych zajêæ dla dzieci:

· PADZIERNIK:
 w ka¿dy wtorek od 17:00-19:00 pomoc dzieciom w nauce i lekcjach
 17 padziernika spotkanie z histori¹ wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego (zg³oszenia do 10 padziernika  koszt w zale¿noci od iloci osób)
· LISTOPAD:
 w ka¿dy wtorek od 17:00-19:00 pomoc dzieciom w nauce i lekcjach
 14 listopada (sobota) od 15:15-18:00 zajêcia taneczne (nauka tañca poprzez zabawy)
 21 listopada (sobota) od 15:15-18:00 Bal Andrzejkowy
· GRUDZIEÑ:
 w ka¿dy wtorek od 17:00-19:00 pomoc dzieciom w nauce i lekcjach
 12 grudnia (sobota) od 15:15-18:00 zajêcia plastyczne

Dolcan Z¹bki walczy o Puchar Polski
Po niespodziewanym, choæ zas³u¿onym zwyciêstwie nad l¹skiem Wroc³aw
(mecz odby³ siê 23 wrzenia w Z¹bkach) pi³karze Dolcanu awansowali do kolejnej rundy Pucharu Polski. Mecz od pocz¹tku uk³ada³ siê po myli gospodarzy.
Ju¿ w 5 minucie bramkê zdoby³ Marcin Stañczyk. Wroc³awianie doprowadzili
do remisu dopiero w 69 minucie. Takim wynikiem zakoñczono spotkanie w regulaminowym czasie. O wszystkim zadecydowa³y rzuty karne, które lepiej egzekwowali z¹bkowianie (5:4). W 1/8 czeka kolejny mocny przeciwnik  Korona
Kielce, z któr¹ nasi pi³karze mieli okazjê zmagaæ siê w poprzednim sezonie, kiedy razem z Dolcanem gra³a w I lidze. Trzymamy kciuki za naszych zawodników.
1/8 Pucharu Polski: Dolcan Z¹bki  Korona Kielce
(27 X, godz. 13.00), Stadion Miejski w Z¹bkach

XLIV sesja Rady Miasta
28 wrzenia odby³a siê XLIV sesja Rady Miasta Z¹bki, podczas której podjêto
nastêpuj¹ce uchwa³y:
 w sprawie przyjêcia stanowiska Rady w sprawie wpisania budowy obwodnicy Marek na drodze S8 oraz drogi S17 na odcinku od projektowanej drogi S8
do miejscowoci Wi¹zowna do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2008-2012 Ministerstwa Infrastruktury
 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoæ Burmistrza Miasta Z¹bki
 w sprawie nadania nazwy ulicy
 w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoci gruntowej
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie dop³at do 1m 3 cieków bytowych, 1m 3
wody oraz op³aty abonamentowej za rozliczenie nale¿noci dostarczanej wody
lub iloci odprowadzanych cieków dla gospodarstw domowych w Miecie
Z¹bki
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie emisji obligacji
 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta Z¹bki na 2009 rok
Pe³na treæ uchwa³ znajduje siê na stronie Urzêdu (www.zabki.pl) link BIP, w zak³adce prawo miejscowe.
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NIERUCHOMOCI
Porednictwo w Obrocie
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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

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH
ul. ks. Skorupki 78
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(0) 604 184 776
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Us³ug
Kadrowo-Szkoleniowych
ASKIB Biuro
oferuje:

 NAUKA JÊZYKÓW OBCYCH: 6 osób
= 14z³/60min; 12 osób = 8z³/60min.
 KOREPETYCJE (j.polski, matematyka,
fizyka, chemia) 6 osób = 14z³/60min;
12 osób = 8z³/60min
 KOREPETYCJE ze studentami od 6z³/
60min,
 ZOSTAÑ KADROWCEM! Profesjonalne szkolenia kadrowe z P³atnikiem.
kontakt: www.askib.pl
telefon: 601 440 130 lub 503 765 560

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

www.zabki.pl
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Miasto Z¹bki uzyska³o autoryzacjê obligacji
Ruszy³ Catalyst, pierwszy w Europie
rodkowo-Wschodniej zorganizowany
rynek obligacji samorz¹dów i przedsiêbiorstw. W dniu 30 br. wrzenia na Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie odby³a siê oficjalna inauguracja tego
przedsiêwziêcia. W uroczystoci uczestniczyli przedstawiciele samorz¹dów
i przedsiêbiorstw wchodz¹cych na rynek
Catalyst, a tak¿e przedstawiciele gie³dy
i banków.
Wród samorz¹dów z ca³ej Polski, które
wyemitowa³y obligacje komunalne, obok Warszawy, Tczewa, Po³czyna Zdroju, Kórnika
i Turka znalaz³o siê miasto Z¹bki.
Miasto rozpoczê³o swoje starania o emisjê
obligacji pod koniec ubieg³ego roku. Po prze-

prowadzeniu odpowiednich analiz zwi¹zanych
z bud¿etem miasta Z¹bki na 2009 r, nast¹pi³
wybór doradcy w procesie emisji oraz przeprowadzono procedury dotycz¹ce wy³onienia
agenta emisji i podjêto stosown¹ uchwa³ê Rady
Miasta.
W wyniku podjêtych dzia³añ w³adz miasta, ponad 23 mln z³ zasili³o bud¿et miasta
Z¹bki w postaci obligacji komunalnych.
Dziêki tym rodkom miasto bêdzie mog³o zrealizowaæ szereg wa¿nych inwestycji dla swoich mieszkañców: pocz¹wszy
od priorytetowych dróg, poprzez obiekty
sportowe czy owiatowe, maj¹c tu na myli najnowoczeniejsze na Mazowszu, obecnie realizowane, publiczne przedszkole
w Z¹bkach.
Korzyci, jakie wynikaj¹ na przysz³oæ z
autoryzacji emisji obligacji dla Miasta Z¹b-

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

ki to przede wszystkim zwiêkszenie wiarygodnoci, u³atwienie w pozyskaniu kapita³u oraz promocja.
Zastêpca Burmistrza Miasta Z¹bki
Grzegorz Mickiewicz odbieraj¹c z r¹k
Prezesa Zarz¹du GPW Ludwika Sobolewskiego potwierdzenie przyznania
z dniem 30 wrzenia 2009 r. autoryzacji
na Catalyst dla wyemitowanych obligacji przez miasto Z¹bki, podziêkowa³ osobom które przyczyni³y siê do tego niew¹tpliwego sukcesu Z¹bek i powiedzia³: m.in. cyt:
Mylê i¿ rozpoczêta dzi przez nas dziêki
Gie³dzie Papierów Wartociowych podró¿ nie
skoñczy siê tylko na autoryzacji naszych obligacji ale zaprowadzi nas dalej, choæby do
emisji publicznej.
Iwona Potêga

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. 8002100
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

