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Z ¥ B K O W S K A G A Z E TA S A M O R Z ¥ D O WA
17 czerwca, w siedzibie Miejskiego
Orodka Kultury przy
ul. Orlej odby³o siê,
zorganizowane przez
Burmistrza Miasta,
spotkanie z mieszkañcami Z¹bek. Zaproszenie spotka³o siê z
du¿ym odzewem, bowiem na spotkanie
przyby³o kilkadziesi¹t
osób. Ze strony w³adz
miejskich przybyli:
przewodnicz¹cy Rady
Miasta S³awomir
Ziemski, burmistrz
Robert Perkowski, zastêpca burmistrza
Grzegorz Mickiewicz
oraz
wiceprezes
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej
Piotr Uciñski.
G³ównym tematem spotkania by³o przedstawienie mieszkañcom zamierzeñ inwestycyjnych na rok 2009 i lata nastêpne.
Prezentacji w tym zakresie dokona³ burmistrz Robert Perkowski. Jeli chodzi o inwestycje, to bez w¹tpienia kluczowe znaczenie dla Z¹bek maj¹ drogi. Im te¿ powiêcono
stosunkowo du¿o uwagi. Z przedstawionych
informacji wynika, ¿e w tym roku zostan¹ zrealizowane lub rozpoczête nastêpuj¹ce drogi:
Maczka, Wolnoci, Nowoprojektowana, Langiewicza, Reymonta, Wigury (chodnik),
Gdyñska, Warszawska, Torfowa, Mickiewicza
i Powstañców oraz zostanie wykonana doku-

mentacja na nastêpuj¹ce ulice: Mazowieck¹,
Bortnowskiego, Kombatantów, Malczewskiego, Bartosza, Piastowsk¹, Now¹ oraz Wojska
Polskiego  Orl¹ wraz z tunelem.

Drugim wa¿nym
obszarem inwestycji
s¹ obiekty owiatowe.
W tym zakresie najwiêksz¹ inwestycj¹
jest budowane przy
ul.
Westerplatte
przedszkole. Wed³ug
znawców przedmiotu
bêdzie to jeden z najnowoczeniejszych
obiektów przedszkolnych na Mazowszu
i w kraju. Kontynuowane bêd¹ prace remontowe w pozosta³ych budynkach szkolnych.
Z¹bki pozyska³y
bardzo du¿e rodki
z funduszy unijnych
na budowê kilkunastu g³ównych gminnych dróg oraz tunelu. Na drogi przyznano ³¹cznie ok. 26 mln
z³, za na budowê tunelu prawie 21 mln z³.
Burmistrz szczegó³owo omówi³ te projekty
drogowe.

INWESTYCJE MIASTA Z¥BKI PRZEWIDZIANE DO DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
Kompleksowy remont i budowa g³ównych dróg w Z¹bkach:
l
l
l

Wolnoci l P. Skargi l 11 Listopada l Jana III Sobieskiego l Rychliñskiego l Jana Paw³a II
3-go Maja l Wyzwolenia l Langiewicza l Sosnowa l Kosynierów l Maczka
Nowoprojektowana l Warszawska

`` drogi krajowe, `` drogi wojewódzkie, `` drogi powiatowe, `` g³ówne drogi gminne

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

Dokoñczenie na str. 6.
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Najserdeczniejsze podziêkowania
dla Pañ wychowawczyñ
z Publicznego Przedszkola nr 2
w Z¹bkach Leny Zak¹tek

Burmistrz Miasta Z¹bki
zaprasza Mieszkañców
na spotkanie informacyjne
nt. realizowanych inwestycji w Miecie
Podczas tego kolejnego ju¿ spotkania ka¿dy bêdzie mia³
mo¿liwoæ zadania pytañ w³adzom miasta o najbardziej trapi¹ce kwestie.
W spotkaniu udzia³ wezm¹ przedstawiciele Urzêdu, Rady
Miasta, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz
Stra¿y Miejskiej.

Beatki Krajewskiej,
Halinki Chibowskiej
Magdy Wysockiej
za w³o¿ony trud
w wychowanie i naukê naszych pociech
sk³adaj¹ rodzice i dzieci z gr IV Stokrotki

Termin: 30 czerwca, godz. 18.00
Miejsce: Filia Szko³y Podstawowej Nr 1 (ul. Kocielna 2)

Zaproszenie na seminarium
Pomoc dla osób starszych
Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza swoich cz³onków op³acaj¹cych sk³adki po paczki ¿ywnociowe, które mo¿na odebraæ w ka¿dy pi¹tek w godz. 1000-1400 w siedzibie Ko³a (mieci siê ono
w Publicznym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Batorego 37).
Za miesi¹c czerwiec paczki bêd¹ wydawane w dniach 30 VI, 1-3 VII
w godz. 1000-1400 oraz w ka¿dy pi¹tek. Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ pod nr 0 888 307 207 (p. Krystyna Grodzka),
0 667 388 748 (p. Jadwiga Kosiorek).

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wo³omiñskiego  Pan Edward Olszowy,
Mazowiecki Klub Czystego Biznesu dzia³aj¹cy przy Zielonkowskim
Forum Samorz¹dowym oraz Program Czysty Biznes fundacji Partnerstwo dla rodowiska maj¹ zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na seminarium nt.:
GOSPODARKA ODPADAMI
 OBOWI¥ZKI PRZEDSIÊBIORCÓW W WIETLE
OBOWI¥ZUJ¥CYCH PRZEPISÓW OCHRONY RODOWISKA
30 czerwca 2009 roku godz. 1000-1600
Sala Konferencyjna Urzêdu Miasta Zielonka ul. Lipowa 5
Udzia³ w seminarium jest bezp³atny  liczba miejsc ograniczona  decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.

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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METROPOLIS

NIERUCHOMOCI
Porednictwo w Obrocie
Nieruchomociami

W dniach 17-19 czerwca przed Przychodni¹ Zdrowia stacjonowa³ specjalny, nowoczesny cytomammobus,
w którym wykonywane by³y bezp³atne badania przesiewowe cytologiczne i mammograficzne. Akcja maj¹ca
na celu wykrycie u kobiet zmian nowotworowych zakoñczy³a siê pe³nym
Sprzedam bez porednisukcesem, bowiem znalaz³a oddwiêk wród z¹bkowianek, które chêtnie
ków  ³adne mieszkanie,
podda³y siê badaniom. W sumie w ci¹gu trzech dni zosta³o przebadanych
dwupokojowe, 40 m2, przy ulicy
270 kobiet. Zainteresowanie by³o na tyle du¿o, ¿e warto by³oby po raz
Powstañców w Z¹bkach, III p.,
kolejny przeprowadziæ tê akcjê. Organizatorem przedsiêwziêcia byli:
winda, miejsce parkingowe
naziemne, loggia 6 m2.
Urz¹d Miasta w Z¹bkach, Centrum Onkologii im. Marii Sk³odowskiejCena 269 tys. PLN
Curie w Warszawie oraz Przychodnia Zdrowia w Z¹bkach.
TELEFON: 602-408-119
red.

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

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU

tak¿e u noworodków,
niemowl¹t i ma³ych dzieci!!!
 odruch strzemi¹czkowy,

TYMPANOMETRIA

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

 aparaty s³uchowe cyfrowe,
nowoczesne,
 refundacja NFZ

Z¹bki ul. Narutowicza 4

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

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

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

GA B I N E T L E K A R S K I
LARYNGOLOG  doroli i dzieci
dr n. med. Stanis³aw Nitek (502-315-952)
 w ramach wizyty mo¿liwoæ badania tympanometrii i odruchów strzemi¹czkowych
(ocena czynnoci ucha rodkowego nawet u noworodków, niemowl¹t i ma³ych dzieci)
 nieinwazyjne p³ukanie nosa i zatok w leczeniu ostrego i przewlek³ego zapalenia
b³ony luzowej nosa i zatok

INTERNISTA  spec. chorób p³uc
lek. med. Katarzyna Tyl¿anowska-Nitek (509-975-219)
 w ramach wizyty m.in. mo¿liwoæ bad. SPIROMETRII i próby rozkurczowej oraz
oznaczenie poziomu cukru

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

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A

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

specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
 EKG, spirometria
 badania pracowników
 badania kierowców
 drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem:
tel. 603 927 323
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W TPD staram siê byæ
dwa razy w miesi¹cu. Rozmawiamy sobie na temat
fotografii. Te dzieci mimo
pewnych ograniczeñ te¿ siê
ucz¹ fotografowania. Zauwa¿am u nich du¿y postêp.

