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Z problemami, ale rusza budowa ulicy Maczka
4 listopada w siedzibie filii Publicznego
Przedszkola Nr 3 odby³o siê spotkanie w³adz
miejskich z mieszkañcami w sprawie budowy
ul. Maczka. W ostatnim czasie wokó³ tej inwestycji zrobi³o siê du¿o szumu, chodzi³o przede
wszystkim o to, ¿e wraz z przebudow¹ drogi
znikn¹ prowizoryczne parkingi, na których
zostawiali swoje samochody mieszkañcy jednego z osiedli. Spotkanie to mia³o na celu wyjaniæ wszelkie w¹tpliwoci.

nych dróg miejskich stanowi¹cych spójny
i kompleksowy system. Ka¿da z tych dróg bêdzie wyposa¿ona w cie¿kê rowerow¹, co pozwoli bezpiecznie przedostaæ siê rowerem
z jednego krañca miasta na drugi. Drogi te bêd¹
finansowane ze rodków unijnych
Podczas spotkania burmistrz Robert Perkowski szczegó³owo przedstawi³ zebranym parametry przedmiotowej drogi. Z przedstawionego
opisu wynika, ¿e bêdzie to droga o szerokoci
jezdni 7 m, z obustronnym chodnikiem i cie¿k¹ rowerow¹. Ponadto zaprojektowano kilka
bezpiecznych przejæ dla pieszych. Z uwagi
na to, ¿e droga bêdzie przystosowana do obs³ugi ruchu autobusowego zapewnione zosta³y
12-metrowe wewnêtrzne promienie skrêtu.
Zdaniem burmistrza Perkowskiego budowa
ul. Maczka realizowana jest w pierwszej kolejnoci w tym rejonie, gdy¿ wi¹¿e siê to z planami uruchomienia kolejnej linii autobusowej.
Dodatkowo wybudowana ul. Maczka odci¹¿y
ul. Kopernika, która w przysz³oci mo¿e staæ
siê drog¹ jednokierunkow¹.
Z kolei wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz
Ze strony w³adz miejskich stawili siê: przeomówi³, jak wygl¹da ca³y proces inwestycyjwodnicz¹cy Rady Miejskiej S³awomir Ziemny zwi¹zany z przebudow¹ ul. Maczka i sposki, burmistrz Robert Perkowski, wiceburmistrz
sób finansowania tej inwestycji.
Grzegorz Mickiewicz. Na spotkaniu obecny by³
Korzystaj¹c z okazji burmistrzowie w skrórównie¿ radny z tego terenu Tomasz Kalata oraz
cie przybli¿yli mieszkañcom równie¿ inne wa¿oko³o 20 mieszkañców.
ne inwestycje realizowane na terenie miasta.
Budowa ul. Maczka ma istotne znaczenie
Drug¹ czêæ spotkania stanowi³a dyskusja.
z bardzo wielu powodów. Jednym z najwa¿Poniewa¿ tzw. problem ul. Maczka zosta³ wyniejszych jest fakt, ¿e droga ta bêdzie stanowiwo³any przez jedn¹ ze spó³dzielni, która ko³a odcinek g³ównego szlaku komunikacyjnego
rzysta³a z pasa drogowego organizuj¹c sobie
³¹cz¹cego po³udniow¹ czêæ miasta z pó³noctam parking jako pierwszy g³os zabra³ prezes
Pomnik Upamiêtniaj¹cy bohaterów Bitwy Cudu Nad Wis³¹ z 1920 roku
n¹. Ulica Gen. Maczka jest
jedn¹ z 14 g³ówtej spó³dzielni Wojciech Mi³uñski.

 Spó³dzielnia nigdy nie by³a przeciwko
budowie ul. Maczka, wrêcz przeciwnie bylimy pierwszymi z lobbystów apeluj¹cymi o budowê tej drogi. Jednoczenie chcemy, ¿eby ulica by³a u¿yteczna dla wszystkich. Co maj¹
zrobiæ osoby mieszkaj¹ce w blokach ze swoimi samochodami  pyta³ prezes Mi³uñski.
 Wiêkszoæ miejsc parkingowych nigdy nie
by³a na naszym gruncie. Jestemy te¿ gotowi
wy³o¿yæ rodki, ¿eby te parkingi by³y zorganizowane doda³.
Poniewa¿ projekt nie bêdzie zmieniony,
a problem trzeba jako rozwi¹zaæ, gdy¿ kilkadziesi¹t samochodów nie mo¿e staæ na ulicy.
Najlepszym wyjciem z sytuacji wydaje siê
zorganizowaæ taki parking w pobli¿u spó³dzielni, ale nie w pasie drogowym, tym bardziej, ¿e
w toku dyskusji okaza³o siê, ¿e taka nieruchomoæ istnieje.
Prezes spó³dzielni zadeklarowa³, ¿e jest w
stanie nabyæ dzia³kê, któr¹ mo¿na by³oby zagospodarowaæ jako parking.
Ca³y problem powsta³ na dobr¹ sprawê kilkanacie lat temu, gdy powstawa³o to osiedle.
Wówczas inwestor nie zadba³ o to, aby mieszkañcy mieli zapewnione parkingi. Dziêki temu
te¿ móg³ zaoferowaæ ni¿sz¹ cenê. Mieszkañcy
natomiast parkowali na ulicy. Po latach jednak
musia³o siê to zemciæ. Dzi taka sytuacja nie
by³aby mo¿liwa, gdy¿ zgodnie z prawem inwestor ma obowi¹zek zapewniæ miejsca parkingowe na w³asnym terenie.
Argument ten zosta³ podniesiony równie¿
przez burmistrza Perkowskiego, który stwierdzi³,
c.d. na str. 6

ROMIKA
Jan Frelek

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO

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

www.zabki.pl
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Burmistrz Miasta Z¹bki

Miejski Orodek Kultury
w Z¹bkach
zaprasza

na wieczór krymski
oraz

otwarcie wystawy batików
Elmiry Seit-Ametovej
Krymskie impresje pisane woskiem
w dniu 21.11.2009 o godz. 17:00 do Galerii Orla, ul. Orla 8
W trakcie wieczoru
historiê i technikê powstawania batiku
przybli¿y Iwona Okraska
 autorka ksi¹¿ki pt.: Sztuka woskiem pisana

og³asza nabór kandydatów na stanowisko
specjalista/ inspektor ds. geodezji

Wymagania niezbêdne i dodatkowe na ww. stanowiska znajduj¹ siê na
tablicy og³oszeñ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki www.umzabki.bip.org.pl  konkursy na wolne stanowiska pracy.

Zaproszenie na cytologiê
i mammografiê w Z¹bkach
Zapraszamy na bezp³atne badania mammograficzne i cytologiczne
w dniach 7-8 grudnia 2009 r. w godz. 10.30-18.00.
Z bezp³atnych badañ cytologicznych mog¹ skorzystaæ panie w wieku
25-59 lat , które w ci¹gu 3 ostatnich lat nie wykonywa³y badañ w ramach NFZ.

Wernisa¿owi towarzyszy³ bêdzie
koncert Andrzeja Rejmana  piano.

Z bezp³atnych badañ mammograficznych mog¹ skorzystaæ panie w
wieku 50-59, które w ci¹gu 2 ostatnich lat nie wykonywa³y badañ w
ramach NFZ.

Elmira Seit-Ametova urodzi³a siê w rodzinie Krymsko-Tatarskiej w
Taszkiencie, w Uzbekistanie. Od 1990 r. mieszka w Symferopolu na
Krymie. Ukoñczy³a Wydzia³ Sztuki Dekoracyjnej i U¿ytkowej Ukraiñskiej Akademii Sztuki. Wspó³pracuje z Krymsko-Tatarskim Muzeum
Narodowym, gdzie wystawia swojej prace oraz z Narodowym Domem
Wydawniczym, dla którego wykonuje ilustruje do ksi¹¿ek. W 2007 r.
otrzyma³a grant polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuowanie studiów na Akademii Sztuk Piêknych w
Warszawie. Ostatni rok spêdzi³a w Instytucie Sztuki w Yogyakarcie
jako stypendystka rz¹du Republiki Indonezji.

Cytomammobus zostanie postawiony na parkingu przy ul Orlej, przy
Przychodni Miejskiej w Z¹bkach.
Promocja Miasta Z¹bki

Elmira Seit-Ametova w swojej twórczoci artystycznej skupia siê na
technice batiku. Jej obrazy malowane na jedwabiu  egzotyczne, przyci¹gaj¹ce uwagê  nios¹ w sobie
tajemnicê wschodniego charakteru sztuki. Jest artystk¹ uznan¹
Opieka nad 2,5 letnimi
przez krytykê na Krymie, Ukrabliniakami
inie, w Rosji oraz w Polsce. Jej
Pó³ etatu: 10 dni/miesi¹c
prace znajduj¹ siê w kolekcjach w
Tel. 609 856 939
USA, Holandii, Niemczech, Rosji,
Atrakcyjne wynagrodzenie
Ukrainie i Polsce.
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PAWE£ SALON MODY MÊSKIEJ
POLECAMY
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GARNITURY, SPODNIE, MARYNARKI
KOSZULE, KRAWATY
KURTKI JESIENNE I FLAUSZOWE
ROZMIARY 46-60 TAK¯E NIETYPOWE
ATRAKCYJNE CENY
SZEROKI WYBÓR
NASZA MI£A OBS£UGA,
BOGATY ASORTYMENT
ORAZ NISKIE CENY
ZADOWOL¥ KA¯DEGO KLIENTA