3

CO S£YCHAÆ  2009/19

Kryzys gospodarczy
a inwestycje
Jak siê okazuje kryzys gospodarczy uderza nie tylko w du¿e
przedsiêbiorstwa, ale tak¿e w pañstwa. Porednio odbija siê
to równie¿ na dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego. Niedawno wielkie ciêcia inwestycyjne og³osi³a Warszawa. Czy podobna sytuacja spotka Z¹bki?
O kryzysie i ewentualnym jego wp³ywie na sposób funkcjonowania samorz¹du rozmawiamy z burmistrzem Robertem
Perkowskim.
W ostatnim czasie g³ono by³o o wielkich
ciêciach inwestycyjnych w Warszawie. Dotyczy to równie¿ dzielnic po³o¿onych w bezporednim s¹siedztwie naszego miasta. Ciêcia te mog¹ mieæ wp³yw na jakoæ ¿ycia
mieszkañców Z¹bek. Jak Pan to ocenia?
To prawda, kryzys, o którym wiele osób
mówi dotkn¹³ równie¿ i samorz¹dy. Kryzys
w Polsce nie jest mo¿e wielki, czy bardzo g³êboki lecz nawet niewielkie uszczuplenie rodków w bud¿ecie odbija siê g³ównie na inwestycjach, które nie s¹ tzw. wydatkami
sztywnymi. Je¿eli brakuje pieniêdzy, to niestety ciê¿ko zaoszczêdziæ na obligatoryjnych
wydatkach bie¿¹cych, których trzeba dokonaæ. Chodzi tu m.in. o pensje dla nauczycieli, urzêdników, czy wydatki z zakresu pomocy spo³ecznej, energii elektrycznej,
owietlenia ulicznego i inne. Tego typu wydatków zdj¹æ siê nie da. O ile my jako Z¹bki
w tym trudniejszym okresie staralimy siê
zachowaæ wszystkie zaplanowane inwestycje, o tyle w Warszawie niestety nie uda³o
siê tego zrobiæ. Warszawa podjê³a trudn¹ decyzjê o zdjêciu wielu inwestycji miejskich.
Na nasze nieszczêcie wiele ciêæ dotyczy inwestycji w okolicy Z¹bek.
Patrz¹c z punktu widzenia Z¹bek, to które
z nich bêd¹ mia³y najwiêkszy wp³yw na jakoæ funkcjonowania.
Inwestycje, które by³y przez nas najbardziej
oczekiwane, a niestety zosta³y zdjête to przede

 kursy kat. B
 jazdy doszkalaj¹ce
Toyota Yaris
 indywidualne zajêcia
o dogodnych godzinach
 sale wyk³adowe
w Z¹bkach i Warszawie
 wzorcowy plac
manewrowy
tel: 51 21 51 165
(0-22) 216-88-55 : 216-88-58

JAZDA NA MAXXXXXA
L-MAX Jacek Gago
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wszystkim: modernizacja ulicy £odygowej,
a w lad za ni¹ mo¿liwoæ wybudowania w
przysz³oci wiaduktu na ul. £odygowej. Kolejna inwestycja to budowa tzw. obwodnicy
ródmiecia, czyli trasy, która po³¹czy³by rondo ¯aba z rondem Wiatraczna przecinaj¹c ulicê Naczelnikowsk¹. Trasa ta umo¿liwi³aby
nam lepszy dojazd do Warszawy poprzez ulicê Ziemowita. Inn¹ wa¿n¹ inwestycjê stanowi³o przed³u¿enie ul. Kijowskiej do ul. Zabranieckiej. Ta inwestycja te¿ zosta³a przesuniêta
w czasie. Zdjêto równie¿ modernizacjê ulicy
¯o³nierskiej, czyli drogi wojewódzkiej nr 531.
Naszym nieszczêciem jest to, ¿e redukcja inwestycji objê³a tê czêæ Warszawy, z której
mieszkañcy Z¹bek, ale i powiatu wo³omiñskiego, korzystaj¹ najczêciej.
A jak wygl¹da sytuacja w Z¹bkach? Czy
w zwi¹zku z kryzysem planuj¹ Pañstwo
równie¿ ograniczyæ liczbê inwestycji? Czy
planuje siê przesun¹æ niektóre zadania na
nastêpne lata?
Nie chcielibymy rezygnowaæ z bardzo
wa¿nych inwestycji dla naszego miasta. Jak
ka¿dy kryzys, równie¿ i ten obecny, ma swój
pocz¹tek i koniec. Wed³ug naszej opinii koniec kryzysu ju¿ siê zbli¿a, dlatego warto ten
bardzo dobry czas dla inwestycji wykorzystaæ,
robi¹c ich jak najwiêcej.
Jak na Z¹bki obecnie realizujemy bardzo
du¿¹ iloæ inwestycji, a w planach mamy jeszcze wiêcej. Robimy wszystko by wykorzystaæ
nasz¹ mo¿liwoci na dobry inwestycyjny

okres. Druga taka szansa mo¿e szybko siê nie
trafiæ.
Dlaczego jest to dobry czas dla inwestycji?
Pomimo faktu, ¿e rodków jest trochê
mniej, to inwestycje s¹ o 30-40% tañsze ni¿
dwa lata temu. Warto zatem realizowaæ je teraz taniej. O wiele lepiej jest wiêc wyemitowaæ obligacje, realizuj¹c dan¹ inwestycjê teraz ni¿ wykonywaæ j¹ póniej za du¿o wiêksze
kwoty.
Ponadto chc¹c pozyskiwaæ energicznie
rodki z Unii Europejskiej, nie mo¿emy popaæ w stagnacjê inwestycyjn¹, gdy¿ Unia
bêdzie dawa³a pieni¹dze tylko na te inwestycje, które s¹ realizowane, wykonywalne, s³owem, które gmina traktuje powa¿nie. Nie mo¿emy sk³adaæ wniosków i odstêpowaæ od
realizacji danej inwestycji. Trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e nawet na zadania, które bêd¹ dofinansowane przez Uniê, najpierw trzeba wy³o¿yæ w³asne rodki. Tak jest choæby
w przypadku dróg, na które Z¹bkom przyznano 46 mln z³. Te pieni¹dze na nas czekaj¹ od
kwietnia br. Procedury s¹ jednak tak skomplikowane i pierwsze pieni¹dze mog¹ do nas trafiæ dopiero w po³owie przysz³ego roku. Trafi¹
zatem rok po ich przyznaniu a niemal dwa lata
po z³o¿eniu wniosku. Pomimo trudnych i czasoch³onnych procedur, musimy siê do nich
dostosowaæ i uzbroiæ w cierpliwoæ, jeli chcemy te rodki pozyskiwaæ.
Dziêkujê za rozmowê.