Fotografowanie jest moj¹ pasj¹
Rozmowa z Bogdanem ladowskim
 fotografem, instruktorem warsztatów fotograficznych
w MOK i TPD w Z¹bkach
Jak siê zaczê³a Pana przygoda z fotografowaniem?
Ju¿ od najm³odszych lat zawsze lubi³em ogl¹daæ
zdjêcia. Lubi³em te¿ ogl¹daæ ksi¹¿ki, g³ównie ze wzglêdu na ich ilustracje. Szuka³em du¿o rysunków, du¿o
zdjêæ i to mnie najbardziej ciekawi³o i inspirowa³o.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e zami³owanie do zdjêæ i samo fotografowanie to nasza tradycja rodzinna. Fotografowali mój: dziadek, ojciec, stryj i starszy brat.
Stryj ponadto by³ redaktorem technicznym w magazynie Perspektywy. Ilekroæ tam by³em, to przegl¹da³em ca³e sterty magazynów, to mnie nakrêca³o.
Ponadto wujowie przed wojn¹ pracowali w ró¿nych
drukarniach, odwiedzaj¹c ich mia³em mo¿liwoæ obserwacji, jak to wszystko funkcjonuje.
Pierwsze zdjêcia jakie zrobi³em to chyba by³a
koñcówka szko³y podstawowej. Wówczas pos³ugiwa³em siê prostym aparatem. Natomiast zawsze marzy³ mi siê aparat przyzwoity. Dzisiaj rzeczywicie
mam ju¿ co takiego, wiêc moje marzenie w tym
zakresie siê spe³ni³o.
Natomiast intensywne fotografowanie zacz¹³em
ok. 1985 roku. Zakupi³em sobie Zenita i robi³em wiele zdjêæ, na pocz¹tku g³ównie podczas rodzinnych
wyjazdów, czy w trakcie wycieczek z przyjació³mi.
Nie by³o to jeszcze poszukiwanie jakiego tematu,
czy ujêcia.
Przez ostatnie lata fotografujê ju¿ bardzo intensywnie.
Jak Pan wspomnia³ fotografia jest dla Pana pasj¹. Proszê powiedzieæ co jest pasjonuj¹cego w
fotografowaniu?
Na swój u¿ytek dzielê fotografie na dwa gatunki. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ zdjêcia, które pokazuj¹
to, co mo¿na zatrzymaæ z ¿ycia. Drug¹ kategoriê tworz¹ zdjêcia, które ³¹cznie tworz¹ pewien ruchomy
obraz. Nie ukrywam, ¿e ogl¹dam i lubiê kino, ale
najbardziej zaciekawia mnie sekwencja zatrzymywana, z³o¿ona z poszczególnych klatek (zdjêæ).
Rejestracja obrazu w formie zdjêcia ma swoje
olbrzymie walory.
Oko ludzkie nie jest bowiem w stanie zatrzymaæ siê d³u¿ej na jakiej przestrzeni. Mo¿emy patrzeæ siê ca³y czas w jakie statyczne elementy, ale
w gruncie rzeczy niewiele to bêdzie wnosi³o. Natomiast fotografia potrafi zatrzymaæ elementy, których nie jestemy w stanie dostrzec swoim wzrokiem. Ponadto patrz¹c na fotografiê oceniamy j¹ w
ró¿ny sposób. Ta sama fotografia inaczej odbierana jest zaraz po wykonaniu, a inaczej za miesi¹c
czy kilka lat. Decyduj¹ce znaczenie maj¹ tu nasze
emocje.
W³anie podró¿ ze zdjêciem w czasie jest dla
mnie najbardziej pasjonuj¹ca. Dla mnie nie do koñca walory techniczne, czy artystyczne s¹ najwa¿niejsze, ale to, ¿e mo¿na co zatrzymaæ i póniej do tego
powracaæ.
Rozumiem, ¿e fotograf poluje równie¿ na tzw.
okazje, niepowtarzalne ujêcia...
Przede wszystkim. Je¿eli fotograf mówi, ¿e tak nie
robi, to chyba nie jest do koñca szczery. Ka¿da osoba
fotografuj¹ca chce zrobiæ jak najlepsze zdjêcie.
Co to znaczy jak najlepsze zdjêcie?
To bardzo subiektywne, ale chodzi o ciekawe,
nietuzinkowe ujêcie. Spotykamy np. popularnego ak-
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Czy kó³ko w MOK jest
otwarte dla wszystkich?
Jak najbardziej. Tutaj
ka¿dy mo¿e przyjæ, nie ma
¿adnych ograniczeñ.

tora, czy znan¹ twarz, to maj¹c aparat staramy siê zrobiæ jak najciekawsze zdjêcie. Co prawda nie ka¿demu siê to udaje, ale nabywa siê
to z czasem.
To nie jest tak, ¿e cz³owiek bierze aparat i bez rozmys³u robi zdjêcia. Ca³y czas toczy siê poszukiwanie, ale trzeba najpierw nauczyæ
siê szukaæ.
Fotografuj¹c przez kilkadziesi¹t lat z pewnoci¹ zebra³ Pan ca³kiem okaza³e zbiory
Samych zdjêæ na papierze mam ponad 7 tys. Ka¿dy wyjazd z rodzin¹, ka¿de wa¿ne wydarzenie zwi¹zane z Z¹bkami i Warszaw¹ staram siê w miarê mo¿liwoci dokumentowaæ. Zbieram te wszystkie zdjêcia.
W tej chwili w zdecydowanej wiêkszoci mam je na
dyskach. Wczeniej nie by³o dysków, wiêc robi³em to
na papierze.
Czy fotograf, który zrobi³ tyle zdjêæ ma swoje ulubione?
Nie. Patrzê na zdjêcia bardziej pod k¹tem technicznym. Nie ma jednej takiej fotografii.
Przede wszystkim ja tworzê cykle, np. od narodzin dziecka do dnia dzisiejszego (historia z³o¿ona
z setek lub nawet tysiêcy zdjêæ). Ka¿dorazowo jest
to wk³adanie cz¹steczki do tego ca³ego dokumentu.
Jeli moja córka bêdzie chcia³a to kontynuowaæ to
bêdzie to piêkna rzecz. Wemie zdjêcia pradziadka,
dziadka, do³o¿y swoje i w ten sposób powstanie
wspania³y, rodzinny dokument. Dlatego nie mam jednej takiej fotografii. Czasami wydaje mi siê, ¿e mam
tak¹, ale po jakim czasie okazuje siê, ¿e jest inna,
bardziej interesuj¹ca.
Prowadzi Pan równie¿ warsztaty fotograficzne dla
m³odzie¿y z Z¹bek. Jak do tego dosz³o?
Prawdê mówi¹c jestem dumny z tego, ¿e mogê
to robiæ. Od ponad pó³tora roku prowadzê warsztaty
fotograficzne w MOK-u. Zaczê³o siê od tego, ¿e moja
córka uczêszcza³a na zajêcia w MOK-u. Ja wspomnia³em, ¿e mam wiele wartociowych fotografii
dziadka i poprosi³em o organizacjê wystawy z okazji
11 listopada. Oprócz zdjêæ pokazywa³em ró¿ne pami¹tki. £¹cznie mia³em 15-minutow¹ prezentacjê.
I od tego siê zaczê³o. Wspomnia³em, ¿e równie¿ fotografujê, pokaza³em, jak to robiê i poproszono mnie
o poprowadzenie kó³ka fotograficznego.
Dumny jestem równie¿ z tego, ¿e mogê prowadziæ tak¿e zajêcia dla dzieci w TPD w Z¹bkach. S¹
to wspania³e dzieci, co nieprawdopodobnego. Dziêki fotografii i tym dzieciom ja siê równie¿ czego
nauczy³em. I to jest piêkne. Jak idê ulic¹ inaczej teraz patrzê na osoby niepe³nosprawne. Dumny jestem
z tego, ¿e uda³o mi siê nawi¹zaæ kontakt z tymi dzieæmi. Na pocz¹tku obawia³em siê tych zajêæ, ¿e nie
nawi¹¿ê odpowiedniego kontaktu, ¿e strzelê jak¹
gafê. Ale niepotrzebnie. Wszystko siê uda³o. Muszê
powiedzieæ, ¿e z nimi jest spontaniczna wspania³a
zabawa. Dzieci mnie polubi³y. To dla mnie najwiêksza frajda i powód do dumy.
Jak czêsto prowadzi Pan te zajêcia w MOK
i TPD?
Odbywaj¹ siê doæ regularnie. W MOK-u 2-3
razy w miesi¹cu, przede wszystkim w soboty w godz.
10-12. Mamy udostêpnione dobre warunki.

Proszê powiedzieæ jak to
jest ze sprzêtem. Wielu
m³odych uwa¿a, ¿e jeli
kupi¹ drogi sprzêt to ju¿
jest pó³ sukcesu. Jaka jest
zale¿noæ miedzy dobrym
fotografem a dobrym

aparatem?
Wed³ug mnie im lepszy sprzêt, tym lepsza fotografia. Ale fotografia jako taka nie polega na sprzêcie. Fotografia polega na umiejêtnej ocenie warunków owietleniowych i warunków, które okrela
aparat. Ale z drugiej strony proszê mi wierzyæ, ¿e
dobry fotograf zrobi dobre zdjêcie nawet telefonem
komórkowym.
Reasumuj¹c trzeba stwierdziæ, ¿e osoba, która
chce to robiæ w miarê profesjonalnie musi mieæ dobry sprzêt. Dobry sprzêt daje mo¿liwoci, nie ogranicza. Aczkolwiek panuje opinia, ¿e jak siê ma lepszy aparat, to z góry ju¿ jeste lepszym fotografem,
a to przecie¿ nie jest prawda.
S¹ ju¿ wakacje. M³odzie¿ jak i starsi mieszkañcy
Z¹bek wyje¿d¿aj¹c na wakacje z chêci¹ zabieraj¹ aparaty fotograficzne. Robi¹ mnóstwo zdjêæ,
nie zawsze najlepszej jakoci. Pan jako dowiadczony fotograf jakie da³by wskazówki m³odym
fotografom?
Recepta jest prosta: trzeba po prostu robiæ du¿o
zdjêæ. W przypadku aparatów cyfrowych robienie
du¿ej iloci zdjêæ nie jest a¿ tak kosztowne, jak w
przypadku aparatów analogowych.
Generalnie mówi¹c fotografia ma zaciekawiæ,
czyli trzeba pracowaæ nad kadrem i kompozycj¹.
Fotografuj¹c trzeba pamiêtaæ, ¿e s¹ piony i poziomy. Starajmy siê podczas fotografowania osób pokazywaæ ca³¹ osobê, powiêciæ trochê czasu, aby
obejrzeæ kadr, tak ¿eby np. z g³owy nie wyrasta³ znak
drogowy, albo co co nie jest zwi¹zane z tematem.
Chodzi o to, ¿eby dopracowywaæ kompozycjê,
¿eby staraæ siê pokazaæ osobê w górach na tle gór,
osobê nad morzem na tle morza itd.
Starajmy siê fotografowaæ ze s³oñcem, a nie pod
s³oñce, przed po³udniem i po po³udniu.
Wszystkich chêtnych, którzy chcieliby poznaæ
wiêcej szczegó³ów zapraszam na warsztaty do
MOK-u.
Czy fotografowanie mo¿e czego uczyæ?
Fotografia nauczy³a mnie wielkiej cierpliwoci i
pokory do ¿ycia. Jak nie bêdziemy pokorni, cierpliwi, to ciê¿ko bêdzie nam osi¹gn¹æ zadowolenie, nie
mówi¹c ju¿ o sukcesie.
Z perspektywy czasu mogê powiedzieæ, ¿e w
wielu sytuacjach ¿yciowych dziêki fotografii ³atwiej
jest znosiæ wszelkie trudnoci.
Natomiast prowadzenie tych warsztatów w
MOK i TPD mnie te¿ motywuje i mobilizuje do
dodatkowej nauki. Mimo to, ¿e fotografujê od kilkudziesiêciu lat, to muszê przygotowaæ siê do zajêæ. Nie doæ ¿e spotykam ludzi i ich edukujê, to
przez to, ¿e muszê siê przygotowaæ, sam siê równie¿ dokszta³cam.
Dziêkujê za rozmowê.

www.zabki.pl
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Inwestycje miejskie
Nadbudowa budynków komunalnych
Przy ul. Legionów trwaj¹ jeszcze prace zwi¹zane z nadbudow¹ budynków komunalnych. Jeden budynek jest ju¿ nadbudowany, prace prowadzone s¹ na drugim budynku s¹siaduj¹cym.