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

AGENCJA

METROPOLIS

NIERUCHOMOCI
Porednictwo w Obrocie
Nieruchomociami

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

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

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

Budowa ulicy P. Skargi
W zwi¹zku z planowan¹ budow¹ ulicy Piotra Skargi prosi siê mieszkañców tej ulicy o jak najszybsze wykonanie planowanych przy³¹czy:
gazowego, wodoci¹gowego i kanalizacyjnego (jeszcze przed realizacja planowanej inwestycji).
Realizacja ich po wykonaniu drogi, która realizowana bêdzie w 2010
roku nie bêdzie mo¿liwa ze wzglêdu na gwarancjê.
Ponadto zwlekanie z realizacj¹ planowanych przy³¹czy i wykonanie ich po zrealizowaniu planowanej inwestycji drogowej, po okresie
gwarancyjnym, spowoduje koniecznoæ niszczenia wybudowanej drogi, a co za tym idzie zwiêkszy koszt wykonania takiego przy³¹cza.
Urz¹d Miasta Z¹bki

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

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

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

JAZDA NA MAXXXXXA
L-MAX Jacek Gago

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

www.zabki.pl
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Kolejne rodki unijne dla Z¹bek

XLV Sesja Rady Miasta Z¹bki

Pod koniec padziernika 2009, na stronach Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania
Programów Unijnych zosta³a opublikowana Lista rankingowa projektów do dofinansowania z³o¿onych w ramach konkursu nr RPOWM/2.1/1/2009 zgodnie, z któr¹ Miasto Z¹bki znalaz³o siê na 12 miejscu ze swoim wnioskiem Informatyzacja Urzêdu
Miasta. Wniosek ten zosta³ z³o¿ony 15.04.2009 roku w ramach naboru do dzia³ania
2.1 RPO WM 2007-2013 Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu. Ca³kowita
wartoæ projektu to 451 519,39 PLN a wnioskowana kwota dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 383 791,48 PLN 
któr¹ otrzymamy po podpisaniu umowy o dofinansowanie z przedstawicielem Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego. Nast¹pi to zapewne najpóniej w
przeci¹gu najbli¿szych kilku miesiêcy. Kwota 383 791,48 stanowi 84,99% rodków
UE w wydatkach kwalifikowanych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w ramach tego dzia³ania
Beneficjenci wnioskowali w sumie o dofinansowanie na kwotê ponad 97 mln PLN.
Bior¹c pod uwagê alokacjê rodków w tym dzia³aniu (ponad 65 mln PLN) dofinansowanie otrzyma pierwszych 20 projektów, w tym projekt Miasta Z¹bki.

3 listopada odby³a siê XLV sesja Rady Miasta Z¹bki, podczas której podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostêpnych miejskich obiektów sportowych
 w sprawie przyjêcia stanowiska Rady w sprawie uwzglêdnienia inwestycji w projekcie bud¿etu Powiatu Wo³omiñskiego na 2010 rok
 w sprawie przyjêcia przez Miasto Z¹bki zadania Powiatu Wo³omiñskiego w zakresie
utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Z¹bki
 w sprawie przyjêcia przez Miasto Z¹bki zadania Powiatu Wo³omiñskiego w zakresie
bie¿¹cego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Z¹bki
 w sprawie wyra¿enia zgody na kontynuacjê wspó³dzia³ania z Miastem Sto³ecznym
Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego
 w sprawie Programu Wspó³pracy Miasta Z¹bki z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego w roku 2010.
 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkó³
podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadz¹cych inne formy wychowania przedszkolnego, a tak¿e trybu i zakresu kontroli prawid³owoci wykorzystania tych dotacji
 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkó³
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
nie bêd¹ce jednostk¹ samorz¹du terytorialnego oraz dla osób prowadz¹cych inne formy wychowania przedszkolnego, a tak¿e trybu i zakresu kontroli prawid³owoci wykorzystania tych dotacji.
 w sprawie regulaminu placów zabaw stanowi¹cych w³asnoæ Miasta Z¹bki
 w sprawie wyra¿enia zgody na ustanowienie nieodp³atnie s³u¿ebnoci przesy³u na rzecz
PGE Dystrybucja Warszawa  Teren Sp. z o.o.
 w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie gruntów znajduj¹cych siê w gminnym
zasobie nieruchomoci
 w sprawie wyra¿enia zgody na kontynuacjê wydzier¿awienia gruntu
 w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie nieruchomoci gruntowej
 w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie nieruchomoci gruntowej
 w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoci gruntowej
 w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoci gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze darowizny
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci
 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 internetowej Urzêdu Miasta (www.zabki.pl)
link BIP, w zak³adce prawo miejscowe.






Projekt ten zak³ada:
wykonanie instalacji teletechnicznej w Urzêdzie Miasta Z¹bki,
zakup centrali do obs³ugi telefonii VOIP wraz z faxem i systemem IVR (interactiv
voice responder),
zakup aparatów telefonicznych do telefonii internetowej,
zakup i monta¿ nadajnika wi-fi wraz z info-kioskami, które stanowiæ bêd¹ Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu.

Zakres inwestycji obejmuje Urz¹d Miasta Z¹bki. Publiczne Punky Dostêpu do Internetu bêd¹ dwa. Jeden wewn¹trz i jeden na zewn¹trz budynku.
Cele g³ówne budynku to:
rozwój innowacyjnych technik na terenie Miasta Z¹bki,
poprawa warunków dla rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego,
przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu.
Na dzieñ dzisiejszy zrealizowano ju¿ niektóre z elementów projektu ze rodków
w³asnych Miasta np: wymieniono sieæ informatyczn¹ czy czêæ elektrycznej, potrzebne do zrealizowania ca³oci projektu i nierozerwalnie z nim zwi¹zane.
Projekt zosta³ przygotowany i z³o¿ony przez Referat Programowania Funduszy
Europejskich Urzêdu Miasta Z¹bki, za co im dziêkujê.




Grzegorz Mickiewicz
Z-ca Burmistrza Miasta Z¹bki

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A

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

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

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

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

Z¹bki
ul. Powstañców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 8002100
sob. 9001700
niedz. 10001500
www.zabki.pl
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Sukcesy Dolcanu Z¹bki a stadion miejski
Miejscowy klub Dolcan Z¹bki odnosi niema³e sukcesy. Mimo relatywnie d³ugiej historii, najlepsz¹ kartê klub zapisuje obecnie, wrêcz
na naszych oczach. Nigdy wczeniej z¹bkowska dru¿yna nie odnosi³a tak znakomitych wyników. Gdyby sezon mia³ zakoñczyæ siê
dzisiaj, to Dolcan by³by jednym z pretendentów do Ekstraklasy.
Jednak wystêpy w I lidze, a có¿ dopiero w Ekstraklasie, wi¹¿¹ siê z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury. Z¹bki, pomimo chwalebnej tradycji sportowej nie mog¹ pochwaliæ siê stadionem miejskim z prawdziwego zdarzenia. Oprócz murawy i niewielkich trybun
nie ma tam praktycznie nic. To efekt kilkudziesiêcioletnich zaniedbañ.
Obiekt bardziej przypomina peerelowski skansen. Gdy pi³karze awansowali do I ligi, PZPN nie dopuci³ do rozgrywek na tym stadionie. Sta³o siê
to dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych prac adaptacyjnych i uzyskaniu licencji.
W przysz³oci ca³y teren przy ul. S³owackiego ma stanowiæ Centrum Sportowo-Rekreacyjne, gdzie oprócz po¿¹danego stadionu maj¹ byæ inne obiekty umo¿liwiaj¹ce uprawianie ró¿nych dyscyplin sportowych czy te¿ szeroko rozumianej rekreacji.
Pierwszym z g³ównych obiektów, który ma powstaæ, to budynek zwany
trybun¹ g³ówn¹, który bêdzie nie tylko zapleczem dla pi³karzy, ale równie¿ bêdzie spe³nia³ inne funkcje.
O sukcesach z¹bkowskiej dru¿yny i o najbli¿szej inwestycji na terenie
MOSiR-u rozmawiamy z burmistrzem Robertem Perkowskim.
Udzia³ z¹bkowskiej dru¿yny zaznaczy³ siê
piêknym akcentem nie tylko w rozgrywkach
I ligi,ale tak¿e w zmaganiach o puchar Polski. Niewielki klub z niewielkiego miasta na
zakoñczenie rundy jesiennej zajmowa³
3 miejsce, znajduj¹c siê w doborowym towarzystwie, wród takich potêg pi³karskich jak:
Widzew £ód¿, Pogoñ Szczecin, czy Górnik
Zabrze.
Sukces pi³karzy jest te¿ bez w¹tpienia du¿¹
promocj¹ miasta, a z drugiej strony rodzi
powa¿ne wyzwania.
Wiadomo, ¿e klub nie mo¿e siê obejæ bez
w³aciwej infrastruktury sportowej. Co zatem bêdzie z t¹ infrastruktur¹?
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym jeszcze raz
pogratulowaæ tak wspania³ych wyników zarówno ca³ej dru¿ynie, trenerowi, prezesowi Jerzemu
Szczêsnemu i sponsorowi dru¿yny S³awomirowi Doliñskiemu. S³owa wielkiego uznania nale¿¹ siê za zaanga¿owanie i finansowanie ca³ej dru¿yny, gdy¿ bez tego nie by³oby tak znakomitych
efektów. Dziêki temu równie¿ Z¹bki, jako miasto s¹ bardziej rozpoznawalne w Polsce.
Rozgrywki pierwszoligowe w Z¹bkach, to
znakomita atrakcja i alternatywny sposób spêdzania wolnego czasu dla wielu z¹bkowian.
Nadmieniê, ¿e na ka¿dy mecz przychodzi oko³o tysi¹ca kibiców, jak na niewielk¹ miejscowoæ jest to bardzo du¿o.
Miasto Z¹bki stara siê w tym wszystkim pomóc. Oczywicie naszym wy³¹cznym zadaniem
nie mo¿e byæ sponsorowanie I ligi. Jako samorz¹d musimy koncentrowaæ siê na rozwoju i popularyzacji sportu ogó³em.
I tak te¿ robimy. Przypomnê, ¿e dziêki dobrej wspó³pracy pomiêdzy nami a klubem sportowym w zesz³ym roku doprowadzilimy obiekt
do stanu, który zapewnia³ dopuszczenie go do
rozgrywek w I lidze. Pomimo ma³o widowiskowych zmian, przeprowadzone adaptacje stanowi³y znaczny koszt dla miasta.
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Faktycznie w tamtym sezonie by³o tak, ¿e dru¿yna by³a ju¿ w I lidze, ale ze wzglêdów technicznych nie mog³y byæ rozgrywane spotkania na stadionie przy S³owackiego, a w Nowym
Dworze Mazowieckim. ¯eby obiekt by³ dopuszczony trzeba by³o przeprowadziæ konkretne prace? Co zatem zrobiono?
To prawda. Ca³y zespó³, pomimo i¿ trenowa³ na obiektach MOSiR-u bezp³atnie, w pewnym okresie, zaraz po awansie do I ligi by³ zmuszony graæ na obcym stadionie. Sponsor
dru¿yny musia³ pocz¹tkowo wynajmowaæ stadion, który spe³nia³ wszelkie wymogi licencyjne, jak s¹dzê sporo go to kosztowa³o.
Postanowilimy zmieniæ ten fatalny uk³ad
i zrobiæ wszystko, by Dolcan-Z¹bki rozgrywa³
swe mecze w³anie w Z¹bkach. Chc¹c dopi¹æ
swego, w bardzo krótkim okresie w zesz³ym
roku, Miasto zainstalowa³o wymagany prawem
monitoring obiektu sportowego i zainstalowa³o dodatkowe trybuny. Dziêki czemu spe³niony
zosta³ wymóg ustawy o bezpieczeñstwie i organizacji imprez masowych. Nie wszystkie
z 1000 nowych siedzisk stadionowych zosta³y
zakupione na w³asnoæ przez Miasto. Czêæ tych
trybun jest do dzi wynajmowana. Na dzier¿awê czêci siedzisk zdecydowalimy siê, poniewa¿ zamierzamy wybudowaæ now¹ docelow¹
trybunê g³ówn¹. Dlatego te¿ bezcelowy by³by
zakup wszystkich brakuj¹cych miejsc na nasz¹
w³asnoæ, skoro pos³u¿y³yby nam na 2-3 lata.
Zdaje siê, ¿e czêæ prac wykona³ te¿ sponsor...
To prawda. Firma Dolcan maj¹c wiadomoæ, ¿e w zwi¹zku z planami budowy nowej
trybuny stary budynek bêdzie rozebrany, stworzy³a tymczasowy obiekt o konstrukcji kontenerowej. Ponadto przy ubieganiu siê o licencjê
do rozgrywek I-szo ligowych, trzeba by³oby
stary budynek wyremontowaæ, gdy¿ taki by³
wymóg PZPN. Miasto Z¹bki w zamian za udostêpnienie nowych kontenerów pokrywa wcale
niema³e koszty utrzymania (koszty energii elek-