Sprostowanie
Szanowna Pani Urszula Szali³ow  Redaktor Mojej Gazety Regionalnej
Na probê burmistrza Roberta Perkowskiego prostujê niecis³oæ zawart¹ we fragmencie artyku³u pt. Czy
stacja paliw zablokuje modernizacjê dróg?: Nastêpnie za kadencji obecnego burmistrza Z¹bek, Roberta Perkowskiego, zosta³ zmieniony plan, który uwzglêdnia³ ju¿ stacjê paliw na terenie nale¿¹cym do Z¹bek. Poprzednio
w planie by³ tam las i pas drogowy, w zwi¹zku z tym ani w pasie drogowym ani w lesie stacja nie mog³a powstaæ.
Nie jest prawdziw¹ informacja, ¿e to za kadencji obecnego burmistrza Roberta Perkowskiego zosta³ uchwalony MPZP w zakresie dotycz¹cym w/w stacji paliw. Zosta³ on uchwalony w grudniu 2003 roku, kiedy pan
Perkowski by³ radnym powiatowym i nie uczestniczy³ w uchwaleniu tego planu.
Pan Perkowski bra³ tylko udzia³ przy podjêciu decyzji o przyst¹pieniu przez miasto Z¹bki do zmiany tego
planu w roku 2002.
Przepraszaj¹c mojego kolegê, Roberta Perkowskiego, wyra¿am nadziejê, i¿ jako obecny gospodarz miejsca, na którym powstaje sporna stacja do³o¿y wszelkich starañ, aby ta inwestycja mog¹ca byæ przeszkod¹
w modernizacji tak potrzebnego wêz³a komunikacyjnego zakoñczy³a swój ¿ywot jak najszybciej.
Adam £ossan

www.zabki.pl
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Z¹bki czeka wielkie
budowanie wodoci¹gów

Na po³udniu Z¹bek,
wody nie zabraknie

Powo³ane w styczniu b.r. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Z¹bkach, planuje na lata 2010 i 2011 szeroki front robót budowlanych
zwi¹zanych z budow¹ nowych wodoci¹gów, praktycznie w ka¿dej czêci
miasta. Aktualnie spó³ka zleci³a opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotycz¹cych a¿ kilkudziesiêciu odcinków wodoci¹gów.
ulica
Batorego wodoci¹gi obejmuj¹ ulice: Batorego, Bema (dokoñczenie),
Planowane
Bociania, Sokola, S³owicza, £abêdzia, Skowronka, Rybna, ¯abia, Niepodleg³oci, Weso³a, Wiosenna, Szczêliwa, Wolnoci, ¯wirki, Kosynierów, jak równie¿ Tetmajera, Stwosza, ¯eromskiego, Lisa-Kuli, Piaskowa, Sobieskiego, Harcerska, Bartosza, Ko³³¹taja, Westerplatte,
Kwiatowa oraz fragmenty ulicy Skorupki. Obecnie tocz¹ siê równie¿ prace projektowe dotycz¹ce wodoci¹gów w ulicach: Chopina, S³owackiego,
Dêbowa, Krótka i Topolowa.
Miejska spó³ka og³osi³a tak¿e przetarg na opracowanie projektów wodociagów w ulicach: Lotniczej, Morcinka, Andersena, Kaszubskiej, Jagielloñskiej, Szpitalnej, Spokojnej, Kuleszy, Obroñców, Saperów, Czo³gistów, Stefczyka oraz Zielenieckiej. Prace projektowe bêd¹ prowadzone
w okresie jesienno-zimowym, tak aby wiosn¹ 2010 r. mo¿na by³o og³osiæ
przetargi na wykonanie aktualnie projektowanych wodoci¹gów. £¹czna d³ugoæ wodoci¹gów przewidzianych do wybudowania w latach 2010 r. i 2011
r. przekracza 15 km nie liczaj¹c odrzutów do posesji prywatnych.
Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e w tym roku spó³ka komunalna wybudowa³a
wodoci¹gi w ulicach: Wyzwolenia, Langiewicza, S³onecznej, Lipowej oraz
Warszawskiej, Olszewskiego, Zimnej, Ceglanej, Brukowej, Jeziornej,
Kamiennej, Zielonej i B³êkitnej. Wybudowany zosta³ tak¿e ponad 200 m
odcinek wodoci¹gu w ul. Szwole¿erów. Do koñca tego roku zrealizowany
zostanie 300 m odcinek wodoci¹gu w ul. Skorupki jak równie¿ rozpoczête
zostan¹ prace budowlane obejmuj¹ce wodoci¹gi w ulicach: Nowoprojektowana (Ks. Zycha), Moniuszki, Sienkiewicza, Norwida i czêci ul. Kolejowej. W padzierniku i listopadzie zostan¹ og³oszone tak¿e przetargi na
dokoñczenie budowy magistrali wodoci¹gowej w ul. Szwole¿erów, realizacjê wodoci¹gów w ul.: Orzeszkowej, Asnyka i pozosta³ej czêci ul. Kolejowej, jak równie¿ budowê wodoci¹gu w ul. Dolnej. £¹czna d³ugoæ tych
odcinków wodoci¹gów przekracza 7 km.

W po³udniowej czêci Z¹bek a szczególnie w rejonie ulicy
Powstañców wci¹¿ buduje siê wiele nowych budynków wielorodzinnych. Niestety ale pomimo zrealizowania w 2008 r. nowego
punktu zasilania Z¹bek w wodê pitn¹ w ul. Che³m¿yñska/Pi³sudskiego, wkrótce mo¿e okazaæ siê ¿e i z tego miejsca nie da siê
zasiliæ wci¹¿ powstaj¹cych osiedli mieszkaniowych. Cinienie
wody które Z¹bki otrzymuj¹ z sieci MPWiK S.A. w W-wie jest
zbyt ma³e w stosunku do wci¹¿ wzrastaj¹cego w tym rejonie miasta zapotrzebowania.
Tylko na Osiedlu Kronos pomiêdzy ulicach Powstañców i Andersena, za kilka lat powinno mieszkaæ ponad 800 rodzin. Kilku
innych developerów w tym obszarze Z¹bek tak¿e buduje kilkanacie obiektów, w których wkrótce zamieszka ponad 1000 rodzin.
W zwi¹zku z powy¿szym Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach sp. o. o. og³osi³o przetarg na opracowanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej dotycz¹cej przepompowni wody w ul. Che³m¿yñskiej/Pi³sudskiego. Wykonanie tej t³oczni stefowej powoli na podniesienie cinienia wody w sieci wodoci¹gowej spó³ki do oko³o 5 atmosfer oraz t³oczenie wody w iloci
do 250 m3/h. Modu³owy charakter przepompowni bêdzie tak¿e
umo¿liwiaæ jej rozbudowê nawet do 550 m3 /h. Aktualnie w godzinach porannego i wieczornego szczytu, przez przepompowniê wody w ul. Bysta/Batorego przep³ywa ponad 300 m3/h.
Prawdopodobnie realizacja inwestycji w ul. Che³m¿yñskiej/
Pi³sudskiego nast¹pi latem lub jesieni¹ 2010 r. przy udziale finansowym developerów chc¹cych przy³¹czyæ swoje budynki do
miejskiej sieci wodoci¹gowej.
Równolegle tocz¹ siê pierwsze prace dotycz¹ce w³asnej Stacji
Uzdatniania Wody Drewnica. Spó³ka komunalna zleci³a przeprowadzenie wstêpnych prac geologicznych i hydrologicznych oraz
realizacjê dwóch pierwszych studni wodoci¹gowych, niezbêdnych
do oceny jakoci i wydajnoci pok³adów wodononych.
Robert wi¹tkiewicz
Prezes Zarz¹du PGK w Z¹bkach