W ramach prac zosta³a nadbudowana jedna kondygnacja oraz pomieszczenia strychowe. Budynek zosta³ ponadto ocieplony. Wykonano
równie¿ now¹ elewacjê.  Budynki komunalne, które do tej pory straszy³y swoim wygl¹dem, obecnie estetyk¹ nie ustêpuj¹ nowo
budowanym obiektom. Ponadto Miasto
zyskuje kilkanacie dodatkowych lokali,
które g³ównie zast¹pi¹ inne lokale wycofane z u¿ytku (np. w Urzêdzie Miasta, w
MOSIR, na Ko³³¹taja). Komisja mieszkaniowa bêdzie rozpatrywa³a podania o
przydzia³ tych nowych lokali, a chêtnych
jest wielu. Dostan¹ je jednak osoby, które mo¿na okreliæ rzetelnymi lokatorami
i mieszkañcami. Wybór na pewno bêdzie
trudny  komentuje burmistrz Robert Perkowski.
Podpisano umowy na wykonawstwo
16 czerwca Burmistrz Z¹bek podpisa³ umowê z wykonawc¹ kompleksu
boisk ze sztucznej nawierzchni, które
powstan¹ przy Szkole Podstawowej nr
2. Przewiduje siê, ¿e boiska, realizowane w ramach programu Orlik 2012, zostan¹ wykonane w ci¹gu trzech miesiêcy. Niedawno wykonawca wszed³ na
plac budowy.
Nastêpnego dnia, 17 czerwca, zosta³
podpisana umowa na realizacjê I etapu
budowy ul. Reymonta (na odc. Andersena  Szwole¿erów). Prace potrwaj¹
równie¿ ok. 3 miesiêcy. Nawierzchnia

jezdni wraz z chodnikiem zostan¹ wykonane
z kostki brukowej.
Woda pop³ynie z Z¹bek?
Obecnie tzw. woda miejska zasilana jest ze
róde³ warszawskich, co wi¹¿e siê z kosztami
jej przesy³u, jakoci oraz cinienia pod jakim
jest t³oczona. W³adze miasta wraz z w³adzami
spó³ki PGK chc¹c stworzyæ alternatywne ród³o zaopatrzenia w wodê maj¹ zamiar wybudowaæ w³asn¹ Stacjê Uzdatniania Wody. Jednak na terenie miasta nie ma dobrej lokalizacji
na tego typu przedsiêwziêcie. Odpowiednie
miejsce znalaz³oby siê na terenach lenych nale¿¹cych do Nadlenictwa Drewnica. W tym
celu przedstawiciele miasta spotkali siê z nadleniczym Waldemarem Walczakiem.
 W³adze Nadlenictwa wyrazi³y zainteresowanie wspólnym realizowaniem tego projektu, który poprawi jakoæ wód w gospodarstwach domowych, pozwoli zmniejszyæ koszty
dostarczanej wody dla Mieszkañców Z¹bek i
zwiêkszy stabilnoæ dostaw. Ponadto stacja bêdzie stanowi³a miejsce poboru wody do celów
po¿arniczych na terenie Nadlenictwa Drewnica. Jak tylko zostanie podpisane porozumienie, w pierwszej kolejnoci zostan¹ wykonane próbne odwierty maj¹ce na celu zbadanie
faktycznej wydajnoci ród³a oraz jakoci
wody  informuje burmistrz Robert Perkowski.
Wstêpnie szacuje siê, ¿e inwestycja ta mo¿e
poch³on¹æ od 5 do 11 mln z³.
red.

w Z¹bkach, spó³ka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki
(0-22) 781-68-18 wew. 137, pgk@zabki.pl http://bip.pgk.zabki.pl
EcoKratka ogrodowo-parkingowa

w asortymencie kolorów wykonana z tworzywa sztucznego PEHD

Szanowni Pañstwo

PRZYK£ADOWE ZASTOSOWANIE EcoKratki:
 WZMOCNIENIE POD£O¯A TRAWNIKA
 CIE¯KI OGRODOWE
 CIE¯KI I DROGI LENE
 ARCHITEKTURA OGRODOWO-TERENOWA
 DROGI WEWNÊTRZNE, POLNE, ROLNE, DOJAZDOWE
 UMOCNIENIA POBOCZY DRÓG P£ASKIE I UKONE
 WZMACNIA I WI¥¯E WA£Y PRZECIW POWODZIOWE
 WZMACNIA TEREN POD WYBIEG KONI I INNYCH
ZWIERZ¥T np. PARKUR, HIPODROM
 UTWARDZANIE TERENU BUDOWLANEGO
 TERENY SK£ADOWISK , MAGAZYNOWE
 PARKINGI POD POJAZDY MECHANICZNE (wype³nienie: ziemia
z traw¹, piasek, kora, trociny, kamieñ ró¿ny np. ¿wir grys itp.)
 PARKINGI I TERENY MANEWROWE DLA TIRÓW
 UTWARDZENIE POBOCZY TOROWISKA I WYPE£NIENIE
KAMIENIEM LUB ZAZIELENIENIE
 TERENY PRZY POLACH GOLFOWYCH np. cie¿ki
spacerowe i dojazdowe
 UTWARDZENIE P£YTY LOTNISKA (bardzo dobrze drenuje
wodê deszczow¹)
 UTWARDZA OGRODY NA DACHACH (PENTHOUSE)
 Dodatkowo mo¿emy na zamówienie indywidualne dostarczyæ
krawê¿niki (dwie wersje) w kolorze czarnym z kotwami do
mocowania w pod³o¿u  1szt, /1mb d³.  minimum 2 palety

Mi³o mi Pañstwa poinformowaæ, i¿ od dnia 1 kwietnia b.r. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach sp. z o.o. wiadczy dla mieszkañców Z¹bek us³ugi w zakesie wywozu nieczystoci sta³ych. Jedynym
w³acicielem PGK sp. z o.o. jest samorz¹d Miasta Z¹bki. Posiadamy zezwolenie Burmistrza Miasta Z¹bki
na wywóz odpadów oraz zezwolenia Starosty Wo³omiñskiego na transport odpadów.
Dysponujemy nowoczesn¹ mieciark¹ oraz dowiadczon¹ kadr¹ pracownicz¹. Gwarantujemy atrakcyjne
ceny oraz terminow¹ realizacjê us³ugi. Ju¿ dzisiaj z naszych us³ug, po zaledwie dwóch miesi¹cach dzia³alnoci, korzysta kilkaset z¹bkowskich rodzin.
Poni¿ej przedstawiamy aktualny cennik oraz informacje umo¿liwiaj¹ce kontakt z nami w celu uzyskania
bardziej precyzyjnych informacji lub zawarcia stosownej umowy. Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug.

Wszelkie zapytania prosimy kierowaæ na:
tel: 048 22 879 6656, kom: 603 390 200,
e-mail: info@pebart.com.pl, Skype: bogdan52g

z powa¿aniem

www.zabki.pl

Wywóz i transport nieczystoci sta³ych (mieciarka Eco-Cel 9m3)
 mieci mieszane (nie posegregowane)
 pojemnik 1100 l  36 z³ netto + 7% VAT  38,52 z³ brutto
 2 x pojemnik 120 l  25 z³ netto + 7% VAT  26,75 z³ brutto
 1 x pojemnik 120 l  15 z³ netto + 7% VAT  16,05 z³ brutto
 mieci posegregowane (plastik, szk³o, papier)
 pojemnik 1100 l  25 z³ netto + 7% VAT  26,75 z³
kontakt: (022) 781-68-18 wew. 146 lub e-mail: pazio@pgk.zabki.pl
Robert wi¹tkiewicz  Prezes Zarz¹du PGK w Z¹bkach sp. z o.o.
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Dokoñczenie ze str. 1.

Kolejn¹ grupê zadañ inwestycyjnych stanowi¹ obiekty sportowe. W ostatnim czasie powsta³y ju¿ dwa boiska ze sztucznej nawierzchni
(przy ul. Kocielnej  Filia SP 1 i Batorego 
PG 2). W tym roku powstanie równie¿ kompleks
boisk w ramach programu Orlik 2012 (przy ul.
Batorego  SP 2). Z³o¿ono ju¿ równie¿ wnioski
o dofinansowanie obiektów wchodz¹cych
w sk³ad Centrum Sportowo  Rekreacyjnego (na
terenie MOSiR przy ul. S³owackiego).
Omówione zosta³y równie¿ sprawy dotycz¹ce budownictwa komunalnego, komunikacji
zbiorowej, inwestycji wodoci¹gowych oraz
porz¹dku i czystoci w miecie.
Drug¹ czêæ spotkania stanowi³a dyskusja,
która by³a bardzo ¿ywio³owa, a momentami
wrêcz gor¹ca. Przybyli mieszkañcy byli ¿ywo
zainteresowani sprawami miasta, jak równie¿
inwestycjami w pobli¿u ich miejsca zamieszkania. Najwiêksze zainteresowanie mieszkañców wzbudzi³y jednak drogi. Mieszkañcy dopytywali nie tylko o to, kiedy powstanie asfalt
na konkretnej drodze, ale równie¿ zg³aszali potrzebê doranego utwardzania dróg (¿wirem,
kruszywem, itp.), które po deszczowym okresie staj¹ siê trudno przejezdne. Bez w¹tpienia
najlepszym i w d³u¿szej perspektywie najtañszym rozwi¹zaniem jest wyasfaltowanie problematycznych dróg (drogi te musz¹ byæ jednak najpierw wyposa¿one w niezbêdne media).
Tymczasowe utwardzanie jest bardzo kosztowne i ma³o efektywne (po krótkim czasie znowu

