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Dolcan Z¹bki znowu gór¹

Fot. Bogdan ladowski

 Przechodzimy do historii, gdy¿ Dolcan
po raz pierwszy utrzyma³ siê w pierwszej lidze  powiedzia³ po zakoñczeniu ostatniego
meczu trener z¹bkowskiej dru¿yny Marcin
Sasal.
25 maja, graj¹c na swoim stadionie pi³karze Dolcanu Z¹bki pokonali Wartê Poznañ, zapewniaj¹c sobie tym samym ju¿ dzi pewne
pozostanie w I lidze i grê w nastêpnym sezonie. A do zakoñczenia tego sezonu zosta³y
jeszcze dwa spotkania.
Mecz rozegrany przy ul. S³owackiego by³
niezwykle wyrównany. Gocie postawili na
obronê i tylko gdy siê nadarza³a okazja konstruowali akcje ofensywne. Nie dziwi wiêc,
¿e do poznañskiej bramki trudno by³o strzeliæ
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gola. Ta sztuka uda³a siê dopiero w doliczonym czasie Marcinowi Warakomskiemu. Dziêki tej bramce Dolcan zdoby³ kolejne 3 pkt,
awansuj¹c w tabeli o jedno oczko. Obecne
8 miejsce (na 18 dru¿yn) jest bardzo dobrym
osi¹gniêciem. Zapewne niewiele jest osób, które przed rozpoczêciem sezonu s¹dzili, ¿e z¹bkowska dru¿yna utrzyma siê w I lidze, i to
w tak dobrym stylu.
 Obserwuj¹c swój zespó³ uwa¿am, ¿e zrobilimy bardzo du¿y postêp pi³karski.
Chcia³bym podkreliæ bardzo wa¿n¹ rzecz:
zdobylimy w tej rundzie 29 punktów. Licz¹c
te dwa mecze rozgrywane awansem to jest bardzo du¿o. Uwa¿am, ¿e dla takiego m³odego
zespo³u jakim jest Dolcan to bardzo du¿a zdobycz
punktowa
w rok po awansie.
Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim,
którzy stworzyli
nam dogodne warunki do gry  powiedzia³ trener Dolcanu Z¹bki.
Pi³karze maj¹ powody do satysfakcji.
Jednak przed nimi
jeszcze dwa wa¿ne
mecze: najbli¿szy
wyjazdowy do Lublina (30 maja,

godz. 1700) oraz ostatni mecz sezonu, który zostanie rozegrany w Z¹bkach, 5 czerwca,
o godz. 1730 z bardzo mocnym przeciwnikiem
wiêcej na str. 6
 Koron¹ Kielce. Wszystkich sympatyków
pi³ki no¿nej gor¹co zapraszamy na to bardzo dobrze zapowiadaj¹ce siê spotkanie.
red.
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V Dni Produktów Tradycyjnych
Polskie Smaki
W dniach 3-4 czerwca, w siedzibie Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej przy
ul. Pi³sudskiego w Z¹bkach odbêdzie siê ju¿ po raz pi¹ty impreza
promuj¹ca produkty regionalne. W tych dniach mo¿na nie tylko zdegustowaæ tradycyjnych potraw przy dwiêkach ludowej muzyki, ale
równie¿ zakupiæ produkty wprost od samych producentów.
Pierwszego dnia imprezy odbêdzie siê nie lada atrakcja  I Puchar
Mazowsza w Grillowaniu. Bêdzie to konkurs, w którym udzia³ wemie maksymalnie 12 dru¿yn. Przygotowane potrawy bêd¹ oceniane przez profesjonalne jury. Wielkie grillowanie rozpocznie siê od
godz. 16.00, na które organizatorzy zapraszaj¹ mieszkañców Z¹bek.
W programie m.in.:
3 czerwca (roda)
1100 rozpoczêcie prezentacji produktów tradycyjnych
1200 konkurs na najlepsza prezentacji produktu tradycyjnego
1500 uroczyste otwarcie Dni Produktów Tradycyjnych
1600 rozpoczêcie konkursu o Puchar Mazowsza w grillowaniu wystêpy artystyczne (m.in. Kapela znad Baryczy)
2000 zakoñczenie prezentacji produktów tradycyjnych
4 czerwca (czwartek)
700 rozpoczêcie prezentacji produktów tradycyjnych
900 spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. mo¿liwoci pozyskania funduszy na promocjê
produktów tradycyjnych,
1100 prezentacja znaku Poznaj dobr¹ ¿ywnoæ
1400 zakoñczenie prezentacji produktów tradycyjnych