Mieszkañcy z wizyt¹ w PP3
Zgodnie z zapowiedzi¹, 7 padziernika odby³ siê dzieñ otwarty na terenie powstaj¹cego Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Westerplatte. Z mo¿liwoci tej skorzysta³o ³¹cznie kilkadziesi¹t osób, które w dwóch grupach zwiedzi³o ten najnowoczeniejszy obiekt na Mazowszu i w kraju. W rolê przewodników wcielili siê burmistrzowie
Robert Perkowski i Grzegorz Mickiewicz oraz dyrektor przedszkola Jolanta Salak.
Nie da siê ukryæ, ¿e mieszkañcy byli pod ogromnym wra¿eniem tego, co widzieli.
Szczególn¹ uwagê zwraca³a du¿a przestrzeñ obiektu, mnóstwo interesuj¹cych sal, ciekawe, nieszablonowe rozwi¹zania architektoniczne, atrakcyjnie zagospodarowany teren na zewn¹trz budynku. Obiekt, mimo, ¿e jeszcze nie wyposa¿ony i pomimo trwaj¹cych tam jeszcze prac ju¿ wywo³a³ spory entuzjazm. Mieszkañcy wyrazili chêæ obejrzenia
przedszkola w momencie oddawania go do u¿ytku. Bez w¹tpienia mo¿liwoæ przebywania w takim obiekcie to nie tylko czysta przyjemnoæ, ale i ciekawe dowiadczenie.
red.
Praca
 osoba do opieki starszej,
mi³ej, sprawnej fizycznie
pani mieszkaj¹cej w Z¹bkach.
Warunki zatrudnienia
do uzgodnienia
pod nr tel. 0 500 119 594.
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Dokoñczenie
ze str. 1.

Program ten wyra¿a pewn¹ filozofiê rz¹dzenia. ¯eby wszystkim ¿y³o siê lepiej potrzebne s¹ te¿ inwestycje ma³e, blisko miejsca, gdzie
mieszkaj¹ ludzie.
Chcia³bym zaapelowaæ do dzieci,
aby od czasu do czasu puszczali na te
boiska równie¿ rodziców. To maj¹ byæ
boiska nie tylko szkolne, ale dla
wszystkich, którzy chc¹ graæ z s¹siedztwa: i dla dzieci, m³odzie¿y, ale i dla
doros³ych  powiedzia³ wojewoda mazowiecki.
Jako mieszkaniec Z¹bek i absolwent tej szko³y wyst¹pi³ tak¿e Jacek
Sasin.  To wielki dzieñ dla nas. Mi³o
patrzeæ jak rozwija siê nasze miasto.
Pamiêtam, jak 3 lata temu pan burmistrz rozpoczynaj¹c swoj¹ kadencjê mówi³, ¿e w 4 lata

wybuduje 4 boiska, To jest czwarte, wiêc burmistrz wykona³ to, co zapowiedzia³, ale mam
nadziejê, ¿e nie ustanie w tych dzia³aniach i
dalsze boiska bêd¹ powstawaæ przy kolejnych
szko³ach  powiedzia³ przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.

6

Z z¹bkowskiego Orlika zadowolony by³
równie¿ wicestarosta wo³omiñski Ryszard Wêsierski.

 To dobra informacja, ¿e w powiecie wo³omiñskim tak dobrze przyjmuj¹ siê Orliki, ¿e
s¹ prê¿niej realizowane ni¿ w
innych powiatach. Z¹bki
maj¹ bogate
tradycje pi³karskie. Mylê, ¿e to boisko mo¿e
s³u¿yæ jako
zaplecze dla Iligowego Dolcanu, gdzie
mog¹ siê rodziæ talenty
pi³karskie  podkreli³ wicestarosta.
Pod ogromnym wra¿eniem by³ tak¿e ks. Andrzej Kopczyñski.  Kiedy by³em dzieckiem, to
o takich warunkach mog³em tylko niæ. Kiedy
ka¿de podwórko, ka¿dy plac by³y wykorzystane, by graæ, by bawiæ siê. ¯yczê dzieciom, aby
nie zabrak³o
im ochoty do
czynnego
uprawiania
sportu, bowiem w zdrowym ciele
zdrowy duch 
zachêca³
ksi¹dz proboszcz. Seriê
oficjalnych
przemówieñ

zakoñczy³a dyrektor SP nr 2 Irena Ma³yszczuk,
która podziêkowa³a wszystkim przyby³ym gociom.
Po krótkich przemówieniach zaproszonych goci nast¹pi³o uroczyste
przeciêcie wstêgi czego dokonali: wojewoda Jacek Koz³owski, reprezentant
urzêdu marsza³kowskiego Patryk Stolarski, burmistrz Z¹bek Robert Perkowski, dyrektor SP nr 2 Irena Ma³yszczuk
oraz przedstawiciele nauczycieli
i uczniów. Nastêpnie obiekt zosta³ powiêcony przez miejscowego proboszcza ks. Andrzeja Kopczyñskiego. Po
czêci oficjalnej nast¹pi³a czêæ artystyczna w wykonaniu uczniów. Program by³ niezwykle efektowny i zrobi³ wielkie wra¿enie na widzach. Na zakoñczenie
uczniowie rozegrali pierwszy pokazowy mecz.

Zgodnie z za³o¿eniem kompleks sportowy
finansowany jest z trzech róde³: z bud¿etów
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzêdu
Marsza³kowskiego (po 333 tys. z³). Resztê do³o¿y³o miasto.
red.
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Czar Z¹bek
To nazwa wymienitego ciasta, stworzonego przez rodzinn¹ cukierniê Dar  Mar przy ul.
Batorego. Tak jak ciasto wuzetka jednoznacznie kojarzy siê z Warszaw¹, pierniki z Toruniem, a koguty z Kazimierzem Dolnym, tak i Czar Z¹bek jest ciastem charakterystycznym dla naszego miasta. O tym jak powstawa³o z¹bkowskie ciasto, jego recepturze i krótkiej historii rozmawiamy z pomys³odawc¹, wspó³w³acicielem cukierni Dariuszem
Ruminem.

Sk¹d w ogóle powsta³ pomys³ na nowe ciasto
i kiedy to by³o?
To by³o jakie 3-4 lata temu. Pomys³ wyszed³
przede wszystkim od naszych klientów, którzy
przychodz¹c do nas domagali siê o swoje ciasto.
Wiele miast ma swoje ciasto, wiêc i my doszlimy do wniosku , ¿e co trzeba zrobiæ. Za punkt
wyjcia wziêlimy upodobania naszych klientów.
Po starannych analizach wysz³o na to, ¿e klienci
najbardziej lubi¹ ciasta ciemne z czekolad¹, wilgotne, z du¿¹ iloci¹ owoców.