powstaj¹ wyboje). Nawo¿enie dodatkowego
materia³u te¿ ma swoje minusy. W ten sposób
znacz¹co podnosi siê poziom jezdni, który cza-
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sem staje siê wy¿szy ni¿ poziom
posesji. Wtedy wody deszczowe
sp³ywaj¹ z ulicy
wprost na dzia³ki budowlane, co równie¿
denerwuje w³acicieli
posesji. Mieszkañcy
dopytywali o terminy
realizacji ul. Reymonta, Warszawskiej, jak
równie¿ o wiêksze inwestycje komunikacyjne, np.: tunel kolejowy, wiadukt
nad torami w ul. £odygowej, tramwaj. Niektórzy zg³aszali równie¿
ró¿ne sugestie. Mieszkañcy domagali siê, aby jeszcze bardziej kontrolowaæ firmy, które realizuj¹ inwestycje miejskie,
tak aby jakoæ prac by³a zadowalaj¹ca i trwa³a.
Wiele zastrze¿eñ pad³o pod adresem Stra¿y
Miejskiej, jak choæby to, ¿e do tej pory nie dorobi³a siê bezporedniego numery telefonicznego, ¿e niezbyt sumiennie wykonuje swoje obowi¹zki. Prawdziw¹ zmor¹ Z¹bek s¹ brudne

Dzie³o wykonane z odpadów

ciê¿arówki, które wyje¿d¿aj¹c z placu budowy
nanosz¹ na jezdnie du¿o b³ota. Zdaniem mieszkañców pilnowanie tych spraw równie¿ powinno nale¿eæ do stra¿y. Realnie jednak patrz¹c
trudno by³oby postawiæ stra¿nika przy ka¿dej
wiêkszej budowie. Dlatego mieszkañcy powinni zg³aszaæ do stra¿y
te incydenty. Podobnie jest z zamiecaniem terenów zielonych. Jeli kto
zauwa¿y sprawcê powinien bezzw³ocznie
poinformowaæ o tym
stra¿ miejsk¹.
Mieszkañcy uskar¿ali siê równie¿ na
pracowników firmy,
która odbiera posegregowane odpady. Zdaniem mieszkañców
nowe worki rzucane s¹
na ziemiê, zamiast np. wsuniête
w bramê. Rzucone na ziemiê worZwyciêzcy
ki staj¹ siê ³atwym ³upem dla
psów.

Wa¿n¹ spraw¹ dla mieszkañców by³y równie¿ inwestycje wodoci¹gowe (gdzie? i kiedy?
powstan¹ wodoci¹gi). Pytano dlaczego cena
wody jest tak wysoka w Z¹bkach. Burmistrz
poinformowa³, ¿e PGK prowadzi dalsze rozmowy z warszawskim MPWiK w tej sprawie.
Chc¹c uniezale¿niæ siê od warszawskiego

przedsiêbiorstwa w³adze zamierzaj¹ wybudowaæ w³asne ujêcie wody, które zabezpiecza³oby czêæ potrzeb.
Wydaje siê, ¿e liczba osób, które przyby³y
i ¿ywe zainteresowanie sprawami miasta potwierdzi³y, ¿e takie spotkanie by³o konieczne.
Trwa³o ono bez przerwy niemal 4 godziny.
Kolejne spotkanie z mieszkañcami zostanie zorganizowane 30
czerwca, w siedzibie filii Szko³y
Podstawowej Nr 1 przy ul. Kocielnej.
O ocenê tego spotkania poprosilimy burmistrza Roberta Perkowskiego.  Spotkanie by³o bardzo
owocne, co widaæ po zaanga¿owaniu przyby³ych mieszkañców. Zadawano zró¿nicowane pytania, jednak¿e najwiêcej dotyczy³o terminu
budowy ulicy. Ciekawe by³o to, ¿e
niekiedy pojawia³y siê wród
mieszkañców wzajemnie sprzeczne wnioski, które wywo³ywa³y ¿yw¹ dyskusjê.
wiadczy to o zaanga¿owaniu wielu osób, ale
przede wszystkim o tym, jak trudno jest wybraæ
optymalne rozwi¹zanie i zadowoliæ nas wszystkich. Mam jednak wra¿enie, ¿e ka¿dy wyszed³
z satysfakcjonuj¹c¹ odpowiedzi¹. Zapraszam
na nastêpne spotkanie w czerwcu a kolejne we
wrzeniu  powiedzia³ burmistrz Perkowski.
red.

w kategorii mêskiej

www.zabki.pl
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50 lat
minê³o 
prezydenckie
odznaczenia
13 czerwca, w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta mia³a
miejsce uroczystoæ odznaczenia piêciu par za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie.
Odznaczenia przyznane
przez Prezydenta RP otrzymali Pañstwo: Teresa i Marian Goska, Halina i Mieczys³aw Mirkowicz, Alina i Feliks
Paciorek, Jadwiga i Edward
Kordowscy oraz Teresa i Tadeusz Gawryo³ek.
Honorowe pary otrzyma³y
ponadto okolicznociowe legitymacje potwierdzaj¹ce fakt
odznaczenia, a tak¿e od w³adz
Miasta specjalne grawerowane dyplomy oraz piêknie wydane albumy.
Uroczystoæ poprowadzi³a
kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Joanna Konieczna,
za w³adze Miasta reprezentowane by³y przez przewodnicz¹cego Rady Miasta S³awomira Ziemskiego oraz
wiceprzewodnicz¹cego RM
Marka Po³omskiego.
Wszystkim dostojnym Jubilatom ¿yczymy, aby jak najd³u¿ej mogli cieszyæ siê sob¹.
Du¿o zdrowia i wszelkiej
pomylnoci.
red.

www.zabki.pl

7

CO S£YCHAÆ  2009/12
Z¹bki s¹ specyficznym, podwarszawskim miastem. Tutaj bowiem oprócz mieszkañców zamieszkuj¹cych na sta³e (ponad 24 000), jest ogromna
iloæ mieszkañców zamieszkuj¹cych czasowo,
czêstokroæ nawet nie zameldowanych w Z¹bkach.
Szacuje siê, ¿e ich liczba wynosi nawet ponad
15 000. Byæ mo¿e st¹d niezwi¹zanie ze swoim
miejscem zamieszkania i brak zainteresowania
nim, a co za tym idzie  ma³a dba³oæ o otoczenie. Ma³a dba³oæ równa siê ni¿szy komfort ¿ycia
i bezpieczeñstwa.
Pamiêtajmy jednak, ¿e wiêkszoæ mieszkañców Z¹bek, mieszkaj¹cych tutaj chcia³aby egzystowaæ na co dzieñ w przyjemnym otoczeniu.
Wiêkszoæ ludzi zdecydowanie preferuje czystoæ i porz¹dek. Dlatego te¿, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców Z¹bek, Burmistrz Miasta postanowi³ aktywnie propagowaæ
ideê dbania o otoczenie. Poniewa¿ wszystko zale¿y od nas samych, tzn. od mieszkañców miasta, postanowi³ przypomnieæ o tym wszystkim
z¹bkowianom, zarówno tym zameldowanym tutaj i zamieszkuj¹cym na sta³e, jak i tym, którzy
tylko przez moment goszcz¹ w naszym miecie.
St¹d kampania plakatowa w Z¹bkach skierowana do mieszkañców. Jej idea jest widoczna go³ym okiem  plakat ma szokowaæ, tylko po to,

Kampania plakatowa w Z¹bkach
by osi¹gn¹æ zamierzony cel  przypomnieæ tym,
którzy w codziennym nawale spraw nawet nie
maj¹ czasu, aby o tym pomyleæ, ¿e wszystko
zale¿y od nich.
Jeli bêdziemy dbaæ o swoje otoczenie i wyrzucaæ mieci w miejscach do tego przeznaczonych, w Z¹bkach bêdzie siê mieszka³o o wiele
przyjemniej.
Przy okazji Burmistrz nie omieszka³ równie¿
przypomnieæ mieszkañcom, by meldowali siê
w Z¹bkach, co ma prze³o¿enie na zwiêkszenie
mo¿liwoci inwestycyjnych, poprawê bezpieczeñstwa, a co za tym idzie  podniesienie komfortu
¿ycia.
Idea powy¿szej kampanii plakatowej wysz³a
od Przewodnicz¹cego Komisji Spo³ecznej Rady
Miasta Z¹bki Marcina Kubickiego, który jest autorem plakatu i który pozyska³ sponsora plakatu.
Patronami medialnymi kampanii s¹ Fakty
wwl oraz Z¹bkowska Gazeta Samorz¹dowa
Co S³ychaæ?
Iwona Potêga
Promocja UM Z¹bki