trycznej i pozosta³ych mediów). miem twierdziæ, ¿e ewentualny koszt dzier¿awy tych obiektów kontenerowych by³by porównywalny
z kosztami utrzymania.
W tym roku zakupilimy kolejny element,
który nie bêdzie kolidowa³ z modernizacj¹ trybuny, czyli tablicê wywietlaj¹c¹ wyniki, która
bêdzie zlokalizowana vis á vis trybuny g³ównej.
W ostatnim czasie pojawia³y siê opinie ze
strony niektórych mieszkañców, a nawet ze
strony samego trenera, który w pewnym momencie stwierdzi³, ¿e w³adze miasta nie interesuj¹ siê losami pierwszej dru¿yny z¹bkowskiej. Byæ mo¿e to, co dotychczas by³o
zrobione jest niewystarczaj¹ce? Jak Pan to
ocenia?
Mylê, ¿e opinie wynikaj¹ z braku wiedzy
o podejmowanych dzia³aniach. Uwa¿am, ¿e
wa¿nym wk³adem miejskim wniesiony aportem
rzeczowym i finansowym, jest wydatek kilkuset tysiêcy z³otych rocznie na utrzymanie obiektów, z których korzysta I dru¿yna. Oczywicie
nie s¹ to spektakularne wydatki, ale s¹ to koszty, chyba ka¿dy przyzna, znacz¹ce.
Jednak najwa¿niejszym obiektem (ze wzglêdu na znaczenie i zaanga¿owane rodki) ma
byæ g³ówna trybuna, która w istocie jest du¿ym wielofunkcyjnym budynkiem, na którego bocznej cianie od strony stadionu bêdzie
umiejscowiona trybuna z dwoma tysi¹cami
miejsc siedz¹cych. O zamiarze budowy tej
trybuny mówi siê od d³u¿szego czasu. Czemu te prace siê tak przeci¹gaj¹?
Pierwsze wspólne rozmowy na temat wybudowania nowej trybuny spe³niaj¹cej wymogi licencyjne, a bêd¹cej jednoczenie uniwersalnym
obiektem sportowym dla wszystkich mieszkañców, by³y prowadzone w maju 2008 roku. Wtedy to na sesjê, 30 maja 2008 roku przysz³a grupa zwi¹zanych z klubem dzia³aczy, na czele z
Panem Miros³awem Mirkowiczem. Zadeklaro-
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wali oni chêæ wspó³pracy w tym zakresie. Dzia³acz, w imieniu firmy budowlanej (nie okreli³
jakiej, ale w domyle sugerowa³, ¿e firmy zwi¹zanej z klubem, byæ mo¿e sponsora) z³o¿y³ deklaracjê, ¿e ten obiekt mo¿e byæ wybudowany
za 5-6 mln z³, czyli du¿o taniej ni¿ opiewa³ pierwotny kosztorys. Wszyscy, w tym Rada Miasta
uwierzylimy w te deklaracje. W lad za tym
zosta³a powo³ana trzyosobowa komisja radnych.
Komisja ta spotka³a siê z Panem S³awomirem
ulica Batorego
Doliñskim
 g³ównym sponsorem dru¿yny.
Ustalono, ¿e Pan Doliñski wykona na w³asny
koszt dokumentacjê budowlano  wykonawcz¹
na trybunê g³ówn¹ i przeka¿e j¹ aportem dla
miasta, miasto za zorganizuje przetarg na wykonanie tej trybuny. Niestety, miasto nie otrzyma³o obiecanej dokumentacji, gdy¿ kryzys gospodarczy popsu³ plany Pana Doliñskiego.
Po wielomiesiêcznym oczekiwaniu, nie maj¹c projektu postanowilimy przyspieszyæ ca³y
proces. Posiadaj¹c jedynie koncepcjê obiektu,
og³osilimy przetarg na realizacjê trybuny w wariancie zaprojektuj i wybuduj. W tym trybie
moglimy skróciæ wszystkie procedury z wyborem oddzielnego wykonawcy projektu, a potem budynku. Skraca siê w ten sposób równie¿
procedury zwi¹zane z wydaniem pozwolenia na
budowê. Liczylimy wówczas, ¿e zgodnie z zapowiedziami Pana Mirkowicza i innych osób
zwi¹zanych z klubem, znajd¹ siê wykonawcy,
którzy wykonaj¹ to za rozs¹dn¹ cenê. W efekcie
sta³o siê inaczej. W konkursie zosta³a z³o¿ona
tylko jedna oferta, która przesz³o trzykrotnie
przekracza³a rodki, którymi dysponowalimy.
Jedyny oferent ¿yczy³ sobie ponad dwadziecia
milionów z³otych. Przetarg musia³ byæ z oczywistych przyczyn uniewa¿niony.
Okaza³o siê, ¿e wstêpne deklaracje co do kwoty,
za jak¹ dzia³acze pomog¹ nam wykonaæ t¹ trybunê,
s¹ nierealne. Wiele osób liczy³o, ¿e w przetargu wemie udzia³ firma DOLCAN i zaproponuje atrakcyjn¹ cenê. Pomimo kryzysu obiekt ten mo¿e kosztowaæ ponad 10 mln z³otych.
Skoro przetarg na wybór wykonawcy trybuny nie uda³ siê, to dlaczego ró¿ne firmy wykonawcze interesuj¹ siê wybudowaniem tego
obiektu? Miêdzy innymi na stronie urzêdowej mo¿na znaleæ og³oszenie o przetargu,
czy¿by podjêto kolejn¹ próbê urzeczywistnienia istniej¹cej koncepcji?
Po zebraniu kolejnych dowiadczeñ, przyst¹pilimy do innej formy procedury. Postanowilimy zleciæ lub zakupiæ projekt budowlany,
co byæ mo¿e zachêci³oby do wziêcia udzia³u
w przetargu wiêksz¹ iloæ firm budowlanych.
Zadalimy pytanie o cenê takiego projektu
do biura projektowego, które zajmowa³o siê tym
tematem wczeniej na zlecenie firmy DOLCAN.
Biuro maj¹c prawie gotow¹ dokumentacjê zaoferowa³o najtañsz¹ cenê i najlepsze warunki.
Projekt przygotowany pod nadzorem równie¿
samego klubu by³ niestety niedoskona³y (czêsto siê zdarza przy tej wielkoci obiektach) i wymaga³ wielu zmian, by uzyskaæ pozwolenie na
budowê. Ponadto po og³oszeniu przetargu, pojawia³y siê do tego projektu ci¹gle nowe pytania od potencjalnych wykonawców. P³ynê³y tygodnie. £¹cznie zadano oko³o 250 pytañ, ró¿nej