Ciasto sk³ada siê z trzech g³ównych elementów; masy ciemnej, masy jasnej oraz owoców. Jakie s¹ sk³adniki potrzebne do tego
ciasta?
Ciasto ciemne jest robione na bazie naturalnej, gorzkiej, 80% czekolady. Resztê sk³adników stanowi mas³o, olej, m¹ka oraz jajka. Masa
jasna to w istocie masa kokosowo-budyniowa, która daje charakterystyczny mietankowy posmak.
Sam kokos jest surowcem, który nasi¹ka tym, co
znajduje siê w jego s¹siedztwie. Wierzchni¹ czêæ
ciasta stanowi¹ brzoskwinie.
Czy zawsze s¹ to te same owoce czy by³o z tym
ró¿nie?
Próbowalimy z ró¿nymi owocami, np. z owocami sezonowymi (truskawkami, jagodami). Jednak preferencje klientów zawsze sprowadza³y siê
do brzoskwiñ. Mylê, ¿e wynika to z faktu, ¿e
brzoskwinia najlepiej wytrzymuje obróbkê termiczn¹, czyli nie wysycha w piecu. Brzoskwinie
po upieczeniu nie trac¹ nic ze swych wartoci

smakowych i wygl¹du. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹
takie, jak wie¿o po³o¿one.
Proszê powiedzieæ jak to siê sta³o, ¿e powsta³a
nazwa Czar Z¹bek
Postanowilimy, ¿e to sami mieszkañcy wybior¹ tê nazwê. Ciasto wystawilimy bez nazwy.
Pamiêtam, ¿e pada³y ró¿ne okrelenia: poproszê
to czarne, to ciemne, murzynek, przeró¿ne.
Jak przychodzi³a osoba, która wczeniej kupi³a ciasto zadawalimy jej pytanie czy jest rozczarowana po degustacji. Pada³a odpowied: nie,
wrêcz przeciwnie, a skoro przeciwnoci¹ rozczarowania jest czar, to zdecydowalimy siê na tê
nazwê, dodaj¹c do niej miejsce, gdzie jest wytwarzane i tak powsta³ Czar Z¹bek.
Dziêkujê za rozmowê.

Fitness Club MAXIMUS
 najlepsza si³ownia w miecie
Serdecznie zapraszamy Pañstwa do istniej¹cej od kilku lat,
a ostatnio powiêkszonej, bardzo dobrze wyposa¿onej si³owni
Oferujemy:
 52 stanowiska do æwiczeñ si³owych i aerobowych
 bezp³atne porady treningowe oraz ustalamy indywidualny tok treningowy
 dla pocz¹tkuj¹cych darmowe treningi indywidualne pod nadzorem instruktora w celu nauczania techniki
wykonywanych æwiczeñ
 porady dietetyczne wraz z suplementacj¹
 przyjazn¹, rodzinn¹ atmosferê
 miesiêczny karnet 100 z³ (bez limitów czasowych)
 honorujemy Karty Multi-Sport, Benefit-System

,,Fitnes Club  MAXIMUS

Z¹bki ul. Legionów 12 (przy stacji PKP)
Dogodny dojazd od ul. Orlej, ul. Skorupki lub ul. 3-go Maja
http://www.maximus.waw.pl
Jestemy do Pañstwa dyspozycji:
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 1100-2200
soboty w godz. 1100-1700

www.zabki.pl

7

CO S£YCHAÆ  2009/19
Wrêczenie statuetek Solidny Partner Praskiej
Gie³dy Spo¿ywczej oraz laurów Hurtownia
Przyjazna Klientowi odby³o siê podczas uroczystego pikniku w zwi¹zku z XVIII rocznic¹
powstania Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej 
w obecnoci licznie zgromadzonych goci.

Na rocznicowe spotkanie przybyli: Adam
Struzik  marsza³ek województwa mazowieckiego, Marian Zalewski  wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Bury  sekretarz stanu
ministerstwa skarbu pañstwa, Waldemar Roszkiewicz  wicemarsza³ek województwa mazowieckiego, Robert Perkowski  burmistrz Z¹bek, Roman Woniak  wójt Za³usek i Robert
Rogulski  burmistrz Koby³ki.
Gocie, których powita³ prezes Praskiej
Gie³dy Spo¿ywczej Zenon
Dani³owski, podkrelali
wk³ad Praskiej Gie³dy w rozwój polskiego handlu, opartego g³ównie na sprzeda¿y
krajowych produktów spo¿ywczych oraz jej udzia³ w
rozwoju rynku produktów
tradycyjnych.
W obecnoci licznie zgromadzonych operatorów,
klientów i przyjació³ Praskiej
Gie³dy Spo¿ywczej, z r¹k
marsza³ka Adama Struzika
oraz ministrów: Mariana Zalewskiego i Jana
Burego, statuetki ,,Solidny Partner Praskiej
Gie³dy Spo¿ywczej otrzymali: hurtownia owo-

ców i warzyw Bejon z Ursusa, zak³ad przetwórstwa rybnego BMC z W³adys³awowa, gospodarstwo warzywne Romana Utraty z Ciszy-

8

Osiemnacie lat istnienia
Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej
cy k. Konstancina-Jeziornej, zak³ad masarski Lukullus z Micha³owa w gminie Leocin, sto³eczna
sieæ sklepów Pelcowizna, Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska Pi¹tnica, sklep El¿biety Matosek z Celestynowa, sklep
Gabriela z Marek,
sklep Koliber z Marek-Pustelnika, sklep
Marka Mielczarskiego z Rembertowa,
producent wêdlin
Smakowita z Soko³ów, przedsiêbiorstwo cukiernicze
Tago z Radzymina oraz tygodnik
¯ycie Powiatu Wo³omiñskiego.
Nagroda  przyznawana w tym
roku po raz drugi  jest skierowana do polskich firm i instytucji,
które wspieraj¹ i buduj¹ pozytywny wizerunek rynków hurtowych, promuj¹ konsumpcjê
produktów wie¿ych, ekologicznych i tradycyjnych b¹d prowadz¹ nimi obrót. W szcze-

gólnoci jest ona form¹ uhonorowania zas³u¿onych dla rozwoju Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej. W tym roku, do grona laureatów zostali
w³¹czeni dostawcy PGS. Prawo
zg³aszania kandydatów do nagrody maj¹ cz³onkowie rady nadzorczej, zarz¹du oraz
operatorzy PGS. Statuetka jest wykonana
ze szk³a i ma formê
prostopad³ocianu z
umieszczonym na nim
jab³kiem, inspirowanym logo PGS.
Wrêczono tak¿e
laury w plebiscycie
Hurtownia Przyjazna
Klientowi. Nagrody zosta³y przyznane w wyniku g³osowania, w
którym brali udzia³ klienci Praskiej