OwiadczenieRyszarda Walczaka
 Prezesa Ruchu Obrony Stoczni i Gospodarki Polskiej im. Gen. Józefa Hallera
Szanowny Pañstwo,
W publikacjach prasowych i portalach internetowych przewija³y siê kwestie zwi¹zane
z prowadzonym przez moj¹ skromn¹ osobê Ruchem Obrony Stoczni i Gospodarki Polskiej im. gen. Józefa Hallera w celu uwiarygodnienia naszych intencji i dzia³añ pragnê
wyszczególniæ kilka spraw.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e w ród medialnych dezinformacji, jakie mia³y miejsce przy
omawianiu spraw dotycz¹cych sektora stoczniowego i zbrojeniowego pojawia³o siê wiele
rzetelnych artyku³ów ods³aniaj¹cych prawdziwe kulisy dotycz¹ce tych zak³adów, to dobrze wiadczy o niektórych dziennikarzach, lecz le o obecnie rz¹dz¹cych politykach toleruj¹cych bezprawie.
Pozwolê sobie nawietliæ kilka kwestii. Na przyk³ad sprawê rzekomych powi¹zañ na linii
Ruch Obrony Stoczni a Libertas. Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e nasz Ruch nie podziela³ do
koñca wizji politycznej Pana Ganleya i nie popiera³ Libertasu równie¿ ze wzglêdu na wspó³pracê tej formacji z by³ym prezydentem Lechem Wa³ês¹. Poza tym z naszego, polskiego
punktu widzenia uwa¿am za niedopuszczalne jakiekolwiek dotowanie, czy wspieranie finansowe przez zagraniczne podmioty i organizacje polskich rodowisk i ich dzia³alnoci politycznej. Jest to zupe³nie sprzeczne z wizj¹ prowadzenia dzia³alnoci spo³eczno - politycznej,
której ho³duje nasz Ruch, a któr¹ doskonale oddaj¹ s³owa Prymasa Tysi¹clecia Stefana
kardyna³a Wyszyñskiego: Nie mo¿na prowadziæ polityki polskiej za pieni¹dze z zagranicy.
Bêd¹c przy tym zagadnieniu pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e to w³anie nasz Ruch
jako pierwsza organizacja spo³eczna publicznie zwróci³ uwagê na skandaliczne naszym
zdaniem sponsorowanie przez niemieckie fundacje (Adenauera i Eberta) pobieraj¹ce fundusze z bud¿etu pañstwa niemieckiego Instytutu Studiów Strategicznych zwi¹zanego
z obecnym ministrem Obrony Narodowej Bogdanem Klichem.
Faktem jest równie¿ ¿e nasz Ruch nie uzurpuje sobie miana organizacji politycznej
i nie jest przybudówk¹ ¿adnej partii. Nie jakakolwiek partia, ale Ojczyzna i jej dobro jest
podstawowym ród³em naszych dzia³añ. Dlatego w ostatnich wyborach do Parlamentu
Europejskiego nie poparlimy ¿adnych partii, które s¹ uwik³ane w ró¿nego rodzaju gry si³
i interesów (s¹ odpowiedzialne za bezprawne i szkodliwe dzia³ania chocia¿by przy stoczniach, o czym na ³amach tej prasy publikowano, a dzia³acze naszej organizacji i wspieraj¹ce nas rodowiska; chadeckie, narodowe, katolickie, ludowe, i inne g³osowa³y indywidualnie, zgodnie ze swoim sumieniem.
Pozwolê sobie zwróciæ uwagê, tak¿e na sprawê rzekomych kontaktów pomiêdzy naszym Ruchem a rodowiskiem stowarzyszenia Pro Milito z by³ych Wojskowych S³u¿b
Informacyjnych. Otó¿ owiadczam, ¿e nigdy nie by³o i nie ma ¿adnych rozmów, ani
wspó³pracy pomiêdzy naszym Ruchem a rodowiskiem Pro Milito, czy poszczególnymi oficerami tego stowarzyszenia.
Owszem, by³y próby ze strony pewnych ludzi przekonania nas do wspó³pracy, ale
bior¹c pod uwagê pewne fakty z przesz³oci osób zwi¹zanych z Pro Milito, naszym warunkiem podjêcia rozmów z tym rodowiskiem by³o podpisanie i upublicznienie zaproponowanego przez nas owiadczenia, w którym liderzy w/w Stowarzyszenia odcinaj¹ siê od
przesz³oci zwi¹zanej m.in. wspó³prac¹ ze rodowiskiem Aleksandra Kwaniewskiego
i potêpiaj¹ politykê systematycznego niszczenia polskiej gospodarki, której symbolem
jest Leszek Balcerowicz. Takie owiadczenie nigdy nie zosta³o podpisane i wydane
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przez Pro Milito, wiêc nie widzielimy i nadal nie widzimy powodów do jakichkolwiek rozmów z tym rodowiskiem, ani tym bardziej wspó³dzia³ania z nim.
W tym miejscu pragnê podkreliæ, ¿e nasz Ruch wspieraj¹ swoim dowiadczeniem
i wiedz¹ inni byli ¿o³nierze oficerowie WP i Policji. Jednym z celów statutowych naszego
Ruchu jest wspó³praca z Wojskiem Polskim, wszak patronem naszej organizacji jest legendarny genera³ Józef Haller.
Od samego pocz¹tku powo³ania naszego Ruchu istnia³a wspó³praca z Polskim Konsorcjum Finansowym SA i jego prezesem Panem Tomaszem Czaprakiem, wy³¹cznie na
p³aszczynie merytorycznej w celu do³o¿enia wszelkich starañ dla zachowania sektora
przemys³u stoczniowego i zbrojeniowego w polskich rêkach.
W chwili obecnej nasze drogi si³¹ rzeczy siê rozesz³y, gdy¿ Ruch jest organizacj¹
spo³eczn¹, z³o¿on¹ ze rodowisk i ludzi zatroskanych o przysz³oæ Polski oraz pracuj¹cych na rzecz zachowania w polskich rêkach nie tylko sektora stoczniowego, ale tak¿e
innych ga³êzi polskiego przemys³u gwarantuj¹cych rozwój naszego Kraju. Z kolei PKF jest
instytucj¹, która skoncentrowa³a siê obecnie na celach komercyjnych, wiêc nie widzimy
powodów do dalszej wspó³pracy z PKF i Panem Tomaszem Czaprakiem. Tym samym Pañstwu Dominice i Tomaszowi Czaplak oraz Panu Stanis³awowi Adamskiemu-Chwalibóg za
dotychczasow¹ pomoc jestemy wdziêczni i w imieniu wszystkich rodowisk dziêkujê.
Zamierzamy nadal walczyæ o odzyskanie i odbudowê ga³êzi przemys³u stoczniowego
dla Polski, w tym celu ostatnio skierowa³em pismo do Pana Lecha Kaczyñskiego, Prezydenta RP. i Pana Grzegorza Schetyny Ministra Spraw Wewnêtrznych I Administracji zarazem
Wicepremiera obecnego Rz¹du, o wstrzymanie sprzeda¿y Stoczni Szczecin i Gdynia celem
zbadania doniesieñ medialnych i prasowych dotycz¹cych domniemanego zakupu tych Stoczni
przez s³u¿by wywiadowcze obcego pañstwa Izrael. Domagamy siê równie¿ sprawdzenia
rzetelnoci przekazywanych do Parlamentu Europejskiego informacji dotycz¹cych spraw
finansowych Stoczni Gdañskiej i zgodnoci z prawem jej sprzeda¿y ukraiñskiemu Donbasowi.
We wszystkich tych sprawach wyst¹pilimy równie¿ do Ministra Sprawiedliwoci Andrzeja Czumy z wnioskiem o wszczêcie postêpowania prokuratorskiego, celem sprawdzenia na podstawie doniesieñ medialnych i prasowych, czy likwidacja Polskich Stoczni
nie zosta³a ukartowana i czy nie ma znamion zakrojonego spisku szpiegowskiego?
Szanowni Pañstwo przedstawione przeze mnie podstawy i zasady naszego dzia³ania
w omówionych powy¿ej kwestiach s¹ dowodem uzasadnionej troski o suwerennoæ gospodarcz¹ i niepodleg³oæ Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego przestalimy dzieliæ ludzi
i rodowiska polityczne odpowiedzialne za pañstwo, na lewicê, prawicê, konserwatystów
czy libera³ów, tylko oceniamy ich czyny, kwalifikuj¹c na propolskie i antypolskie, szkodliwe
dla Narodu i Pañstwa Polskiego.
I pod takim wzglêdem nawi¹zujemy wspó³pracê, bo dla nas liczy siê to czy kto czuje
siê i jest Polakiem, wiêc ma obowi¹zek przede wszystkim s³u¿yæ interesom w³asnej Ojczyzny, a nie jakiej tam partii politycznej czy wspólnoty miêdzynarodowej.
Stoimy na stanowisku, ¿e jeszcze w naszej Ojczynie mo¿na wiele ocaliæ, tylko wiêcej
w³adzy nale¿y przekazaæ samorz¹dom, które nale¿y odpartyjniæ i uwolniæ od politycznego
zak³amania oraz wp³ywu.
Z wyrazami szacunku
Prezes Ruchu Obrony Stoczni i Gospodarki Polskiej im. gen. Józefa Hallera
Ryszard Walczak
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Zielona szko³a przedszkolaków z Lenego Zak¹tka
Powoli, tradycj¹ naszego przedszkola staj¹
siê wyjazdy najstarszych dzieci na tzw. Zielone przedszkole. Pierwszy wyjazd odby³ siê
w ubieg³ym roku w Góry wiêtokrzyskie, na który to pojecha³y najstarsze przedszkolaki. W tym
roku do straszaków do³¹czy³y 5-latki.
Celem naszej podró¿y by³o W³adys³awowo,
tam mielimy noclegi i posi³ki. Po drodze zwiedzalimy Toruñ, miasto Kopernika. Mi³a
pani przewodnik oprowadzi³a dzieci po starym miecie. Wszyscy mogli siê przekonaæ,
czy krzywa wie¿a jest naprawdê krzywa. Samodzielnie pod czujnym okiem majstra wypiekali prawdziwe, toruñskie pierniki, które potem dosta³y na pami¹tkê. Pod wieczór
wszyscy zmêczeni dotarlimy nad morze.
Po obfitej obiadokolacji udalimy siê na spacer pla¿¹, dzieciom wróci³y si³y i koniecznie chcia³y osobicie powiedzieæ zachodz¹cemu s³onku  dobranoc.
Nastêpny dzieñ by³ jeszcze bogatszy
w prze¿ycia. Wycieczka na Hel, zwiedzanie
fokarium, spacer po molo w Juracie, latarnia

Rozewie, bardzo d³ugi spacer pla¿¹ i wizyta
w pracowni bursztynu. Wieczorem oczekiwana
dyskoteka i na tym nie koniec, bo po dyskotece
niespodzianka: wystêp zespo³u kaszubskich gawêdziarzy, którzy bawili siê razem z dzieæmi.
Trzeci dzieñ to ju¿ powrót a po drodze zwiedzanie Szymbarku, a tam domu stoj¹cego na
dachu  niesamowitej atrakcji turystycznej