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

Zaproszenie na warsztaty malarstwa

Teatr Equus, Spó³dzielcza Kasa Oszczêdnociowo-Kredytowa w Wo³ominie oraz Wy¿sza Szko³a Komunikowania i Mediów Spo³ecznych im.
Jerzego Giedroycia w Warszawie z udzia³em Dziekana Marka Wysockiego wychodz¹c naprzeciw talentowi i potrzebom m³odych twórców, postanowi³ zorganizowaæ pierwsze w Polsce warsztaty malarstwa w oparciu
o historiê Polski, a szczególnie wydarzenia opisane i zawarte w Trylogii
Henryka Sienkiewicza.
Poniewa¿ Patronem przedsiêwziêcia jest wybitny re¿yser filmowy,
twórca ekranizacji dzie³ Henryka Sienkiewicza, Jerzy Hoffman, tegoroczne warsztaty pragnêlibymy powiêciæ rejestracji malarskiej kadrów filmowych oraz scen ujêtych w ekranizacji Trylogii.
Proponujemy najzdolniejszym uczniom Szkó³ Gimnazjalnych i rednich, nieodp³atny udzia³ w 7-dniowych warsztatach artystycznych w terminie 1-7 czerwca 2009.
Koszty pobytu, wy¿ywienia, farb, p³ócien oraz ram pokrywaj¹ zwi¹zane z niniejszym przedsiêwziêciem: Hotel Galeria Trylogia w Zielonce,
Pensjonat Trylogia w Leleszkach na Pojezierzu Mazurskim i Spó³dzielcza
Kasa Oszczêdnociowo-Kredytowa w Wo³ominie.
Najlepsze obrazy zostan¹ zaprezentowane w przysz³ym roku w Muzeum Kinematografii im. Jerzego Hoffmana w Zielonce.
Podczas warsztatów odbywaæ siê bêd¹ seminaria oraz spotkania z twórcami zwi¹zanymi bezporednio z ekranizacj¹ Trylogii.
Przewidziany jest równie¿ wyk³ad na temat ¿ycia i twórczoci Henryka Sienkiewicza pod k¹tem Trylogii.
Pierwsze warsztaty, w których uczestnicz¹ studenci z ASP z Wroc³awia, odby³y siê w dniach 14-23 kwietnia 2009 r.
Kolejna tura studentów ASP z Warszawy by³a od 11-20 maja 2009 r.
Tura uczniów z regionu wo³omiñskiego bêdzie w terminie 1-7 czerwca
2009 r.
Katarzyna Salach
Dyrektor ds. Promocji i Reklamy  Teatr Equus