Gie³dy Spo¿ywczej. O przyznaniu laurów decydowa³y m.in. kryteria jakoci towarów, bogactwa oferty, konkurencyjnoci cen i jakoci
obs³ugi. Laury otrzyma³y: hurtownia drobiu,
miêsa i wêdlin Apex  m.in. dystrybutor Indykpolu, hurtownia Bruno-Tassi  najwiêkszy

ogólnopolski dystrybutor miêsa i drobiu, hurtownia ogólnospo¿ywcza Reda, hurtownia
opakowañ Gonciarz oraz hurtownia miêsa drobiowego, wieprzowego i wo³owego Reg-Drób.
Du¿e zainteresowanie i ¿ywe
emocje zgromadzonych wywo³a³a aukcja prac malarskich dzieci i m³odzie¿y, nagrodzonych
i wyró¿nionych w konkursie
Barwy Jesieni oraz rzeb wykonanych przez m³odzie¿ podczas happeningu wiat z makaronu .
W wyniku licytacji obrazów
i rzeb na rzecz Ko³a Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Z¹bkach zebrano
blisko 5000 z³. Najwy¿ej zlicytowana praca
osi¹gnê³a kwotê 810 z³. Aukcjê prac przeprowadzi³ redaktor Norbert Kuliñski z Radia Dla
Ciebie. Dochód z aukcji ko³o TPD przeznaczy na rehabilitacjê oraz zakup materia³ów i
pomocy do zajêæ.
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Spotkanie z Arcybiskupem Henrykiem Hoserem
W dniu 01.10.2009 r. o godzinie 12:00
w Kurii Warszawsko-Praskiej Ordynariusz Arcybiskup Henryk Hoser przyj¹³ Prezesa Spo³ecznego Komitetu Pamiêci Ks. Jerzego Popie³uszki Ryszarda Walczaka, Cz³onka
Zarz¹du Miros³awa Filipowicza i Rzecznika
Stanis³awa Kowalczyka. Na tym spotkaniu
przedstawiono czêciowo dotychczasow¹
dzia³alnoæ komitetu, a prezes Walczak wrêczy³ Ksiêdzu Arcybiskupowi pisemn¹ informacjê dotycz¹c¹ historii powstania Spo³ecznego Komitet Pamiêci Ks. Jerzego Popie³uszko
i obszernej dotychczasowej dzia³alnoci.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹ca siê 25-t¹ rocznic¹
mêczeñskiej mierci S³ugi Bo¿ego Ks. Jerzego Popie³uszki uzgodniono, ¿e ze wzgl¹du na
nieobecnoæ Ksiêdza Arcybiskupa w padzierniku uroczystoci diecezjalne w intencji beatyfikacji mêczennika odbêd¹ siê w drugiej po³owie listopada w Parafii w. Trójcy
w Z¹bkach, gdzie Ks. Jerzy w 1992 r. rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹.
Przygotowaniami tej uroczystoci zajm¹ siê
Prezes komitetu wraz z Ks. Dziekanem Mieczys³awem Stefaniukiem z Zielonki i Ks. Kanonikiem Edwardem Kowar¹ Proboszczem
Parafii w. Trójcy w Z¹bkach.
Na spotkaniu ks. Proboszcza
Edwarda Kowary z ks. Dziekanem Mieczys³awem Stefaniukiem i Prezesem Komitetu Ryszardem Walczakiem ustalono,
¿e do istniej¹cego pomnika
Ks. Jerzego Popie³uszko bêdzie
dodana relikwia w postaci krzy¿yka wykonanego z drewna
z katafalku, na którym sta³a
trumna kap³ana mêczennika.
G³ównym elementem uroczystoci bêdzie nabo¿eñstwo

w intencji Beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Ks. Jerzego Popie³uszko i oddanie ho³du przed pomnikiem ods³oniêtym 27.10.2009 r. przez
mamê Ks. Jerzego Pani¹ Mariannê Popie³uszko i Ryszarda Walczaka, a powiêconym
przez Kardyna³a Józefa Glempa Prymasa
Polski.
Do Honorowego Komitetu Obchodów Diecezjalnych 25. rocznicy mêczeñskiej mierci
S³ugi Bo¿ego Ks. Jerzego Popie³uszki zostan¹ w³¹czeni przedstawiciele wszystkich samorz¹dów z obszaru diecezji i szkó³ im. Ks. Jerzego Popie³uszki.
Mamy nadziejê, ¿e gospodarz naszego miasta Burmistrz Robert Perkowski zechce przyj¹æ przyby³ych na uroczystoæ goci, liczymy
równie¿ na ¿yczliwoæ i obecnoæ mieszkañców Z¹bek.
O dok³adnym terminie powiadomimy po
powrocie J.E. Arcybiskupa Henryka Hosera
z Rzymu.
Z wyrazami szacunku

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamiêci
Ks. Jerzego Popie³uszko

Wanda Chotomska w Z¹bkach
12 padziernika, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³o siê spotkanie z niezwykle popularn¹ pisark¹ Wand¹ Chotomsk¹, w którym
uczestniczy³y dzieci ze Szko³y Podstawowej
Nr 1 i Szko³y Podstawowej Nr 2 z opiekunami. Na zaproszenie dyrekcji biblioteki przyby³ równie¿ burmistrz Robert Perkowski.
Zapewne nie ma osoby, która w okresie dzieciñstwa nie zetknê³aby siê z twórczoci¹ pisarki, na której koncie jest ju¿ ponad 200 ksi¹¿ek
dla dzieci i m³odzie¿y. Pani Wanda zaprezentowa³a fragmenty ze swojej twórczoci, nawet te,
które nigdy nie by³y publikowane. Dzieci nie
pozostawa³y d³u¿ne recytuj¹c wiersze i piewaj¹c piosenki autorstwa Wandy Chotomskiej.

Po wzajemnych prezentacjach nadszed³ czas na rozmowê z pisark¹. Dzieci wykaza³y
siê du¿¹ odwag¹ i ciekawoci¹,
zadaj¹c pisarce mnóstwo pytañ
zwi¹zanych z ¿yciem zawodowym, jak i osobistym. Dzieci
by³y bardzo bezporednie, bez
skrêpowania pyta³y o wiek, zainteresowania pozapisarskie,
o sposób spêdzania wolnego
czasu. Pad³o te¿ wiele pytañ
dotycz¹cych twórczoci. Dzieci pyta³y, sk¹d autorka bierze
pomys³y, co jest najwa¿niejsze w pisaniu, jak
szukaæ rymów,
kiedy zaczê³a
swoj¹ przygodê
z pisaniem, jak
d³ugo pisze siê
ksi¹¿kê.
Na zakoñczenie spotkania
wszyscy mogli
zdobyæ upragniony autograf pisarki.
red.
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II Z¹bkowski Turniej Koszykówki
Amatorów Streetball09
4 padziernika 2009 r. na hali sportowej
Filii Szko³y Podstawowej nr 1 przy ul. Kocielnej 2 odby³ siê II Z¹bkowski Turniej Koszykówki Amatorów Streetball09. W drugiej edycji turnieju do rywalizacji stanê³o
15 zespo³ów: 4 w kategorii do lat 15 i 11 w kategorii open. Po zaciêtej rywalizacji najlepszym zespo³em w kategorii do lat 15 okaza³a
siê dru¿yna Czerwone Diab³y, a w kategorii open ponownie, tak jak i w pierwszej edycji, zwyciê¿y³ zespó³ Dzikie Wê¿e. W czasie trwania turnieju dodatkow¹ atrakcj¹ by³y
konkursy: rzutów za 3 punkty (zza linii oddalonej od kosza 6,25 m) oraz konkurs wsadów pi³ki do kosza. W tych konkursach najlepsi okazali siê przedstawiciele Dzikich
Wê¿ów. Za 3 punkty najlepiej rzuca³ Maciej Michalak, a konkurs wsadów wygra³
Tomasz Rudko.
Serdeczne podziêkowania dla Pani Dyrektor Ewy Kacprzak za udostêpnienie hali sportowej i Pani Moniki Wojtczuk za pomoc w organizacji turnieju.
Jacek Romañczuk