(wszystkim polecamy). Wizyta w bunkrze
i smaczny obiad z frytkami, a nastêpnie d³uga
podró¿ do stêsknionych rodziców.
Wbrew obawom doros³ych, dzieci spisa³y siê
na szóstkê. Wykaza³y siê dojrza³oci¹ emocjonaln¹ (nikt nie p³aka³), samodzielnoci¹, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, a co zobaczy³y i prze¿y³y na zawsze pozostanie w ich
pamiêci. Program wycieczki by³ tak zaplanowany by dzieci siê nie nudzi³y. Wszystko co zobaczy³y, zwiedzi³y, bardzo im siê
podoba³o. Z zainteresowaniem ogl¹da³y
i s³ucha³y opowiadañ przewodników.
Rodzice z utêsknieniem czekali na pojawienie siê autokaru, gor¹co witali swoje
pociechy, które choæ zmêczone, wróci³y
szczêliwe, zdrowe i ca³e.
Bardzo dziêkujemy Rodzicom, za okazane nam zaufanie i powierzenie swoich
skarbów naszej opiece, a dzieciakom za
umiech i wzorowe zachowanie!
Halina Chibowska
Marzanna Sobolewska

Z ¿ycia Lenego Zak¹tka
Mija kolejny rok i wakacje tu¿, tu¿. Jest to
najlepszy moment na podsumowanie dzia³alnoci ,,Lenego Zak¹tka. A dzia³o siê naprawdê
sporo. Roczny program rozwoju przedszkola
przewidywa³ dwa wiod¹ce tematy:
1. ,,Polska to nasza ojczyzna
2. ,,Unia Europejska to wspólnota ojczyzn.
Realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego wzbogacona by³a o szereg dodatkowych
inicjatyw.
Oto niektóre z nich:
 Nauka p³ywania najstarszych grup przedszkolnych
 Siedem teatrzyków o ró¿norodnej tematyce
 Wystêp iluzjonisty
 Comiesiêczne koncerty muzyczne
 Wycieczka autokarowa ,,Od ziarenka do bochenka
 Uroczystoæ patriotyczna z okazji wiêta
Niepodleg³oci
 Spotkanie z policjantem
 Uroczystoæ ,,Pasowanie na przedszkolaka
 Wycieczka w poszukiwaniu Miko³aja do
Mszczonowa na Ranczo w dolinie
 Uroczyste wigilie w poszczególnych grupach, prezentacja programów artystycznych,
koncert muzyczny w wykonaniu artystów
 Akcje charytatywne ,, I ty mo¿esz zostaæ
wiêtym Miko³ajem
 Udzia³ Biedronek w konkursie organizowanym prze MOK ,,Przedszkolaki z weso³¹
nowin¹  II miejsce i wyró¿nienie.
 Zawody p³ywackie  nasze dzieci zdoby³y
miejsca medalowe
 Wycieczka autokarowa do Muzeum Narodowego, uczestniczenie w lekcji ,,Ptaki, robaki
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i inne zwierzaki
 wiêto Babci i Dziadka
 Wspomaganie schroniska dla zwierz¹t ,,Na
Paluchu
 Prezentacja programu artystycznego dla klubu Seniora w dolnym kociele
 Wycieczka na Pocztê Polsk¹ do Warszawy
 Dzieñ w³oski w Lenym Zak¹tku
 Spotkanie z Pary¿em
 Marsz ekologiczny ulicami miasta
 Zajêcia otwarte dla rodziców w ka¿dej grupie
 Lekcja w Szkole Podstawowej nr 2 dla szeciolatków
 Lekcja edukacyjna w Nadlenictwie Drewnica
 Obchody Dnia Unii Europejskiej  Dzieñ
Schumana, prezentacja Grecji i Hiszpanii
przez dzieci z grupy I, II
 wiêto Polskiej Niezapominajki
 Piknik rodzinny pod has³em: ,,Przedszkolak
w Unii Europejskiej
 Zielona szko³a dla dzieci z grup III, IV (3dniowy pobyt nad morzem  W³adys³awowo. Toruñ, Szymbark)
 Wycieczka do Bieganowa na Dzieñ
Dziecka
 Udzia³ w Europejskim Konkursie
pod patronatem prezydenta m.st.
Warszawy (4 wyró¿nienia)
 Wycieczka integracyjna dla dzieci
i rodziców do Modlina
 Zawody akrobatyki  nasze dzieci
zajê³y miejsca medalowe (5 dyplomów)
 Uczestnictwo w obchodach Dni
Z¹bek

Podnoszeniu jakoci pracy sprzyja³y tak¿e
zmiany w samym budynku przedszkolnym i jego
otoczeniu.
Pragnê podziêkowaæ wszystkim Rodzicom,
którzy na ró¿ne sposoby wspierali nasze dzia³ania.
Szczególne podziêkowania kierujê do Rodziców opuszczaj¹cych nasze mury, ,,Stokrotek, których wsparcie i aktywnoæ przez cztery
lata ich pobytu w przedszkolu pozwala³y na podejmowanie odwa¿nych dzia³añ.
Koñczy siê te¿ wspó³praca z Rad¹ Rodziców
w dotychczasowym sk³adzie. Odchodzi od nas:
 Przewodnicz¹ca pani Monika Ryciuk, cz³owiek wielkiego serca i pe³en dobroci.
 Pani Marzena Kurek, praktyczna, pe³na wigoru z ³atwoci¹ pokonuj¹ca wszelkie trudnoci.
 Pañstwo Violetta i Jaros³aw Duda, ludzie niezwykle kreatywni o niespotykanej ¿yczliwoci.
Mam nadziejê i ogromn¹ wiarê, ¿e pozostan¹ na zawsze przyjació³mi ,,Lenego Zak¹tka.
Beata Krajewska
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Listy Mieszkañców
1. Ba³agan na Zakopiañskiej
Pytanie:
Szanowny Panie, przeprowadzi³em siê do
Z¹bek w zesz³ym roku. Od razu zameldowa³em
siê i zacz¹³em z ¿on¹ p³aciæ tu podatki. Pana
akcja zamelduj siê w Z¹bkach jest w moim odczuciu potrzebna i s³uszna. Ale proszê mi wskazaæ co ja w zamian za to mam? Czy moja lojalnoæ i lokalny patriotyzm maj¹ jakiekolwiek
znaczenie? Mieszkam w miecie, które jest zamiecone do granic mo¿liwoci. Wygl¹da to jak
slums, jak kraj trzeciego wiata.
Proszê siê przejechaæ osobicie na ulicê Zakopiañsk¹ oko³o nr ***. Proszê zobaczyæ jak
ludzie maj¹ zadbane ogrody, dbaj¹ nawet o przestrzeñ poza swoim ogrodzeniem tworz¹c mini
ogródki. Czy ostatnio urz¹d zleci³ jakie wyrównywania ulicy Zakopiañskiej? Czy ten gruz jest
przywieziony z Pana (podleg³ych Panu s³u¿b)
inicjatywy?
Po burmistrzu z pensj¹ ponad 10.000 z³ wymaga³bym zaanga¿owania w 100% i 24 godziny na dobê. Mylê tak nie tylko ja, ale dziesi¹tki
mieszkañców, którzy sprowadzili siê tutaj szukaj¹c dla siebie domu.
Proszê mieæ na wzglêdzie, ¿e Pañskie dzia³ania s¹ szeroko dyskutowane wród mieszkañców, a Pañskie umiechniête zdjêcia na pierwszych stronach Co s³ychaæ? nic nie znacz¹ dla
mieszañców, którzy musz¹ ¿yæ w brudzie i jedziæ po gruzie.
Wybory samorz¹dowe ju¿ blisko. Na razie nie
ma Pan mojego g³osu. Moich s¹siadów równie¿.
Mo¿e Pan to jeszcze zmieniæ.
Z powa¿aniem
Mieszkaniec
Odpowied Burmistrza:
Szanowny Panie.
Dziêkujê, ¿e dope³ni³ Pan obowi¹zku meldunkowego. Pomimo, i¿ fakt zameldowania jest
nadal obowi¹zkiem, policja i inne instytucje
odstêpuj¹ od karania osób, które nie dope³ni³y
tego obowi¹zku, bo i czasy s¹ trochê inne. Niezaprzeczalnym faktem jest jednak to, ¿e gmina
utrzymuje siê z podatków, g³ównie z udzia³u
w odprowadzanym przez mieszkañców podatku
dochodowym. Oko³o jedna trzecia zap³aconego
podatku do Urzêdu Skarbowego trafia do bud¿etu miasta, co jest kilkukrotonie wiêkszym ród³em dochodu ni¿ podatek od nieruchomoci.
rednio od jednego zameldowanego mieszkañca Z¹bek otrzymujemy ok. 900 z³otych udzia³u w podatku dochodowym (urednione dane za
poprzedni rok). Nie znam Pana dochodów, jednak¿e uredniaj¹c wartoci, dziêki Pañstwu
mamy w bud¿ecie miasta nieco ponad 2.000,z³otych. Sam Pan przyzna, ¿e niewiele mo¿na
za to zrobiæ. Nadmieniê, ¿e w bie¿¹cym roku
skorzystali Pañstwo z tzw. becikowego, inkasuj¹c z miejskiej kasy okr¹g³e 2000 z³otych.
Trudno w tym momencie powiedzieæ, ¿e sfinansowa³ Pan jakiekolwiek miejskie inwestycje, lub
wyp³aci³ pensje burmistrzowi lub pracownikom.
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Mo¿e Pan uwa¿aæ, ¿e podchodzê do problemu z nastawieniem nazbyt ekonomicznym. Jednak¿e jest to moje wiadome dzia³anie, gdy¿
Panu i innym mieszkañcom pragnê przedstawiæ
zasady funkcjonowania miasta. To jest po prostu zwyk³a ekonomia, a wp³acane przez Pañstwa
podatki musz¹ siê zakumulowaæ by by³o nas staæ
na jak¹kolwiek inwestycjê.
Niestety w Z¹bkach na inwestycje czeka jeszcze wiele dróg nieutwardzonych, przy których
mieszkañcy s¹ zameldowani od kilkudziesiêciu
lat, a niektórzy nawet zameldowali siê jeszcze
przed II wojn¹ wiatow¹. Zapewne zgodzi siê
Pan ze mn¹, ¿e ulice te równie¿ zas³uguj¹ na
priorytetowe traktowanie.
Zapewniam Pana, ¿e ulica ¯wirki jest tak¿e
przedmiotem naszego zainteresowania. Obecnie
trwaj¹ prace przygotowawcze do budowy wodoci¹gu w tej ulicy (prace projektowe, poprzednia firma projektowa zbankrutowa³a w trakcie
wykonywania zlecenia i zadanie realizuje inna).
Dopiero po wybudowaniu wodoci¹gu bêdzie
mo¿na przygotowywaæ docelowe utwardzenie,
co prawdopodobnie nast¹pi w przeci¹gu 2-3 lat.
Jednoczenie w ci¹gu najbli¿szych 2 lat w Pana
okolicy zostan¹ wybudowane inne wa¿ne ulice
jak: Wolnoci, Piotra Skargi czy 11-go Listopada, na które uzyskalimy dofinansowanie z UE.
Poruszy³ Pan problem zanieczyszczania miasta
przez mieszkañców, nazywaj¹c Z¹bki slumsami.
Apelujê zatem do Pana o ka¿dorazowe zg³aszanie
takich przypadków do Stra¿y Miejskiej, która w³anie do tego s³u¿y i skutecznie tym siê zajmuje.
Nigdy ja lub moi pracownicy nie wydawali
polecenia równania nawierzchni gruzem budowlanym. Ta niewielka iloæ gruzu, któr¹ kto wysypa³ na drogê pochodzi prawdopodobnie od którego mieszkañców Pana najbli¿szej okolicy,
buduj¹cych lub remontuj¹cych swój dom. W tym
miejscu równie¿ proszê zg³oszenie do SM,
w przypadku gdy bêdzie Pan wiadkiem zamiecania ulicy lub przekazania informacji o sprawcy. Niestety ulice s¹ zamiecanie przez nierzetelnych mieszkañców, i tylko wspólnym wysi³kiem
mo¿emy to zmieniæ a sprawców ukaraæ.
Pozosta³e poruszane przez Pana tematy pozwolê sobie pomin¹æ.
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski.
2. Dlaczego moje dziecko nie zosta³o
przyjête do szko³y na Kocieln¹
tylko na Pi³sudskiego?
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, jestem mieszkank¹ Z¹bek, wraz z mê¿em pobudowalimy
dom. Przenosz¹c siê do naszego miasta cieszylimy siê, ¿e tu¿ pod bokiem buduje nam siê
szko³a, do której polemy nasz¹ córkê. Tak te¿
siê sta³o, bo w tym roku szkolnym nasze dziecko uczêszcza do zerówki w tym w³anie budynku. Bylimy przekonani, ¿e z³o¿enie podania o przyjêcie do klasy I, w naszym przypadku,
to tylko formalnoæ. Zwa¿ywszy na to, ¿e miesz-