www.zabki.pl

wagi pocz¹wszy od kolorystyki cian, poprzez
sposób numerowania siedzisk a skoñczywszy
na konstrukcji. Poniewa¿ jestemy w sta³ym
kontakcie z firm¹ projektow¹, mamy nadziejê,
¿e w najbli¿szych dniach wszelkie w¹tpliwoci
zostan¹ wyjanione, uzyskamy pozwolenie na
budowê i rozstrzygniemy przetarg.
Do aktualnego przetargu, sk³adane oferty
przetargowe mia³y byæ otwarte 5 listopada 2009
roku. Z uwagi na wieloæ pytañ, musielimy
wyd³u¿yæ okres sk³adania ofert o 2 tygodnie,
by móc w stanie na te wszystkie pytania odpowiedzieæ w krótkim czasie, a jednoczenie zapewniæ mo¿liwoæ ustosunkowania siê wykonawców do udzielonych odpowiedzi.
Ostatecznie 19 listopada oka¿e siê, za ile jestemy w stanie wybudowaæ ten oczekiwany przez
wielu obiekt.
Czy kwota zabezpieczona w obecnym postêpowaniu przetargowym jest wystarczaj¹ca?
Zgodnie z naszymi szacunkami kwota na
dzieñ dzisiejszy jest wystarczaj¹ca do rozstrzygniêcia tego przetargu. Dalej jednak liczê na
pomoc m.in. Pana Mirkowicza, który deklarowa³ z³o¿enie ofert przez wykonawców z najtañszymi warunkami. Przypomnê, ¿e z³o¿ona podczas wczeniejszego przetargu oferta opiewa³a
na kwotê ponad 20 mln z³. W tym momencie
szacujemy, ¿e aktualnie oferta bêdzie, co najmniej dwukrotnie tañsza ni¿ wczeniej. Zale¿y
nam na tym obiekcie, poniewa¿ oczekuje na niego wielu mieszkañców, nie tylko tych, którzy
chodz¹ na rozgrywki I ligowe, ale równie¿
mieszkañcy, którzy chcieliby uprawiaæ inne dyscypliny sportu. Obiektów sportowych mamy ju¿
w Z¹bkach ca³kiem sporo. Mamy boiska ze
sztucznej nawierzchni, sale gimnastyczne, które po zajêciach lekcyjnych udostêpniamy mieszkañcom. Potrzeby s¹ jednak du¿o wiêksze.
Jaki czas temu powsta³a formalna lub nieformalna grupa skupiona wokó³ Krzysztofa
S³omki, która wystosowa³a list do marsza³ka województwa mazowieckiego z prob¹
o przyznanie rodków unijnych na budowê
trybuny. Trzeba przyznaæ, ¿e w kontekcie
pozyskiwania rodków unijnych, które maj¹
charakter konkursu jest to doæ oryginalne
przedsiêwziêcie. Co Pan na to?
Mogê tylko podziêkowaæ za taki list. Jednak¿e obawiam siê, ¿e list nie bêdzie mia³ wp³ywu na ocenê projektu i ewentualne dofinansowanie. Konkurencja wród instytucji, które
chcia³yby pozyskaæ dodatkowe rodki jest bardzo du¿a i w konsekwencji bêdzie siê liczy³a
jedynie ocena merytoryczna i wielkoæ rodków
do rozdysponowania. Oczywicie, ¿e zale¿y
nam na otrzymaniu rodków na inwestycje sportowe, dlatego z³o¿ylimy najwiêcej na Mazowszu wniosków o dofinansowanie ze rodków
UE. Aplikujemy na takie obiekty jak: trybuna
g³ówna, basen, du¿a sala widowiskowo-sportowa oraz na czêæ rekreacyjn¹ z zapleczem
socjalnym na terenie MOSiR i inne. Zapewne
na wszystkie projekty nie dostaniemy rodków,
ale by³oby dobrze, gdybymy dostali dofinansowanie chocia¿ na jeden z nich. Na który
z nich, tego nie wiem. Osobicie stawia³bym na

basen, gdy¿ jest to inwestycja jeszcze bardziej
po¿¹dana, a której za w³asne rodki nie jestemy w stanie wybudowaæ.
To bardzo ³adnie ze strony tych mieszkañców i bardzo im dziêkujê za to moralne wsparcie, choæ nie pozostawiam z³udzeñ, ¿e mo¿e to
nie mieæ wp³ywu na formaln¹ ocenê.
Sytuacja prawno-organizacyjna na terenie
MOSiR-u jest doæ skomplikowana, gdy¿
funkcjonuje tam kilka podmiotów. Kto w³aciwie jest gospodarzem tego terenu? Do kogo
zg³aszaæ wszelkie uwagi i spostrze¿enia?
Formalnie struktura jest faktycznie skomplikowana. Ca³y teren i obiekty s¹ miejskie, przynale¿ne do Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. Jednak¿e teren jest tak¿e bezp³atnie
udostêpniany, na podstawie zawartej umowy,
Miejskiemu Klubowi Sportowemu (jest to organizacja po¿ytku publicznego o nazwie MKS
Dolcan). Na tym obiekcie funkcjonuje równie¿
dru¿yna pierwszoligowa, która prowadzona jest
przez Dolcan Sport Z¹bki, Sportow¹ Spó³kê
Akcyjn¹. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e mamy do
czynienia z 3 instytucjami na tym samym terenie, z których dwie s¹ w pewnym sensie gocinnie. Ka¿da ma inny obszar dzia³alnoci, ale
wszystkie maj¹ pozytywny wp³yw na ca³e miasto. Dlatego wszystkie instytucje w swoim zakresie s¹ gospodarzami na tym terenie i tak powinno byæ.
Czy budowana trybuna g³ówna wraz zapleczem socjalno-bytowym bêdzie s³u¿y³a tylko
do pi³ki no¿nej?
Budowany obiekt bêdzie mia³ charakter wielofunkcyjny. G³ówn¹ funkcj¹ bêdzie oczywicie
obs³uga okolicznych boisk. Skona ciana bêdzie wyposa¿ona w zadaszonych 2.000 siedzisk,
natomiast w jej rodku znajdowaæ siê bêd¹: szatnie, prysznice, toalety (w tym dla kibiców),
czêæ gastronomiczna i administracyjna, pomieszczenia trenerów, obserwatorów PZPN,
ambulatorium i inne. Poza tym bêd¹ przeznaczone pomieszczenia do uprawiania innych
dyscyplin sportowych jak: boks, szermierka,
si³ownia, fitness. Zak³adamy, ¿e czêciowo bêd¹
siê tam odbywa³y równie¿ zajêcia organizowane przez Miejski Orodek Kultury np. taniec,
malarstwo, itp.
Czy po modernizacji stadionu i w razie ewentualnego awansu do Ekstraklasy dru¿yna
mog³aby graæ w Z¹bkach?
Jak najbardziej tak, choæ mo¿e nie od razu.
Szczerze mówi¹c, wszelkie dzia³ania by³y realizowane przede wszystkim z myl¹ o wszystkich mieszkañcach Z¹bek, a czêæ z nich to przecie¿ kibice I ligowej dru¿yny. Jest to du¿y sukces
dru¿yny, dzia³aczy, sponsora ale i w pewnym
sensie Miasta. To olbrzymia promocja Naszego Miasta. Bardzo to doceniamy i za to dziêkujemy wszystkim sportowcom i dzia³aczom.
Warto to kontynuowaæ. Przysz³y obiekt bêdzie
jednym z najnowoczeniejszych na Mazowszu
i spe³ni wszystkie obecne wymogi licencyjne.
Deklarujê wolê jego dalszego udostêpniania w
przysz³oci.
Dziêkujê za rozmowê.
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Z problemami, ale rusza budowa ulicy Maczka

Dokoñczenie ze str. 1.

¿e by³oby to niesprawiedliwe, ¿e jeden deweloper buduj¹c osiedle zapewnia parkingi we
w³asnym zakresie, a tu miasto mia³oby wybudowaæ i to na w³asnym terenie innemu inwestorowi, który tego zaniecha³.
Mieszkañcy zadawali przeró¿ne pytania,
np.: czy ul. Maczka nie mog³aby byæ drog¹ jednokierunkow¹? Zdaniem burmistrza nigdy nie
by³o to przewidywane.
Z kolei inny z mieszkañców martwi³ siê co
bêdzie siê dzia³o, gdy na tej 7-metrowej jezdni
zaparkuj¹ na obydwu poboczach samochody.

Burmistrz odpowiedzia³, ¿e tam nie bêdzie
mo¿na parkowaæ samochodów.
Poniewa¿ na sali by³ obecny zarówno prezes spó³dzielni, jak i przedstawiciel w³aciciela dzia³ki mo¿na by³o rozpocz¹æ rozmowy, do
czego zachêca³ przewodnicz¹cy S³awomir
Ziemski.  Trzeba podj¹æ mêsk¹ decyzjê, ¿eby
co zrobiæ z tym parkingiem  zachêca³ przewodnicz¹cy RM.
W efekcie powinno dojæ do spotkania prezesa Spó³dzielni z w³acicielem nieruchomoci, na której mo¿e powstaæ parking.