6:1
3:4
6:1
4:5
7:2
1:4
1:4
2:6

III kolejka (18 X)
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2
w Z¹bkach ul. Batorego 11
FC Polana  FC Z¹bki godz. 14.00
KTM  Drewnica Z¹bki godz. 15.00
Lo¿a Szyderców  ASY godz. 16.00
Los Desperados  FC Fanatic godz. 17.00
Nankatsu  Bad Boys godz. 18.00
Podlasie  Turbodymomeny godz. 19.00
Z¹b Z¹bki  Bruno Tassi godz. 20.00
Albatros  Inter godz. 21.00
IV kolejka (25 X)
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2
w Z¹bkach ul. Batorego 11
KTM  Bad Boys godz. 14.00
Albatros  FC Fanatic godz. 15.00
Podlasie  Drewnica godz. 16.00
FC Polana  Inter godz. 17.00
Lo¿a Szyderców  Turbodymomeny godz. 18.00
Z¹b Z¹bki  FC Z¹bki godz. 19.00
Bruno Tassi  ASY godz. 20.00
Nankatsu  Los Desperados godz. 21.00
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Dzikie wê¿e

W niedzielê, 4 padziernika 2009 r., o godz.
15.00 ruszy³y rozgrywki Z¹bkowskiej Ligi
Szóstek Pi³karskich. Na starcie po zwyciêstwo
w rozgrywkach stanê³o a¿ 16 zespo³ów.
Strzelcem pierwszej bramki w rozgrywkach
ligowych zosta³ Adam Kubicki, który bezb³êdnie wykorzysta³ rzut karny. Niestety jak mówi¹
dobre, z³ego pocz¹tki i zespó³ Kubickiego zszed³
z boiska pokonany przez dru¿ynê Nankatsu.

Ruszy³a
Z¹bkowska
Liga Szóstek
Pi³karskich
II kolejka (11 X)
Nankatsu  FC Fanatic
Drewnica Z¹bki  Bad Boys
Bruno Tassi  FC Polana
Podlasie Z¹bki  ASY
KTM  Turbodymomeny
Los Desperados  Inter
FC Z¹bki  Albatros Z¹bki
Z¹b Z¹bki  Lo¿a Szyderców

Czerwone Diab³y

Tabela po dwóch kolejkach
Lp. Dru¿yna

PKT M

Z

R

P

BR

BIL

1

Albatros Z¹bki

6

2

2

0

0

21 : 3

18

2

Bad Boys

6

2

2

0

0

21 : 3

18

3

Inter

6

2

2

0

0

10 : 4

6

4

Nankatsu

6

2

2

0

0

10 : 4

6

5

Z¹b Z¹bki

3

2

1

0

1

13 : 6

7

6

KTM

3

1

1

0

0

7:2

5

7

Lo¿a Szyderców 3

1

1

0

0

6:2

4

8

Los Desperados

2

1

0

1

7:5

2

9

ASY

3
3

1

1

0

0

5:4

1

10 Bruno Tassi

3

2

1

0

1

8 : 18

-10

11 Drewnica Z¹bki

0

2

0

0

2

6:8

-2

12 FC Polana

0

1

0

0

1

1:6

-5

13 FC Fanatic

0

2

0

0

2

4 : 12

-8

14 FC Z¹bki

0

2

0

0

2

2 : 10

-8

15 Podlasie Z¹bki

0

2

0

0

2

4 : 16

-12

16 Turbodymomeny 0

2

0

0

2

2 : 24

-22

Wyniki gier:

Kategoria do lat 15:
Ró¿owe Ksiê¿niczki  Dru¿yna X 21:10
Great Niggas  Czerwone Diab³y 4:20
Ró¿owe Ksiê¿niczki  Czerwone Diab³y 8:22
Great Niggas  Dru¿yna X 16:15
Czerwone Diab³y  Dru¿yna X 20:6
Koñcowa kolejnoæ:
1. Czerwone Diab³y
2. Ró¿owe Ksiê¿niczki
3. Great Niggas
4. Dru¿yna X
Czerwone Diab³y: Kamil Naro¿niak, Bartek Bade³ek, Jacek Mdlewczyk, Micha³ Madej.
Kategoria Open:
Grupa I:
Dzikie Wê¿e  Drewnica Boys 20:10
Dzikie Wê¿e  Ssij 20:16
Drewnica Boys  Ssij 16:20
Grupa II:
Ty No Nie Wiem  Betony 21:19
Siemanko  Masturb Terror 10:20
Ty No Nie Wiem  Siemanko 9:21
Betony  Masturb Terror 4:20
Ty No Nie Wiem  Masturb Terror 2:20
Betony  Siemanko 14:20
Grupa III:
Turbodymomeni  Projekt 01 8:16
Dru¿yna Saszy  Frankoprowansalsi 6:20
Turbodymomeni  Dru¿yna Saszy 20:4
Projekt 01  Frankoprowansalsi 12:20
Turbodymomeni  Frankoprowansalsi 14:21
Projekt 01  Dru¿yna Saszy 20:15
Fina³y:
Dzikie Wê¿e  Masturb Terror 22:12
Masturb Terror  Frankoprowansalsi 20:9
Dzikie Wê¿e  Frankoprowansalsi 20:13
Koñcowa kolejnoæ:
1.
Dzikie Wê¿e
2.
Masturb Terror
3.
Frankoprowansalsi
4-6. Siemanko  Projekt 01  Ssij
7-9. Drewnica boys  Ty No Nie Wiem  Turbodymomeni
10-11. Betony  Dru¿yna Saszy
Dzikie Wê¿e: Maciej Michalak, £ukasz Krawczyk, Tomasz
Rudko.