kamy ok. 500 metrów od szko³y przy ul. Kocielnej, jest to doæ logiczne.
Niestety Pani Dyrektor podjê³a, niezrozumia³¹ dla nas decyzjê, ¿e nasze dziecko ma chodziæ
do szko³y przy ul. Pi³sudskiego, do której z naszej posesji jest ponad 2 km. Przez tê decyzjê czujemy siê oszukani i potraktowani nie fair, poniewa¿ spe³niamy wszystkie kryteria, które
zosta³y wyznaczone dla dzieci, które maj¹ byæ
przyjête do Filii Szko³y Podstawowej nr 1. Poza
tym, z tego co zd¹¿y³am siê zorientowaæ, to
wszystkie dzieci z okolicznych ulic, tzn. ul. Wybickiego, gen. Maczka i ul. Kopernika zosta³y
przyjête do szko³y przy ul. Kocielnej, tylko nasze dziecko zosta³o odrzucone (napomknê, ¿e to
jedyne dziecko na tej ulicy). Nasza ulica znajduje siê pomiêdzy ul. Kopernika a gen. Maczka, wiêc
nie rozumiem dlaczego akurat z tej ul. dzieci mia³yby chodziæ do innej szko³y ni¿ nasi s¹siedzi.
Rozmawia³am z Pani¹ Dyrektor Agnieszk¹
Piskorek, z³o¿y³am odwo³anie od jej decyzji,
przedstawi³am swoje argumenty. Niestety Pani
Dyrektor nie podziela mojego zdania, uwa¿a, ¿e
nie ma ró¿nicy czy dziecko pokonuje odleg³oæ
500 metrów czy ponad 2 km, a t³umaczenia ¿e
oboje z mê¿em pracujemy (rano nie jestemy
w stanie zaprowadziæ córki do szko³y) i dziecko
odprowadza nam do szko³y s¹siadka, której
dziecko chodzi do szko³y przy Kocielnej, Pani
Dyrektor po prostu zlekcewa¿y³a. W zwi¹zku
z tym, ¿e nie mogê z Pani¹ Dyrektor w tej kwestii dojæ do porozumienia, zwracam siê do Pana
Burmistrza o interwencjê w tej sprawie.
Oczywicie zdaje sobie sprawê, ¿e nie tylko
moje dziecko zosta³o skierowane do Szko³y przy
ul. Pi³sudskiego, ale wiêkszoæ rodziców siê
pogodzi³o z t¹ decyzj¹, gdy¿ dla nich praktycznie jest to bez znaczenia. Ja niestety nie mogê
siê na tak¹ sytuacjê zgodziæ, poniewa¿ nie bêdê
mog³a siê wywi¹zywaæ z obowi¹zku posy³ania
dziecka do szko³y. Z pracy zrezygnowaæ nie
mogê ani ja, ani mój m¹¿.
Szanowny Panie Burmistrzu, licz¹c na Pana
wyrozumia³oæ proszê Pana o interwencjê w mojej sprawie. Przy okazji proszê zapytaæ Pani¹
Dyrektor, w jaki sposób weryfikowano to czy
rodzice s¹ zameldowani w Z¹bkach, bo nas nawet nie proszono o okazanie dowodu osobistego i mo¿na by³o wpisaæ, ¿e jestemy zameldowani przy ul. Kocielnej (mylê, ¿e wtedy na
100% dziecko by³oby przyjête).
Wiem, ¿e jest sporo dzieci i rodziców nie
zameldowanych w Z¹bkach, ale byli na tyle
sprytni, ¿e wpisali w arkusz podania co innego,
ale to tak na marginesie.
Przepraszam za tak rozleg³y wywód, ale
przedstawienie sprawy tego wymaga³o. Bardzo
proszê o zajêcie siê ta spraw¹, bêdê wdziêczna
za odpowied.
Z wyrazami szacunku
Mieszkanka
Odpowied Burmistrza:
Szanowna Pani.
Na Pani probê zapozna³em siê z Pañstwa
sytuacj¹ i poprosi³em Dyrektora Szko³y, Pani¹
Agnieszkê Piskorek o wyjanienia dotycz¹ce
Pañstwa sprawy.
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Kryteria przyjêcia do klas pierwszych ww.
szko³y by³y nastêpuj¹ce:
 uczêszczanie dziecka do oddzia³u 0 w Filii,
 rodzeñstwo uczêszczaj¹ce do Filii szko³y (je¿eli jest rodzeñstwo),
 meldunek na terenie miasta Z¹bki (decydowa³a data zameldowania).
Komisja rekrutacyjna weryfikowa³a zg³oszenia pod k¹tem tych kryteriów. W pierwszej kolejnoci przyjmowane by³y dzieci spe³niaj¹ce
wszystkie trzy kryteria. W Filii przy ulicy Kocielnej mog¹ byæ utworzone 3 klasy pierwsze,
a utworzenie wiêkszej iloci klas spowodowa³oby pracê szko³y na trzy zmiany. Jednoczenie
nadmieniam, i¿ na dzieñ zakoñczenia rekrutacji
Pañstwa dziecko spe³nia³o tylko jedno z ww. kryteriów  uczêszcza³o do oddzia³u 0e w Filii.
Potwierdzenie zameldowania na terenie Miasta
Z¹bki zosta³o przed³o¿one w szkole z dat¹
27 maja 2009 r. Na dzieñ zamkniêcia list Pani
córka by³a zameldowana w Powiêtnem.
Uprzejmie informujê, ¿e na Dniu Otwartym
w szkole, Pani Dyrektor Agnieszka Piskorek
przekazywa³a rodzicom zainteresowanym przyjêciem dziecka do oddzia³ów przedszkolnych
0 oraz klas pierwszych zasady i kryteria przyjêcia do szko³y przy ul. Kocielnej 2.
Rekrutacja do Filii budzi i bêdzie budzi³a
wiele kontrowersji wród mieszkañców Z¹bek,
poniewa¿ szko³a nie jest w stanie przyj¹æ wszystkich chêtnych dzieci.
Nadmieniê, ¿e ka¿da szko³a prowadzi autonomiczn¹ komisjê prowadz¹c¹ rekrutacjê do
szkó³. W sk³ad komisji poza nauczycielami
wchodz¹ równie¿ przedstawiciele Rady Rodziców. Wierzê zatem w uczciwe i rozs¹dne rozstrzygniêcie spraw i podjêcie ostatecznych decyzji, w koñcu sami rodzice wspó³uczestniczyli
w tym procesie.
Zdajê jednak sobie sprawê, ¿e odpowied
Pani mo¿e nie satysfakcjonowaæ, najwa¿niejsze
jest przecie¿ przyjêcie dziecka do wybranej szko³y. Ze swojej strony proszê zatem Pani¹ i innych
mieszkañców Naszego Miasta, by meldowali siê.
Trudno jest oszacowaæ faktyczn¹ iloæ dzieci,
które bêd¹ uczêszcza³y do szko³y skoro nie s¹
zameldowane w Z¹bkach.
Z uwagi na du¿e tempo rozwoju miasta, planujemy dalsz¹ rozbudowê obiektów owiatowych, zw³aszcza szkó³ podstawowych w Z¹bkach. Chcielibymy zapewniæ komfortowe
warunki dla wszystkich, jednak¿e dynamiczny

rozwój miasta i doæ istotnie zapónienia inwestycyjne sk³aniaj¹ nas wszystkich do uzbrojenia
siê w cierpliwoæ, a nas do podejmowania jeszcze bardziej intensywnych prac.
Wyra¿am jednak nadziejê, ¿e nauka w szkole przy ul. Pi³sudskiego bêdzie dla Pani pozytywnym dowiadczeniem. Ju¿ w chwili obecnej
dostajê bardzo pozytywne sygna³y co do oceny
dyrekcji szko³y.
Pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski.
3. Wodoci¹g w ulicy Szpitalnej
Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu, chcia³am zapytaæ,
czy w najbli¿szej przysz³oci jest planowany
wodoci¹g przy ulicy Szpitalnej? Jakie kroki powinni poczyniæ mieszkañcy, aby ewentualnie
mieæ wp³yw na przyspieszenie takiej inwestycji? Mieszkam przy ulicy Szpitalnej i podobne
zapónienie cywilizacyjne by³o w przypadku
kanalizacji. Bêdê bardzo wdziêczna za wi¹¿¹c¹
odpowied.
Mieszkanka