Dowóz uczniów niepe³nosprawnych
do szkó³ w roku szkolnym 2009/2010

Zgodnie z art. 14 a ust. 4* i art. 17 ust. 3a** ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pón.
zm.) obowi¹zkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepe³nosprawnym
bezp³atnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbli¿szego przedszkola, szko³y podstawowej, gimnazjum lub orodka umo¿liwiaj¹cego
realizacjê obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki. Dowóz uczniów organizowany jest w formie zbiorowej w dni nauki szkolnej.
Rodzice lub opiekunowie uczniów niepe³nosprawnych, zamieszka³ych na terenie Miasta Z¹bki, którzy zamierzaj¹ zwróciæ siê o pomoc
w formie dowozu dziecka proszeni s¹ o wype³nienie Wniosku o dowóz
ucznia do szko³y, przedszkola lub orodka w roku szkolnym 2009/2010
(dostêpny na stronie www.zabki.pl). Wniosek nale¿y z³o¿yæ bezporednio w Referacie Owiaty i Pomocy Spo³ecznej (pok.29) do dnia
15 czerwca 2009 r. Do wniosku nale¿y za³¹czyæ kopiê aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kszta³cenia
specjalnego ucznia oraz skierowanie do kszta³cenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkó³ i orodków specjalnych).
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Owiaty i Pomocy Spo³ecznej pok. nr 29, tel. 022 781-68-14 lub -15, -17 wewnêtrzny 125 i 152.
* dotyczy niepe³nosprawnych / upoledzonych umys³owo w stopniu g³êbokim / upoledzonych umys³owo ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnociami dzieci
szecioletnich uczêszczaj¹cych do najbli¿szego przedszkola, oddzia³u przedszkolnego w szkole podstawowej lub orodka umo¿liwiaj¹cego realizacjê rocznego przygotowania przedszkolnego.
** dotyczy:
 uczniów niepe³nosprawnych objêtych kszta³ceniem specjalnym uczêszczaj¹cych do najbli¿ej szko³y podstawowej i gimnazjum, a tak¿e uczniów z niepe³nosprawnoci¹ ruchow¹, upoledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczêszczaj¹cych do najbli¿szej szko³y ponad
gimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
 dzieci i m³odzie¿y upoledzonych umys³owo w stopniu g³êbokim oraz dzieci
i m³odzie¿y z upoledzeniem umys³owym ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnociami uczêszczaj¹cych do orodka umo¿liwiaj¹cego realizacjê obowi¹zku szkolnego i nauki, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia.
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Kradzie¿ pod kocio³em w Z¹bkach
Okazuje siê, ¿e z³odzieje nie maj¹ ¿ad Niszczenie naszego
nych ograniczeñ. Kradn¹ co siê da i gdzie
wspólnego dobra jest dla
siê da. W ostatnich latach zdarza³o siê
mnie niezrozumia³e. Czêæ
bardzo czêsto, ¿e  poszukiwacze metamieszkañców przez d³ugi
lu grasowali nawet na cmentarzach,
okres czasu zabiega o wykokradn¹c metalowe elementy, a przy okananie owietlenia, a znajd¹
zji niszcz¹c groby.
siê nieliczni, którzy w ci¹gu
Równie czêsto ³atwym ³upem pada³y
sekund to wszystko niszcz¹.
przewody telefoniczne lub energetyczne.
Odtworzenie zniszczeñ te¿
Ostatnio do podobnego incydentu doprzecie¿ kosztuje, a te pieni¹Jak siê okazuje do tak zuchwa³ych kradzie¿y
sz³o w Z¹bkach, tu¿ obok kocio³a wiêdze mo¿na by³oby przeznaczyæ na inne cele. Nie
wcale nie musi dochodziæ w obszarach ma³o
tej Trójcy.
mo¿emy godziæ siê na to, aby bezkarnie kto niszuczêszczanych, ale mo¿e siê zdarzyæ nawet
12 maja nieznani sprawcy wyrwali ze
czy³ mienie naszego miasta. Dlatego apelujê
w centrum miasta.
s³upów owietleniowych przewody zasio pomoc w ustaleniu tego sprawcy, jak równie¿
red.
laj¹ce. W efekcie cie¿ka dla pieszych nie
w przysz³oci gdyby siê zdarzy³y takie przypadbêdzie owietlona, a przez co stanie siê
ki, których byliby Pañbardziej niebezpieczna. To, co bulwersustwo wiadkami, proszê o
Burmistrz Miasta Z¹bki
je najbardziej, ¿e z³odzieje dla uzyskania
zg³oszenie tego faktu 
niewielkiej sumy, dokonuj¹ zniszczeñ
apeluje burmistrz Robert
og³asza nabór kandydatów na stanowiska
o ca³kiem sporej wartoci. Do walki
Perkowski.
specjalista/inspektor ds. inwestycji drogowych
z miejscowymi wandalami ju¿ po
raz kolejny stan¹³ burmistrz Z¹bek
oraz
Sprzedam bez poredniRobert Perkowski, wyznaczaj¹c
ków  ³adne mieszkanie,
radca prawny/aplikant
nagrodê dla osoby, która pomo¿e
dwupokojowe, 40 m2, przy ulicy
Wymagania niezbêdne i dodatkowe na ww. stanowisko znajduj¹
Powstañców w Z¹bkach, III p.,
w ustaleniu sprawcy. Podobne dziawinda, miejsce parkingowe
siê na tablicy og³oszeñ oraz na stronie Biuletynu Informacji Pu³ania w³adze miasta stosowa³y wonaziemne, loggia 6 m2.
blicznej Urzêdu Miasta Z¹bki www.umzabki.bip.org.pl  konkursy
bec chuliganów niszcz¹cych wiaty
Cena 269 tys. PLN
na wolne stanowiska pracy.
przystankowe, czy osób wyrzucaTELEFON: 602-408-119
j¹cych mieci gdzie popadnie.