Medal Z³o Dobrem Zwyciê¿aj
dla Ojca Tadeusza Rydzyka
Msza Jubileuszowa 70-ej rocznicy powstania Parafii Matki Boskiej Czêstochowskiej
w Zielonce zosta³a odprawiona 26.10.2009 r.
o godzinie 18:00 pod przewodnictwem Ksiêdza Dziekana Mieczys³awa Stefaniuka, Proboszcza tej Parafii, homiliê wyg³osi³ Ks. Profesor Felejewski.
Do Parafii przybyli zaproszeni przez Ks.
Dziekana Mieczys³awa Stefaniuka Ojcowie
Redemptoryci z Ojcem Tadeuszem Rydzykiem, Dyrektorem Radia Maryja. Ca³¹ t¹ podnios³¹ uroczystoæ transmitowano na ¿ywo
w Telewizji Trwam, przyby³y równie¿ grupy
pielgrzymów kó³ Radia Maryja z Z¹bek, Marek, Anina, Rembertowa, Wo³omina i odleg³ych
miejscowoci. Wród licznie przyby³ych kap³anów z okolicznych Parafii uczestniczyli Ks.
Dziekan Stanis³aw Kuæ z Radzymina, Ks. Dziekan Jan Andrzejewski z Koby³ki i Ks. Sylwe-

6

ster Ciesielski Proboszcz Parafii w. Ducha
z Z¹bek, a tak¿e Ogólnopolski Komitet Pamiêci
Ks. Jerzego Popie³uszki reprezentowany przez
Prezesa Ryszarda Walczaka, który przyby³
w asycie dzia³aczy z Zielonki: Waldemara Sobieskiego, Ireneusza Stysia, Stefana Augustyniaka i Krzysztofa Damiêckiego oraz Danuty
i Stanis³awa Kowalczyków z Z¹bek.
Na zakoñczenie Eucharystii Ks. Proboszcz
Mieczys³aw Stefaniuk Dziekan Dekanatu Zielonkowskiego wspomnia³ o pocz¹tkach duszpasterstwa S³ugi Bo¿ego Ks. Jerzego Popie³uszki w Parafii w. Trójcy w Z¹bkach
i przybli¿y³ historiê powstania w niej w 1994
roku Spo³ecznego Komitetu Pamiêci Ks. Jerzego Popie³uszki oraz niektóre dzia³ania komitetu, takie jak: budowa pomnik Ks. Jerzego Popie³uszki w Parafii w. Trójcy w Z¹bkach wiele
symboli pamiêci i medale, którymi zostali wyró¿nieni m.in.: matka Ks. Jerzego
Marianna Popie³uszko, Ks. Kardyna³ Józef Glemp Prymas Polski,
wielu dostojników Kocio³a
i wieckich, a ostatnio Pan Prezydent RP na uchodctwie Ryszard
Kaczorowski. Nastêpnie Ks.
Dziekan odczyta³ treæ z dyplomu
wrêczanego wyró¿nienia:
Ogólnopolski Komitet Pamiêci ks. Jerzego Popie³uszki
przyzna³ medal Z£O DOBREM
ZWYCIÊ¯AJ Ojcu Dyrektorowi
Tadeuszowi Rydzykowi wraz
z zespo³em wspó³pracowników

I by³oby to w tej sytuacji chyba najlepsze
rozwi¹zanie.
W miêdzyczasie, na dzieñ przed spotkaniem
starostwo wyda³o pozwolenie na budowê tej
drogi, dziêki czemu burmistrz móg³ podpisaæ
umowê z wykonawc¹ inwestycji, który ju¿ niebawem wejdzie na plac budowy. Zgodnie z umow¹ wykonawca na realizacjê tego zadania ma
105 dni. W pierwszej kolejnoci zostan¹ wykonane prace porz¹dkowe i rozbiórkowe (zostan¹
zdemontowane stare p³yty monowskie).
red.

Radia Maryja i Telewizji TRWAM za obronê wartoci Chrzecijañskich, Patriotyzmu
i Kultury Narodowej oraz szerzenie pamiêci
o S³udze Bo¿ym Ks. Jerzym Popie³uszce i innych wielkich postaciach.
Medal ten nadali w imieniu cz³onków Komitetu i osobistoci dotychczas wyró¿nionych:
Prezes Ryszard Walczak, Wiceprezes Jan Marczak  Prezes S³u¿by czuwaj¹cej przy grobie
Ks. Jerzego Popie³uszki oraz Ks. Dziekan Mieczys³aw Stefaniuk, który wrêczy³ Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi dyplom.
Nastêpnie Prezes Komitetu Ryszard Walczak wrêczy³ Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi
Medal Z³o Dobrem Zwyciê¿aj z wizerunkiem
Ks. Jerzego Popie³uszki.
Ojciec Tadeusz, dziêkuj¹c podkreli³, ¿e
przyjmuje to wyró¿nienie jako zobowi¹zania
i ¿e droga mêczeñstwa S³ugi Bo¿ego Ks. Jerzego Popie³uszko zesz³a siê z miejscami powstania Radia Maryja i nie trudno odnaleæ
w tym interwencji Bo¿ej.
Nale¿y wspomnieæ ¿e w/w medal w naszym Powiecie Wo³omiñskim otrzymali dotychczas: Urz¹d Miasta Z¹bki za nadanie tytu³u Honorowego Mieszkañca Z¹bek Ks.
Jerzemu Popie³uszko, Ks. Dziekan Mieczys³aw Stefaniuk z Zielonki, Ks. Dziekan Stanis³aw Kuæ z Radzymina, Ks. Dziekan Jan Andrzejewski z Koby³ki, Ks. Kanonik Edward
Kowara Proboszcz Parafii w. Trójcy w Z¹bkach oraz Pan Andrzej Michalik organizator
zawodów kawaleryjskich i rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
Z wyrazami szacunku

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamiêci Ks. Jerzego Popie³uszki
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Laureatka konkursu Daria Buczak
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Obowi¹zkowe wizyty u lekarza
dla kobiet w ci¹¿y
W trosce o zdrowie dziecka i matki parlament uchwali³ przepisy maj¹ce na celu zmobilizowanie
kobiet do dbania o siebie i swoje potomstwo. Dlatego teraz warunkiem otrzymania tak popularnego becikowego jest udowodnienie, ¿e przysz³a matka zrobi³a wszystko, ¿eby urodziæ zdrowe dziecko.
Od 1 listopada wchodz¹ w ¿ycie nowe przepisy dotycz¹ce wyp³aty tzw. becikowego.
Zmiany dotycz¹ rodzaju przedstawianych dokumentów w celu uzyskania wyp³aty becikowego pañstwowego oraz becikowego wyp³acanego jako zasi³ek rodzinny dla rodzin
najubo¿szych. Teraz matka dziecka bêdzie
musia³a udokumentowaæ, ¿e od co najmniej
10 tygodnia ci¹¿y pozostaje pod sta³¹ opiek¹
lekarsk¹ i odby³a minimum trzy wizyty u lekarza. Dokumentem tym jest zawiadczenie lekarskie, którego wzór mo¿na równie¿ pobraæ
ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej (www.mpips.gov.pl). Przepis, o którym
mowa nie dotyczy becikowego gminnego.
Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e warunek przedstawienia stosownego zawiadczenia lekarskiego nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka
i rodziców adopcyjnych.
Co istotne dla pañ znajduj¹cych siê obecnie w zaawansowanej ci¹¿y, by otrzymaæ
wspomniane wiadczenie, nale¿y udokumentowaæ przebywanie pod opiek¹ lekarsk¹ po
1 listopada 2009 r. Z wyjanieñ Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej wynika, ¿e kobieta, której 10 tydzieñ ci¹¿y bêdzie przypada³
po 31 padziernika br., bêdzie musia³a przedstawiæ zawiadczenia lekarskie, natomiast kobieta, która po 31 padziernika bêdzie w ci¹¿y d³u¿ej ni¿ 10 tygodni, nie bêdzie mia³a
takiego obowi¹zku. 1)
Jak ka¿dy nowy przepis i tu pojawiaj¹ siê
liczne pytania. Jeli kobieta pozostawa³a pod
opiek¹ lekarsk¹ za granic¹ raczej nie bêd¹
honorowane zawiadczenia z innych krajów.
Zgodnie z informacjami z Orodka Pomocy
Spo³ecznej kobiety, które pozostawa³y pod
opiek¹ lekarsk¹ za granic¹ bêd¹ musia³y przedstawiæ ten dokument t³umaczony przez bieg³ego przysiêg³ego, gdy¿ tylko taki dokument
mo¿e stanowiæ dowód w postêpowaniu administracyjnym. A zawiadczenie musi byæ na
druku wskazanym zgodnie ze wzorem.
Moje w¹tpliwoci budzi fakt, ¿e z Ustawy
oraz z Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia nie
wynika, i¿ opieka lekarska dotyczy wizyt u
ginekologa. Czytamy w nim, ¿e form¹ opieki
medycznej, o której mowa w ustawie, s¹ wiadczenia zdrowotne udzielane w ramach: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych
wiadczeñ specjalistycznych, leczenia szpitalnego. Z pisma Ministerstwa Zdrowia do Marsza³ka Senatu dowiadujemy siê, ¿e wystarczy
byæ pod opiek¹ np. po³o¿nej.

8

W¹tpliwoci budzi równie¿ sam wzór zawiadczenia. Wynika z niego, ¿e zawiadczenie wydaje jeden lekarz prowadz¹cy ca³¹ ci¹¿ê. Co siê bêdzie dzia³o, gdy kobieta kilka razy
zmieni lekarza? Prawdopodobnie nie bêdzie
stanowi³o to problemu, jeli ka¿dy lekarz w
ka¿dym trymestrze ci¹¿y wypisze zawiadczenie czêciowe, lub jeden lekarz na podstawie
innej dokumentacji medycznej wypisze zawiadczenie koñcowe.
Intencj¹ ustawodawcy by³o objêcie opiek¹
lekarsk¹ jak najwiêkszej iloci kobiet spodziewaj¹cych siê dziecka. Wczesne kontakty z lekarzem mog¹ zmniejszyæ ryzyko komplikacji
przy porodzie i zabezpieczyæ zdrowie maleñstwa. Ma to dawaæ wymierne oszczêdnoci dla
bud¿etu i zmniejszyæ wydatki na opiekê zdrowotn¹ potem u dzieci urodzonych. Pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e faktyczne liczba powik³añ
dziêki temu siê zmniejszy.
Dla przypomnienia przedstawiê, jakie becikowe mo¿na dostaæ w naszym miecie.
wiadczenie wyp³aca Orodek Pomocy Spo³ecznej.