W drugiej kolejce spotkañ, która odby³a siê
11 padziernika, po raz pierwszy zaprezentowa³y siê zespo³y: KTM, ASY, FC Polana i Lo¿a Szyderców. Pierwszymi liderami rozgrywek
zosta³y zespo³y Bad Boys i Albatros Z¹bki.
Zawodnicy Bad Boys z osiedla Bajkowe i okolic pokonali w I kolejce a¿ 17:0 dru¿ynê Turbodymomeny. W II kolejce ju¿ z powa¿nymi
problemami, ale pokonali Drewnicê Z¹bki 4:3.
Albatros Z¹bki odniós³ w I kolejce nie mniej
okaza³e zwyciêstwo, pokonuj¹c 17:2 zespó³
Bruno Tassi. W drugiej kolejce pokona³ 4:1
FC Z¹bki. Wszystkie mecze zosta³y rozegrane na boisku Publicznego Gimnazjum nr 2
w Z¹bkach przy ulicy Batorego 37.

www.zabki.pl
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Zawiadomienie
o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
Stosownie do art. 38, 85 ust. 3 oraz w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji
o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227), Burmistrz Miasta Z¹bki
zawiadamia
¿e w dniu 8 padziernika 2009 r. zosta³a wydana decyzja Nr 0154/1332/2009, o znaku: ZPiO/7624/3-12/37/08/09 o rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Z¹bkach, usytuowanego pomiêdzy ulicami: Ks. Skorupki, S³owackiego, Topolow¹ i Gdyñsk¹, dla którego stwierdzono potrzebê przeprowadzenia oceny
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko.
Z treci¹ decyzji, dokumentacj¹ sprawy oraz uzgodnieniem dokonanym ze Starostwem Powiatu Wo³omiñskiego i opini¹ Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 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.
Od decyzji, o której mowa w niniejszym zawiadomieniu, s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Warszawie za porednictwem Burmistrza Miasta Z¹bki, w terminie 14 dni od dnia dorêczenia decyzji.

XII Mazowieckie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej
W dniu 22 wrzenia 2009 r. na terenie
M.O.S.iR. w Z¹bkach odby³y siê biegi prze³ajowe
w ramach XII Mazowieckich Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej  Mistrzostwa Rejonu Koby³ka, Zielonka, Z¹bki. Zawody odbywa³y siê w poszczególnych kategoriach wiekowych, a startowa³y dziewczêta i ch³opcy ze szkó³ podstawowych i imnazjów
z Z¹bek, Zielonki i Koby³ki. Dziewczêta rywalizowa³y na dystansie 1000 m. Ch³opcy ze szkó³ podstawowych mieli do przebiegniêcia dystans równie¿ 1000 m, a z gimnazjów 1500 m. Dziewczêta
z Z¹bek nie mia³y sobie równych w rocznikach
1995, 1996 i 1998 zajmuj¹c trzy pierwsze miejsca. Podobnie jak ch³opcy z roczników 1994
i 1996, którzy równie¿ zajêli wszystkie miejsca na
podium. Do nastêpnego etapu, Mistrzostw Powiatu Wo³omiñskiego, kwalifikowa³o siê 12 najlepszych zawodniczek i zawodników. Gratulujemy zwyciêzcom i trzymamy kciuki w kolejnych biegach.

www.zabki.pl

Oto zwyciêzcy

w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Dziewczêta:

Ch³opcy:

Gimnazja
Klasa I (rocznik 1996):
Karolina Wawryniuk  G 2 Z¹bki
Emila Korycka  G 2 Z¹bki
Patrycja S³owik  G 1 Z¹bki
Klasa II (rocznik 1995):
Karolina Klimkiewicz  G 2 Z¹bki
Sandra Nosal  G 2 Z¹bki
Karolina ¯ochowska  G 2 Z¹bki
Klasa III (rocznik 1994):
Angelika Ciok  Zielonka
Magda Sapiecha  Zielonka
Katarzyna Dêbiec  G 2 Z¹bki

Gimnazja
Klasa I (rocznik 1996):
Przemys³aw Szulakowski  G 2 Z¹bki
Patryk Roguski  G 2 Z¹bki
Szymon Hermanowicz  G 1 Z¹bki
Klasa II (rocznik 1995):
Rados³aw Tabaszewski  Koby³ka
Adrian Wiciñski  G 2 Z¹bki
Adrian Jab³oñski  G 2 Z¹bki
Klasa III (rocznik 1994):
Mateusz Kozyra  G 2 Z¹bki
Adrian Zadêcki  G 2 Z¹bki
Dominik Sobolewski  G 1 Z¹bki

Szko³y Podstawowe
Klasa IV (rocznik 1999):
Klaudia Krawczyk  SP 1 Z¹bki
Lidia Niemira  SP 2 Z¹bki
Karolina Dzioban  SP 1 Koby³ka
Klasa V (rocznik 1998):
Aleksandra Waækowska  SP 2 Z¹bki
Wiktoria Mizerakowska  SP 1 Z¹bki
Jamina Owczyñska  SP 2 Z¹bki
Klasa VI (rocznik 1997):
Karolina Za³oga  SP 2 Zielonka
Ela Grabowska  SP 2 Z¹bki
Monika Kazimierczuk  SP 2 Z¹bki

Szko³a Podstawowa
Klasa IV (rocznik 1999):
Damian Portach  SP 1 Z¹bki
Marcel K³os  SP 2 Zielonka
Rafa³ Gadowski  SP 3 Koby³ka
Klasa V (rocznik 1998):
Norbert Jaworski  SP 2 Z¹bki
Kamil £empicki  SP 1 Zielonka
Micha³ Domañski  SP 1 Zielonka
Klasa VI (rocznik 1997):
Piotr Kaliszewski  SP 1 Koby³a
Maciej Jaczewski SP 2 Zielonka
Bartek Molenda  SP 2 Zielonka
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Dzieñ Seniora w Z¹bkach

Tradycyjnie padziernik jest miesi¹cem seniora. Z tej okazji obydwa z¹bkowskie kluby seniora obchodzi³y uroczystoci, które odby³y siê 7 padziernika. Klub Retro spotka³ siê w dolnym kociele
parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, za Klub Relaks w wietlicy przy kociele pw. w. Trójcy. Uroczystoci rozpoczêto okolicznociow¹ msz¹
wiêt¹.
Sta³ym elementem tych dorocznych spotkañ jest podsumowanie tego
co siê uda³o zrobiæ oraz przedstawienie planów na najbli¿sz¹ przysz³oæ
(wspólne wycieczki, wyjazdy do teatru, spotkania okolicznociowe).
Wszystkie zbli¿aj¹ce siê atrakcje omówi³y szefowe klubów: Zofia Za³êska oraz Gra¿yna ¯aboklicka.

12

Corocznie kluby obchodz¹ równie¿ jubileusze swoich cz³onków.
W tym roku w Klubie Retro wyró¿nieni zostali z okazji 90-tych urodzin Aleksandra Boksznajder oraz 80-latkowie: Halina Kondrat, Janina
Krzyczkowska, Izabela Wojnarska i Janina Zgutka. W klubie Relaks
80-te urodziny obchodzili: Danuta Dobosz, Natalia Gilewicz, Stanis³awa Góra, Janina £awecka, Teresa Turowska, Eugeniusz D¹browski oraz
Zygmunt Klepacki. Wszystkim jubilatom odpiewano sto lat, a kwiaty
i upominki wrêczy³ im burmistrz Robert Perkowski. Wszystki seniorom
za zagra³y zaproszone zespo³y muzyczne. Dla klubu Retro wyst¹pi³
zespó³ Refleks z D¹brówki, a dla klubu Relaks El¿bieta Marciniak
i Jerzy Kuszakiewicz. Seniorów odwiedzili ponadto: przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej S³awomir Ziemski, dyrektor Miejskiego Orodka Kultury S³awomir Skotnicki oraz ks. proboszcz Andrzej Kopczyñski.
red.
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