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

AGENCJA

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH

NIERUCHOMOCI
Porednictwo w Obrocie
Nieruchomociami

ul. ks. Skorupki 78

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

METROPOLIS

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

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

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

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

LARYNGOLOG  doroli i dzieci
dr n.med. Stanis³aw Nitek (502-315-952)
INTERNISTA  spec.chorób p³uc
lek. med. Katarzyna Tyl¿anowska-Nitek (509-975-219)
SPIROMETRIA  Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty pod telefonem:
502-315-952 lub 509-975-219
BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
tak¿e u noworodków, niemowl¹t i ma³ych dzieci!!!
 odruch strzemi¹czkowy, TYMPANOMETRIA
(I i III pi¹tek miesi¹ca, godz. 9.00-11.00)
aparaty s³uchowe cyfrowe, nowoczesne  refundacja NFZ
Z¹bki, ul. Narutowicza 4

www.zabki.pl
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Ka¿dy musi dbaæ o swoje zdrowie
Rozmowa z dyrektorem Miejskiej Przychodni Zdrowia
dr Przemys³awem Budnym
Ju¿ w po³owie czerwca, dok³adnie w dniach
17-19 zostanie przeprowadzona akcja badañ
mammograficznych i cytologicznych. W tych
dniach przyjedzie do Z¹bek specjalny cytomammobus, gdzie kobiety bêd¹ mog³y sprawdziæ czy ich zdrowiu nie zagra¿a niebezpieczeñstwo. Proszê powiedzieæ, czemu ta akcja
jest tak wa¿na?
Ta akcja jest czêci¹ programu walki z nowotworami, któr¹ prowadzimy w sposób ci¹g³y.
To nie jest jednorazowa akcja. Badania w kierunku wykrycia nowotworu s¹ prowadzone nieustannie nie tylko w naszej przychodni, ale we
wszystkich przychodniach z¹bkowskich.
Naszym zadaniem jest zapobiegaæ, wykrywaæ nowotwór i mo¿liwie jak najwczeniej kierowaæ pacjentów na leczenie, które odbywa siê
ju¿ w placówkach onkologicznych. Jednak
pierwsze kroki nale¿¹ do nas. Naszym zadaniem
jest w sposób odpowiedni prowadziæ profilaktykê, uczyæ pacjentów, jaki maj¹ prowadziæ tryb
¿ycia, ¿eby ryzyko zachorowania zmniejszyæ do
minimum i odpowiednio wczenie wychwyciæ
pierwsze objawy choroby.
Mo¿na to zrobiæ na ró¿ne sposoby. Jednym z
nich s¹ akcje przesiewowe, które polegaj¹ na
tym, ¿e bierzemy pewn¹ grupê pacjentów np.
kobiety w wieku 40-59 lat z naszej populacji i
wykonujemy im badania. Wtedy jest szansa, ¿e
sporód kilkuset osób wykryjemy kilka przypadków nowotworów we wczesnym stadium.
Wykrycie nowotworu w stadium pocz¹tkowym daje niemal 100% pewnoæ wyleczenia.
Dlatego to jest tak bardzo istotne.
Inn¹ metod¹ jest badanie pacjentów, kiedy
ju¿ pojawiaj¹ siê bardzo dyskretne objawy nowotworów.
Im lepiej s¹ wyedukowani pacjenci i lekarze, tym ³atwiej te objawy wychwyciæ. Objawy
wcale nie musz¹ sygnalizowaæ zaawansowanego procesu nowotworowego. Wykrycie nowotworu we wczesnym stadium powoduje, ¿e w
wiêkszoci przypadków mo¿na ca³kowicie go
wyleczyæ, za nie leczone nowotwory z ca³¹
pewnoci¹ zabijaj¹, lub powoduj¹ kalectwo.
Czego dok³adnie bêdzie dotyczy³a ta czerwcowa akcja?
Akcja w dniach 17-19 czerwca bêdzie polega³a na badaniu w kierunku wykrycia dwóch