1. Becikowe Pañstwowe wysokoci
1000 z³.  jest to jednorazowa zapomoga,
która przys³uguje ka¿dej rodzinie, niezale¿nie od dochodów, jakie s¹ w niej osi¹gane.
Wymagane dokumenty:
 wniosek o becikowe,
 dokument stwierdzaj¹cy to¿samoæ osoby ubiegaj¹cej siê becikowe,
 skrócony aktu urodzenia dziecka/ inny
dokument urzêdowy potwierdzaj¹cy
datê urodzenia,
 owiadczenie, ¿e drugi z rodziców nie
pobra³ pieniêdzy z tego tytu³u.
 zawiadczenie lekarskie o minimum
trzech wizytach u lekarza potwierdzaj¹ce opiekê lekarsk¹ od co najmniej
10 tygodnia ci¹¿y,

2. Becikowe Pomocy Spo³ecznej wysokoci 1000 z³.  jest to dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka. Przyznawany jest, gdy dochód netto w rodzinie
nie przekracza 504 z³ na osobê (próg ten
wynosi 583 z³, w przypadku, gdy w rodzinie znajduje siê dziecko niepe³nosprawne)
3. Becikowe Gminne wysokoci 1000 z³.
 jest to dodatkowe wiadczenie ustalane
przez Radê Gminy przys³uguj¹ce ka¿demu
mieszkañcowi naszego miasta odprowadzaj¹cemu podatki do Urzêdu Skarbowego
w Wo³ominie, a tym samym przyczyniaj¹cemu siê do wzrostu dochodów miasta Z¹bki. W zwi¹zku z tym wymagane s¹ nastêpuj¹ce dokumenty:
 wniosek o becikowe,
 okazanie aktu urodzenia dziecka,
 okazanie dowodu osobistego osoby
uprawnionej do odbioru wiadczenia,
 w przypadku opiekuna prawnego  odpisu prawomocnego postanowienia s¹du
o ustaleniu dla dziecka opieki,
 potwierdzony NIP-3 lub PIT lub zawiadczenie z Urzêdu Skarbowego,
 owiadczenie o nie pobieraniu tego typu
zasi³ku w innych gminach (spisywane
na miejscu),
Zachêcam ju¿ dzi do zg³oszenia w Urzêdzie Skarbowym w Wo³ominie na druku NIP3 swojego miejsca zamieszkania. Wa¿ne jest
te¿ ¿eby zabraæ potwierdzon¹ kopiê z³o¿onego druku. Sk³adaj¹cy deklaracje podatkowe
PIT równie¿ powinni zatrzymaæ potwierdzon¹ kopiê. Nie trzeba bêdzie potem jedziæ do
Wo³omina po dodatkowe zawiadczenie. Nie
ukrywam, ¿e dla gminy wa¿na jest równie¿
kwestia meldunku. Wiele rzeczy zale¿y od
wykazania przez gminê iloci osób zameldowanych. Dotyczy to zw³aszcza iloci etatów
na posterunkach policji.
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy
 Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2008 nr 237 poz. 1654),
 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 wrzenia 2009r. (Dz. U. 2009 nr 163 poz. 1305)
1) Na podstawie pisma Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Marka Habera do Marsza³ka Senatu RP
Bogdana Borusewicza MZ-ZP-D-070-14771-1/KC/09
z 25-05-2009 r.

Marcin Kubicki
Przewodnicz¹cy Komisji Spo³ecznej RM
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Poranek Papieski
W kolejn¹
rocznicê wyboru
Karola Wojty³y
na Stolicê Piotrow¹, 18. padziernika b.r. w parafii
Mi³osierdzia Bo¿ego odby³ siê
Poranek Papieski przygotowany przez Ko³o Teatralne  dzieci z SP2  w re¿yserii niezast¹pionej p. Anny Kozio³
w ramach wspó³pracy Szko³y z Miejskim
Orodkiem Kultury. Oprawê muzyczn¹ przygotowa³a p. Jolanta Stosio (nauczycielka
z SP2), scenariusz Marianna Chudzik. Krótkie spotkanie z Janem Paw³em II mia³o charakter radosny, a s³owa piosenek podkrela³y
wa¿ne wydarzenia z ¿ycia Ojca wiêtego.
Wspomnienie o Janie Pawle II, z którym
by³o tak, jak z Abrahamem  na Bo¿e wezwanie odpowiedzia³ TAK i ruszy³ do ziemi,
któr¹ Bóg mu wskaza³ staj¹c siê Ojcem wierz¹cych  tak Jan Pawe³ II, podobnie jak Abraham mimo licznych cierpieñ i problemów nigdy nie zw¹tpi³. Papie¿  Polak by³ Wielkim
Pielgrzymem, otaczany przez miliony ludzi,
którzy modlili siê z Nim i piewali. Ojciec
wiêty by³ zawsze zabiegany, zawsze w drodze z jednej pielgrzymki na drug¹, aby spotkaæ siê z jak najwiêksz¹ liczb¹ ludzi. Nie mia³
czasu na odpoczynek, nawet w wakacje. W le-

cie Papie¿ jedzi³ w Alpy albo do Castel Gandolfo. Mo¿na Go by³o spotkaæ w lesie i na szlaku górskim. By³ tak¿e ranny, postrzelony przez
zamachowca, który nie móg³ uwierzyæ, ¿e
Papie¿ prze¿y³, celowa³ przecie¿ z bliska. Najbardziej zdumiewaj¹ce jest to, ¿e przebaczy³
zamachowcy powiedzia³: Modlê siê za brata, który mnie zrani³ i któremu szczerze przebaczy³em, a potem odwiedzi³ go w wiêzieniu. Te wszystkie wydarzenia starannie
zebrane i przedstawione zosta³y przez dzieci
w niedzielnym Poranku Papieskim w piêknej scenerii przy ognisku, pod namiotem, siedz¹c na drewnianych pieñkach. Sprawia³y one
nastrój i wra¿enie, i¿ z nami by³ obecny Ojciec wiêty.
Trzeba ¿yæ, trzeba mieæ swój cel, trzeba mieæ
serce, realizowaæ powo³anie w ka¿dym miejscu
i czasie. Umi³owany nasz Ojciec wiêty  Jan
Pawe³ II, On u Ojca w niebie mieszka ju¿! Pe³ni mocy i wdziêcznoci
my modlitw¹ Go swoj¹ wspieramy,
aby wiêtym Papie¿ zosta³ ju¿. Na
koniec zosta³a odpiewana wspólnie Barka, ulubiona pieñ Ojca
wiêtego.
IX Dzieñ Papieski w tym roku
przebiega³ pod has³em Papie¿
Wolnoci, bowiem Ojciec wiêty uczy³, ¿e wolnoæ ³¹czy siê
z szacunkiem prawdy, a jej celem
jest mi³oæ. Prawdziw¹ wizjê wol-

noci Jan Pawe³ II dostrzega w Ewangelii Poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli
(J 8,32). Tylko prawda czyni ludzi wolnymi.
Wolnoæ trzeba stale zdobywaæ  zdaniem
Papie¿a  le¿y w przestrzeganiu Dekalogu
i jest miar¹ ludzkiej godnoci i wielkoci (przemówienie w siedzibie ONZ w 1995r.). Prawdziwa wolnoæ wyrasta z wiary i oparta jest
na przykazaniu mi³oci Boga i bliniego. Najlepsz¹ szko³ê wolnoci cz³owiek otrzymuje
w rodzinie, gdzie uczy siê, ¿e nie wszystko mu
wolno, i¿ dobro mo¿na wybraæ tylko w wolnoci Dzieci Bo¿ych. Prawdziwej wolnoci
nigdy cz³owiek nie osi¹ga w pe³ni na tym wiecie. Mo¿e jedynie stale stawaæ siê wolnym od
swych s³aboci oraz zdolnym do dobra, trwaj¹c przy Panu Jezusie i Jego nauce.
Marianna Chudzik


........................................................

...................................................

(pieczêæ zak³adu opieki zdrowotnej

(miejscowoæ i data)

lub praktyki lekarskiej)

ZAWIADCZENIE LEKARSKIE
potwierdzaj¹ce pozostawanie kobiety pod opiek¹ medyczn¹ nie póniej ni¿ od
1)
10 tygodnia ci¹¿y do porodu, uprawniaj¹c¹ do dodatku z tytu ³u urodzenia dziecka
Pani ................................................................................................, .............................................................................
(imiê i nazwisko)

(numer PESEL) 2)

zamieszka³a: .................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ od .................................. .............. tygodnia ci¹¿y do porodu.
Terminy udzielenia wiadczeñ zdrowotnych:
- .........................
1) pierwszy trymestr ci¹¿y
- .........................
2) drugi trymestr ci¹¿y
- .........................
3) trzeci trymestr ci¹¿y
....................................................................
(piecz¹tka i podpis lekarza)

_______________
1)

Niniejsze zawiadczenie zgodnie z ar t. 15b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z pón. zm.) stanowi tak¿e podstawê uzyskania jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê ¿ywego dziecka.
2)
W przypadku kobiety nieposiadaj¹ cej numeru PESEL podaæ nazwê i numer dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoæ.
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1. Co z parkingami przy targowisku?
Pytanie:
Przy okazji koncepcji zagospodarowania terenu targowiska wyszed³ du¿y deficyt miejsc parkingowych. O ironio obok jest nieu¿ywany parking podziemny. Czy s¹ prowadzone jakie prace
zwi¹zane z uruchomieniem tego parkingu ?
Wg mnie obecnie istniej¹ce (nie funkcjonuj¹ce) rozwi¹zanie wyjazdu jest wysoce problematyczne ze wzglêdów BRD oraz bardzo niewygodne. Ale czy by³a rozwa¿ana opcja dobudowania
nowych: wjazdu i wyjazdu z tego parkingu od strony targowiska, a w³aciwie pod targowiskiem?
To taki luny pomys³, bo nie znam konstrukcji pasa¿u Orla i nawet nie wiem czy takie rozwi¹zanie jest wykonalne. Ale przy okazji ruszania targowiska i pracach nad nowym MPZP mo¿na
by ten temat rozwa¿yæ. Wkomponowaæ nowe rampy i wyjcia piesze z gara¿u od strony zachodniej
w koncepcje zagospodarowania targowiska.
Pozdrawiam.
*********