Odpowied Burmistrza:
Szanowna Pani.
Pomimo, i¿ w zesz³ym roku wybudowalimy
a¿ kilkanacie kilometrów wodoci¹gów, jeszcze
ponad 40 km wodoci¹gów jest do wykonania.
Niestety wodoci¹g w ulicy Szpitalnej nie jest
inwestycj¹ priorytetow¹. Pierwszeñstwo w wodoci¹gowaniu maj¹ ulice: nieutwardzone, zabudowane obustronnie i gminne. Taki porz¹dek
wynika g³ównie z mo¿liwoci najbardziej efektywnego wykorzystania rodków, którymi dysponujemy. Pañstwa ulica na pewno bêdzie zwodoci¹gowania, niestety trzeba siê uzbroiæ
w cierpliwoæ. Prawdopodobnie wodoci¹g zostanie zbudowany w okolicach 2012 roku. Mylê,
¿e dysponuj¹c pewnymi rodkami, Pani równie¿
wybra³aby wodoci¹gowanie ulicy, której za t¹
sam¹ kwotê mo¿na zasiliæ wiêksz¹ liczbê mieszkañców.
Proszê mi wierzyæ, ¿e je¿eli to bêdzie mo¿liwe postaramy siê zrealizowaæ tê inwestycjê
wczeniej.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski.

Burmistrz Miasta Z¹bki
w dniu 2 czerwca 2009 r.
og³asza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie nastêpuj¹cych zadañ
Zakres I. WSPIERANIE DZIA£AÑ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I M£ODZIE¯Y
1. Konkurs na organizacjê letniego i zimowego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y. (27 000 z³)
Zakres II. WSPIERANIE DZIA£AÑ Z ZAKRESU POMOCY SPO£ECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ¯YCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
1. Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których
bezdomnoæ w sposób bezporedni lub poredni wynika z problemu alkoholowego. (10 000 z³)
Oferty nale¿y sk³adaæ osobicie w Urzêdzie Miasta Z¹bki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urz¹d Miasta Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki (obowi¹zuje
data stempla pocztowego) do dnia 2 lipca 2009 r. do godz. 16.00
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ: Pe³nomocnik Burmistrza Miasta Z¹bki ds. wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi  Krzysztof Krajewski.  tel. (022) 78-68-14 wew. 115.
Pe³na treæ og³oszenia dostêpna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki (adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzêdu.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzeda¿y
Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta Z¹bki nr 151/75/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r., na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pón. zm.) oraz w wykonaniu uchwa³y nr XL/303/2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia
28 maja 2009 r. przeznacza siê do sprzeda¿y w trybie zgodnym z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomociami nastêpuj¹c¹ nieruchomoæ:
Nr ksiêgi
wieczystej/nomenklatura
prawna
Post. S¹d. dnia 03.09.2008 r.
sygn. I Ns 1609/07

Obrêb

Nr dzia³ki
ewid.

Powierzchnia
dzia³ki
(m2)

0055-03-33

22

229

0057-03-35

44

440

Po³o¿enie dzia³ki

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Cena dzia³ki
(PLN)

ul. Pi³sudskiego

M/U/P1

Wg mo¿liwoci
inwestora

218.408 z³

Opis nieruchomoci: Nieruchomoæ niezabudowana, nieuzbrojona, stanowi¹ca wewnêtrzn¹ drogê dojazdow¹.
Wykaz nieruchomoci, podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ i stronie internetowej Urzêdu Miasta Z¹bki na okres 21 dni oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

www.zabki.pl
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CO S£YCHAÆ  2009/12

Mistrzostwa
Z¹bek
w Dwa Ognie

10 czerwca br. na boisku Filii Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach, przy ulicy Kocielnej odby³y siê po raz pierwszy Mistrzostwa
Z¹bek w Dwa Ognie Usportowione uczniów
klas trzecich. W zawodach wziêli udzia³ uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 1, Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Filii Szko³y Podstawowej
nr 1. Razem wystartowa³o 8 klas, które zosta³y
podzielone na 2 grupy. W grupach rywalizacja
odbywa³a siê systemem ka¿dy z ka¿dym.
Mecz sk³ada³ siê z 2 po³ów, ka¿da po 7,5 minu-

ty. Po rozegraniu gier eliminacyjnych, najlepsze okaza³y siê klasy 3 E
i 3 F, obydwie reprezentuj¹ce Szko³ê
Podstawow¹ nr 1. W meczu fina³owym, przy g³onym dopingu nauczycieli, rodziców, kole¿anek i kolegów lepsi okazali siê zawodnicy
klasy 3 F, których do cennego zwyciêstwa przygotowa³a pani wychowawczyni Katarzyna Wojdalska. Nagrody najlepszym wrêczy³ Burmistrz
Miasta  Robert Perkowski, Dyrektor
Filii Szko³y Podstawowej nr 1  Ewa
Kacprzak oraz Dyrektor M.O.S.iR. 
Jacek Romañczuk.
JR

Wyniki gier:
Grupa A
3E SP 1  3B SP 2 (14:4)
3A FSP1  3D SP2 (23:5)
3E SP 1  3D SP2 (27:3)
3A FSP1  3B SP 2 (7:16)
3E SP 1  3A FSP1 (12:8)
3B SP 2  3D SP2 (26:6)

Grupa B
3F SP 1  3A SP2 (23:9)
3B FSP1  3C SP2 (11:20)
3F SP 1  3C SP2 (30:17)
3B FSP1  3A SP2 (14:21)
3F SP 1  3B FSP1 (27:10)
3A SP2  3C SP2 (20:11)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

3E SP1
3B SP2
3A FSP1
3D SP2

3
2
1
0

53-15
46-27
38-33
14-76

3F SP1
3A SP2
3C SP2
3B FSP1

3
2
1
0

80-36
50-48
48-61
35-68

Runda fina³owa:
O miejsce 7: 3D SP2  3B FSP1 (21:29)
O miejsce 5: 3A FSP1  3C SP2 (10:9)
O miejsce 3: 3B SP2  3A SP2 (10:12)
O miejsce 1: 3E SP 1  3F SP1 (12:18)
Ostateczna kolejnoæ:
3 F SP 1  Wychowawca Katarzyna Wojalska
3 E SP 1  Wychowawca Ewa Szymczak
3 A SP 2  Wychowawca Joanna Zieliñska
3 B SP 2  Wychowawca Anna Sycik
3 A FSP 1  Wychowawca Beata Krawczyk
3 C SP 2  Wychowawca Bo¿ena Kochanowska
3 B FSP 1  Wychowawca Agata Powier¿a
3 D SP 2  Wychowawca Jolanta Gut

I Z¹bkowski Turniej Koszykówki Amatorów
 Streetball 09 Ostateczna kolejnoæ:
Orodkowi Sportu i Rekreacji w Z¹bkach i ca³y
turniej zosta³ przeniesiony na halê sportow¹.
Do turnieju zg³osi³o siê piêæ zespo³ów. Ka¿dy
zespó³ rozegra³ po cztery spotkania trwaj¹ce
15 minut. Poziom spotkañ by³ naprawdê wysoki, a w zespo³ach wystêpowa³o kilku systematycznie trenuj¹cych w dru¿ynach ligowych
zawodników.

W niedzielê, 14 czerwca 2009 r. odby³ siê
I Z¹bkowski Turniej Koszykówki Amatorów
 Streetball09. Pocz¹tkowo turniej planowano przeprowadziæ na otwartym boisku przy
Filii Szko³y Podstawowej nr 1 w Z¹bkach przy
ul. Kocielnej 2. Niestety pogoda pokrzy¿owa³a plany organizatorom  Miejskiemu
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Oto wyniki poszczególnych spotkañ:
Z Nazw¹  Dzikie Wê¿e 37:54
Ty No Nie Wiem  Uliczni Koszykarze 20:33
No Co Ty  Z Nazw¹ 23:30
Ty No Nie Wiem  Dzikie Wê¿e 26:49
No Co Ty  Uliczni Koszykarze 23:36
Z Nazw¹  Ty No Nie Wiem 22:29
No Co Ty  Dzikie Wê¿e 36:73
Z Nazw¹  Uliczni Koszykarze 25:31
No Co Ty  Ty No Nie Wiem 36:38
Dzikie Wê¿e  Uliczni Koszykarze 38:74

Dzikie Wê¿e
4
0 250 - 137
Uliczni Koszykarze 3
1 138 - 142
Ty No Nie Wiem
2
2 113 - 140
Z Nazw¹
1
3 114 - 107
No Co Ty
0
4 118 - 177
W tabeli: nazwa zespo³u, liczba zwyciêstw,
liczba pora¿ek, ró¿nica punktów.
Sk³ad triumfatorów  Dzikie Wê¿e: Tomasz Rudko, Micha³ Wojtyñski, Maciej Michalak.
Najlepsze zespo³y otrzyma³y nagrody w postaci pucharów, dyplomów oraz
nagród rzeczowych. Kolejny turniej
koszykówki
we wrzeniu.
Ju¿ dzi serdecznie zapraszamy.

www.zabki.pl