nowotworów: raka szyjki macicy i raka sutka.
Bêd¹ wykonywane badania w podstawionym
ruchomym laboratorium.
Te badania bêd¹ dotyczy³y okrelonych grup
kobiet. Jeli chodzi o mammografiê to jest to
grupa w wieku 50-69 lat, na cytologiê za prosimy kobiety w wieku 25-59.
Powinny zg³osiæ siê wszystkie kobiety w tym
przedziale wiekowym, które w ci¹gu dwóch lat
nie mia³y robionej mammografii, a w ci¹gu
trzech ostatnich lat nie mia³y robionych badañ
cytologicznych, chyba ¿e wczeniej wykonane
badania wykaza³y potrzebê ich powtórzenia.
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Na pewno wród setek kobiet znajd¹ siê i te,
które chcia³yby skorzystaæ z tych badañ, ale
z ró¿nych przyczyn nie bêd¹ mog³y siê pojawiæ w wyznaczonym terminie. Co wówczas
mog¹ te pacjentki zrobiæ?
Prosimy wszystkie kobiety, aby zg³osi³y siê
do naszej poradni. Mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e w
ci¹gu tych trzech dni nie zd¹¿ymy zbadaæ
wszystkich pacjentek. Wtedy ta akcja zostanie
powtórzona. Poza tym ta akcja bêdzie ca³y czas
kontynuowana. S¹ orodki, które w sposób stacjonarny robi¹ takie badania, je¿eli chodzi o
mammografiê. Natomiast jeli chodzi o cytologiê to ten program jest ca³y czas realizowany i
w naszej przychodni, i w innych placówkach.
Wszystkie panie, które chc¹ siê zbadaæ zapraszamy do naszych poradni w Z¹bkach.
Rozumiem, ¿e po tej akcji pacjentka w ka¿dej chwili mo¿e przyjæ do przychodni i zrobiæ takie badania?
Mo¿e nie w ka¿dej chwili ale wtedy, gdy bêdzie zapisana. Terminy nie s¹ odleg³e. Potrzebna
jest wizyta u lekarza, pobranie tego materia³u cytologicznego, b¹d skierowanie na mammografiê.
Rzeczywicie jest to w sposób ci¹g³y robione.
A jak to by³o z podobnymi akcjami w przesz³oci?
Podobne akcje prowadzimy ju¿ od dawna, a
profilaktykê tych chorób prowadzimy od kilku
lat. I nie dotycz¹ one tylko raka piersi czy szyjki
macicy, ca³y czas prowadzimy równie¿ profilaktykê raka jelita grubego.
Wspomniana akcja badañ cytologicznych i
mammograficznych jest badaniem przesiewowym. Na czym polega jego charakter?
W badaniach przesiewowych bada siê wszystkich ludzi z pewnej grupy zagro¿enia okrelon¹
chorob¹ na danym terenie, np. kobiety w okrelonym wieku. Na przyk³ad rak szyjki macicy
wystêpuje najczêciej u kobiet aktywnych p³ciowo, czyli miedzy 25 a 59 rokiem ¿ycia.
Na badania przesiewowe kierowani s¹ pacjenci, którzy nie maj¹ objawów. Pacjenci z objawami s¹ zakwalifikowani do badañ w procesie leczniczym. Objawy okrelonej choroby ju¿
w pewien sposób odsiewaj¹ pacjenta ze zdrowej populacji.
Ci pacjenci maj¹ wykonywan¹ diagnostykê w
kierunku nowotworu, ale to nie s¹ ju¿ badania
przesiewowe. Ten pacjent jest ju¿ leczony. Bywa,
¿e rozpoznanie ostateczne ró¿ni siê od pocz¹tkowego i choroba nie ma charakteru nowotworowego, a np. zapalny. U¿ywamy terminu czujnoæ
onkologiczna, to znaczy, ¿e nowotwór musi byæ
rozpoznany i leczony w pierwszej kolejnoci. Tu
nie ma czasu do stracenia. Nie bójmy siê lekarzy
i leczenia, bójmy siê przedwczesnej mierci i niepotrzebnego cierpienia. Bardzo czêsto mo¿emy
temu zapobiec. Proszê mi zaufaæ, wspó³czesna europejska medycyna naprawdê zmieni³a ten wiat