Odpowied Burmistrza:
Istniej¹cy a nieu¿ywany parking w centrum Z¹bek równie¿ le¿y mi na sercu. Jest to skrajnie nieekonomiczne i niepraktyczne, by po prostu marnia³.
Tak, podejmowa³em próby uruchomienia tego
obiektu. Na mój wniosek sprawa ju¿ trzykrotnie
by³a wprowadzona do porz¹dku obrad sesji Rady
Miasta. Sprawa parkingu jest skomplikowana,
poniewa¿ stanowi on prywatn¹ w³asnoæ (jako
obiekt), która zosta³a wybudowana w oko³o 5/6
na terenie gminnym dzier¿awionym. Teren gminny jest dzier¿awiony przez inwestora.
Rozmawia³em z w³acicielem (Prezesem firmy Dolcan), który wyrazi³ swoj¹ wolê uruchomienia obiektu. Jednak¿e jest on zainteresowany
g³ównie sprzeda¿¹ miejsc postojowych dla osób
prywatnych, wspólnoty lub innej firmy. ¯eby siê
tak sta³o musi zostaæ wczeniej uregulowana kwestia w³asnociowa. Z tego wzglêdu ju¿ trzykrotnie przedstawiana by³a ta sprawa na sesji, jako
uchwa³a zezwalaj¹ca na sprzeda¿ dzia³ki pod parkingiem dla jej w³aciciela.
Radni (w tym W.Stachera, A.Szarubko, K.Laskowski i inni) za ka¿dym razem cofali j¹ do komisji pod pozorem poprawy uchwa³y. Ostatecznie uchwa³a nigdy nie by³a przeg³osowana,
a uwagi nanoszone przez komisjê rewizyjn¹ do
projektu uchwa³y, zdaniem radcy prawnego s¹ niedopuszczalne prawem.
Sprzeda¿ tej nieruchomoci jest jak najbardziej
korzystna dla Miasta, gdy¿: tej nieruchomoci nie
da siê zagospodarowaæ w inny sposób (ju¿ stoi
tam obiekt), zosta³by uruchomiony bardzo oczekiwany parking, dochody ze sprzeda¿y zasili³yby
bud¿et miasta, wreszcie kto zacz¹³ dbaæ o ten
obiekt jako w³aciciel. W ten sposób usankcjonowa³by siê i tak stan faktyczny.
Z uwagi, i¿ jest to obiekt prywatny, miasto nie
mo¿e ingerowaæ w jego konstrukcjê.
Istnieje równie¿ mo¿liwoæ, ¿e parking zostanie odkupiony od w³aciciela przez Miasto. Uwa¿am jednak, ¿e to rozwi¹zanie nie jest najw³aciwsze, gdy¿ Miasto nie ma zdolnoci organizacyjnych
do prowadzenia tego typu dzia³alnoci.
Poza parkingiem, mamy zamiar zorganizowaæ
niektóre ulice w centrum Z¹bek jako jednokierunkowe. Chcemy by ulica Targowa i Wiosenna po
modernizacji sta³y siê w³anie ulicami jednokierunkowymi, co umo¿liwi zorganizowanie dodatkowych miejsc postojowych w pasie drogowym,
a ponadto poprawi bezpieczeñstwo ruchu, zw³aszcza w dni targowe. W chwili obecnej trwaj¹ równie¿ uzgodnienia z PKP PLK dotycz¹ce mo¿liwo-
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ci wybudowania parkingu na terenie kolejowym
(za budynkiem PKO SA). Jest to du¿a i bardzo rozbudowana instytucja, uzgodnienia wiêc potrwaj¹
zapewne kilka miesiêcy a pozwolenie na budowê
bêdzie musia³o wydaæ ministerstwo.
W dalszej przysz³oci (za kilka lat) planujemy
wybudowanie parkingu podziemnego w centrum.
Jednak z uwagi na zaanga¿owanie bardzo du¿ych
rodków w inne inwestycje, w tym projekty unijne, nie dysponujemy w chwili obecnej rodkami
na ten bardzo kosztowny cel.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Czerwone
Diab³y
Robert
Perkowski
2. Kuchnia w Przedszkolu nr 3
Pytanie:
Panie Burmistrzu. Poniewa¿ jestem matk¹
dziecka, które od lutego bêdzie chodzi³o w³anie
do nowego przedszkola, bardzo interesujê siê jego
powstaniem. Ostatnio dowiedzia³am siê , ¿e urz¹d
zleca wyposa¿enie kuchni przy nowym przedszkolu. Ma to byæ kosztowne, bo profesjonalne wyposa¿enie kuchenne. Jak ma to siê z pierwotnymi informacjami, ¿e kuchnia ma byæ oddana w ajencjê
i organizowana na zasadzie wewnêtrznego cateringu? Czy co w tym zakresie siê zmieni³o,
mo¿e
Dzikiea wê¿e
zmienilicie Pañstwo zdanie i bêdzie organizowana w³asna kuchnia? Bo po co wyposa¿aæ kuchniê
dla innej firmy, która bêdzie j¹ w przysz³oci u¿ytkowa³a? W sumie to mi wszystko jedno, wa¿ne
dla mnie, by dzieci mia³y smaczne i zdrowe posi³ki. Interesuje mnie jednak intencja tego dzia³ania.
Z góry dziêkujê za odpowied.
**********
Odpowied Burmistrza:
Szanowna Pani.
Z obiektami u¿ytecznoci publicznej, a zw³aszcza z tak wra¿liwymi obiektami, jakimi s¹ przedszkola jest trochê inaczej ni¿ z prywatnym domem. Taki obiekt, jako zak³ad pracy oraz miejsce
przebywania ma³ych dzieci podlega szczególnej
kontroli ze strony np. Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Pañstwowej Inspekcji Pracy, Inspektora Nadzoru Budowlanego a zw³aszcza SANEPIDU. To
w³anie ze wzglêdu na przepisy sanitarne, musielimy okreliæ sposób ¿ywienia naszych maluchów, podaj¹c doæ dok³adne szczegó³y.
Nawet je¿eli bymy zadeklarowali ca³kowity
catering, poprzez dowo¿enie posi³ków z innej lokalizacji, to i tak z uwagi na przepisy sanitarne
bylibymy zobowi¹zani do zorganizowania czêciowego zaplecza kuchennego np.:
 miejsce do nak³adania (porcjowania) posi³ków
na naczynia wielokrotnego u¿ytku (naczynia
jednorazowe s¹ niedozwolone),
 odpowiednie zaplecze i zmywarki zapewniaj¹ce mo¿liwoæ umycia naczyñ oraz pojemników, w których te posi³ki s¹ dowo¿one,
 odpowiednie urz¹dzenia ch³odnicze do przechowywania doæ du¿ych próbek ka¿dego
z posi³ków przez minimum 3 nastêpne dni
(nadmieniê, ¿e s¹ to trzy posi³ki dziennie,
w tym ró¿ne diety)  po prostu spora lodówka,
 odpowiednie wózki do rozwo¿enia posi³ków
po wszystkich salach (ma³e dzieci nie przychodz¹ na sto³ówkê),
 zachowanie oddzielnych ci¹gów technologicznych na serwowane posi³ki i brudne naczynia,

 zalecany jest te¿ sprzêt do ewentualnego podgrzewania posi³ków,
 i inne.
Byæ mo¿e nie brzmi to zbyt powa¿nie, jednak¿e bior¹c pod uwagê koniecznoæ wydania posi³ków dla 300 przedszkolaków w bardzo krótkim
czasie oraz fakt, ¿e s¹ trzy posi³ki dziennie, potrzebna jest odpowiednia iloæ tego sprzêtu. Nadmieniê, ¿e jest to jedno z najwiêkszych przedszkoli
w kraju. W przedszkolach, w przeciwieñstwie do
szkó³, wszystkie dzieci korzystaj¹ z posi³ków, jak
wczeniej doda³em trzy razy dziennie.
W naszym przypadku jest jeszcze inaczej, gdy¿
zadeklarowalimy oddanie kuchni w ajencjê.
W zwi¹zku z powy¿szym, Sanepid podczas kontroli ca³oci obiektu przed jego dopuszczeniem do
u¿ytkowania bêdzie to równie¿ bra³ pod uwagê. Innymi elementami, które musimy uwzglêdniæ jest
fakt, ¿e ewentualny ajent nie bêdzie mia³ zbyt wiele czasu na uruchomienie kuchni przed uruchomieniem przedszkola, gdy¿ moglibymy go dopiero
wpuciæ na teren po formalnych odbiorach przez
wszystkie w.w. instytucje, czyli po dopuszczeniu
obiektu do u¿ytkowania. No i oczywicie nie mo¿emy zak³adaæ zbyt optymistycznie, ¿e od rêki znalelibymy takiego ajenta, który chêtnie i szybko
by³by w stanie wyposa¿yæ ca³¹ kuchniê, gdy¿ jest
to du¿a kuchnia, a sprzêtu profesjonalnego jest
mnóstwo i na dodatek jest drogi.
Odk¹d pamiêtam, wszystkie kuchnie w przedszkolach by³y (i s¹ nadal) prowadzone w³anie
przez te przedszkola. Tak jest w PP1, PP2 i tak
by³o w starej siedzibie PP3. Rozwi¹zanie to sprawia, ¿e w przedszkolach s¹ pyszne i wie¿e posi³ki. Jednak¿e pomimo niewysokich p³ac kucharek,
koszt utrzymania ca³ej kuchni jest wysoki w przeliczeniu na wyprodukowany jeden posi³ek, gdy¿
te kuchnie nie s¹ wykorzystywane w innym celu.
Sposobem na zmniejszenie kosztów przy zachowaniu jakoci i wie¿oci posi³ków, by³oby
wiadczenie przez przedszkola us³ug zewnêtrznych i komercyjnie produkowanie posi³ków na
zewn¹trz. Ju¿ teraz oczami wyobrani widzê te
ewentualne komentarze, ¿e Pani dyrektor jednego, czy drugiego przedszkola robi przekrêt
i kosztem dzieci wynosi jedzenie na zewn¹trz. Pomin¹wszy ten fakt ewentualnych spekulacji,
przedszkola nie s¹ po prostu do tego organizacyjnie przygotowane, ani stworzone.
W zwi¹zku z powy¿szym, najbardziej optymalnym rozwi¹zaniem wyda³o nam siê wydzier¿awienie kuchni w ajencjê. Taki ajent, bêdzie móg³
zredukowaæ koszty utrzymania kuchni, gdy¿ bêdzie móg³ wiadczyæ us³ugi na zewn¹trz. Ajent
zostanie wy³oniony przez Pani¹ Dyrektor PP3
w odpowiednim postêpowaniu, podobnym do postêpowania przetargowego. Brana bêdzie pod uwagê przede wszystkim cena i jakoæ wiadczonych
posi³ków dla dzieci, oraz niewielki wp³yw z dzier¿awy kuchni. Umowa bêdzie zawarta prawdopodobnie na rok, z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia. Gdyby firma nie spe³nia³a do koñca oczekiwañ,
zostanie wybrana inna. To jest dodatkowy powód,
dla którego sprzêt powinien byæ w³asnoci¹ przedszkola. Oczywicie umowa z ajentem bêdzie go
zobowi¹zywa³a do dbania, konserwacji i naprawy powierzonego sprzêtu.
Mam nadziejê, ¿e wyjanienia s¹ wystarczaj¹ce.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski
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Podziêkowanie za wspieranie
dzia³alnoci Ko³a TPD w Z¹bkach
Tegoroczny konkurs ,,Barwy jesieni og³oszony w z¹bkowskich szko³ach przez organizatorów w ramach Tygodnia z Prask¹ Gie³d¹
Spo¿ywcz¹, zakoñczy³ siê licytacj¹ nagrodzonych i wyró¿nionych prac, z której dochód zosta³ przeznaczony na Ko³o Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej TPD w Z¹bkach. Do licytacji wystawione zosta³y równie¿
piêkne rzeby z makaronu wykonane przez
m³odzie¿ w ramach happeningu artystycznego ,,wiat z makaronu.
W³¹czenie zdrowych dzieci i m³odzie¿y
do udzia³u w konkursie i uwiadomienie im
celu, na jaki zostan¹ przekazane fundusze z
licytacji ich prac jest bardzo kszta³c¹ce w dzisiejszym wiecie pe³nym egoizmu. Takie inicjatywy rozwijaj¹ ich wyobraniê i uwra¿liwiaj¹ na potrzeby innych chorych dzieci,
kszta³tuj¹ pozytywne postawy wobec nich, a
niepe³nosprawnym dzieciom u³atwiaj¹ integracjê ze rodowiskiem zdrowych rówieników.

W tym roku pozyskalimy z aukcji kwotê
4 500z³. z tego 700 z³. z licytacji makaronowych rzeb. Kwota ta jest dwukrotnie wy¿sza
w porównaniu z ubieg³ym rokiem!
Najwy¿ej wylicytowano pracê plastyczn¹
która zajê³a I miejsce w konkursie  na kwotê
8 100 z³! Pracê tê zakupi³ Pan W³odzimierz
Gryciuk. W ramach podziêkowania dzieci
z Ko³a podarowa³y upominek w postaci pracy
wykonanej na zajêciach plastycznych w wietlicy Ko³a.
Nasze Ko³o jest organizacj¹ charytatywn¹
i ka¿de wsparcie finansowe jest dla nas bardzo znacz¹ce. Aby zapewniæ naszym podopiecznym wszechstronn¹ rehabilitacjê zarówno lecznicz¹, jak i spo³eczn¹ pozyskujemy
fundusze od sponsorów i takie gesty jak aukcja na Praskiej Gie³dzie Spo¿ywczej w Z¹bkach maj¹ dla nas ogromne znaczenie. Dlatego tym bardziej w imieniu podopiecznych Ko³a
i ich rodziców chcia³abym serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy do³o¿yli starañ
w zorganizowanie tej aukcji,
a w szczególnoci Panom Prezesom
Gie³dy: Zenonowi Dani³owskiemu
i Januszowi D¹browskiemu. Dziêkujê tak¿e wszystkim, którzy wziêli udzia³ w konkursie i wykonali
rzeby z makaronu, a nade wszystko uczestnikom aukcji, którzy przystêpuj¹c do licytacji z wielkim
otwartym sercem i przyczynili siê
do wsparcia naszych dzia³añ na
rzecz dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej.
Przewodnicz¹ca Ko³a
El¿bieta Ko³odziejek

Urz¹d Miasta Z¹bki
informuje,
¿e Zarz¹dzeniem Nr 0151/132/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 30.10.2009 r. (dostêpne na stronie www.zabki.bip.org.pl /w zak³adce Prawo miejscowe/Zarz¹dzenia Burmistrza) przeznacza siê do wydzier¿awienia w trybie zgodnym z art. 37 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami, nieruchomoci wymienione poni¿ej:
Lp.
1
2
3

Oznaczenie
nieruchomoci
czêæ 2/4, obrêb 1-18
czêæ 261, obrêb 1-18
czêæ 4, obrêb 1-17
czêæ 2/4, obrêb 1-18
czêæ 2/5, obrêb 3-14

Pow.
[m²]

Po³o¿enie

o ³¹cznej
ul. Nowa/Batorego
pow.
1700
1350
ul. Nowa/Batorego
3333
ul. Ks. I. Skorupki/Kwiatowa

Przeznaczenie

Termin

Parking zwi¹zany
z prowadzeniem
nieuci¹¿liwej dzia³alnoci
gospodarczej

3 lata

Nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
gospodarcza

3 lata
5 lat

Szkic graficzny przedstawiaj¹cy powy¿sze nieruchomoci objête zarz¹dzeniem jest dostêpny: na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki,
na stronie internetowej www.zabki.bip.org.pl /w zak³adce Prawo miejscowe/ Zarz¹dzenia
Burmistrza oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami (pokój nr 21.)

www.zabki.pl

Z¹bkowska
Liga Szóstek
Pi³karskich
8 listopada zosta³a rozegrana V kolejka ZLSP. Poni¿ej zamieszczamy wyniki oraz tabelê.
V kolejka (8.11.2009)
ASY  FC Z¹bki
FC Polana  FC Fanatic
Podlasie Z¹bki  Bad Boys
Lo¿a Szyderców  Drewnica Z¹bki
Bruno Tassi  Turbodymomeny
Z¹b Z¹bki  Inter
Nankatsu  KTM
Albatros Z¹bki  Los Desperados

6:2
4 : 17
4 : 11
15 : 1
9:3
0:4
9:2
9:3

Tabela po 5 kolejkach:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dru¿yna
Albatros Z¹bki
Inter
ASY
Bad Boys
Nankatsu
Lo¿a Szyderców
Z¹b Z¹bki
KTM
Los Desperados
Bruno Tassi
Drewnica Z¹bki
FC Z¹bki
FC Fanatic
Podlasie Z¹bki
FC Polana
Turbodymomeny

PKT M
15 5
12 5
12 4
10 5
10 4
9 4
9 5
6 4
6 4
6 5
6 5
3 5
3 5
3 5
0 4
0 5

Z
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0

R
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
0
1
0
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5

BR
59 : 11
29 : 16
21 : 14
41 : 19
23 : 10
63 : 9
25 : 15
21 : 21
14 : 16
25 : 32
15 : 28
14 : 25
25 : 38
20 : 35
9 : 44
11 : 82

BIL
48
13
7
22
13
54
10
0
-2
-7
-13
-11
-13
-15
-35
-71

VI kolejka (15.11.2009 r.)
Boisko Orlik przy SP nr 2 w Z¹bkach
ul. Batorego 11
Lo¿a Szyderców  Bad Boys 14.00
Podlasie  KTM 15.00
FC Z¹bki  Turbodymomeny 16.00
Z¹b  FC Fanatic 17.00
Nankatsu  Albatros 18.00
FC Polana  Los Desperados 19.00
Bruno Tassi  Drewnica 20.00
Asy  Inter 21.00
Klasyfikacja strzelców po V kolejce Z.L.S.P.:
27  Szeliga Grzegorz (Albatros)
23  Piórkowski Tomasz (Lo¿a Szyderców)
15  Piórkowski Mariusz,(Lo¿a Szyderców)
13  Krupiñski Maciej (FC Fanatic)
12  Pasek Mateusz (KTM)
11  Paluch Rafa³ (Podlasie), Adamczyk Marcin
(Bad Boys), Ajdys Karol (Nankatsu),
10  Rowicki Adrian (Z¹b),
9  Kubicki Adam (Drewnica), Krygier Micha³ (INTER)
8  ¯ó³towski Pawe³ (Bad Boys), Kowalczyk Artur (Lo¿a Szyderców)
7  Charliñski Marcin (ASY), Filipek Kamil (FC
Fanatic), Ptaszek Tomasz (Bruno-Tassi), Dorocki Jacek (Albatros)
6  Lasecki Tomasz (Albatros), Twardo Bart³omiej
(Turbodymomeny)
5  Lewandowski Sylwester, Matuszewski Fabian
(wszyscy Bad Boys), Odzimek Micha³ (Albatros), Szeliga Karol, Piekarz Bart³omiej (Z¹b),
Pielak Adrian (Lo¿a Szyderców), Kowalski
Piotr (Podlasie), Chódek Grzegorz (Bruno-Tassi), Rasiñski Piotr (Nankatsu)
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