na lepszy. Wielu mo¿na wyleczyæ, a zwalczyæ
mo¿na i nale¿y ka¿dy ból.
Rozumiem, ¿e jeli nast¹pi³oby wykrycie
ognisk nowotworowych leczenie odbywa siê
ju¿ poza Z¹bkami?
Je¿eli chodzi o leczenie nowotworów, to odbywa siê to w ró¿nych szpitalach. Generalnie jest to
nadzorowane przez Centrum Onkologii i wiêkszoci przypadków pacjenci tam trafiaj¹. Lekarze onkolodzy ¿ycz¹ sobie, ¿eby tych pacjentów kierowaæ
do nich. Ci, którzy trafiaj¹ do Centrum Onkologii
leczeni s¹ wed³ug najnowszych standardów.
Mimo ¿e badania s¹ prowadzone w sposób
ci¹g³y, to widaæ, ¿e jest potrzeba, ¿eby ten cytommamobus przyjecha³ do Z¹bek...
Przy tej akcji chcemy ludziom przypomnieæ,
¿e o swoje zdrowie trzeba dbaæ. Trzeba pamiêtaæ, ¿e to pacjent jest odpowiedzialny za swoje
zdrowie. Nikt za niego tego nie zrobi. Jest to zadanie pacjenta, aby dowiedzieæ siê, co mo¿na zrobiæ w ramach profilaktyki, co zrobiæ, aby zapobiec gronej chorobie. To pacjent musi siê wybraæ
do lekarza i zadaæ mu pytanie. Lekarz sam przecie¿ nie dotrze do wszystkich ludzi. Ka¿da pacjentka czy pacjent maj¹ prawo byæ zbadani. Jest
tylko jeden warunek: trzeba przyjæ do lekarza.
Najwa¿niejsze jest badanie lekarskie. Pacjenci nie
przychodz¹ po jakie okrelone badania, np. nie
przychodz¹ po mammografiê, bo sama mammografia nie jest badaniem, które wszystko wyjani.
Trzeba dowiadczonego lekarza radiologa, który
oceni tê mammografiê, a lekarz prowadz¹cy skorzysta z opisu, prawid³owo to zinterpretuje i skieruje na kolejne badania. Wiêkszoæ dodatkowych
badañ jest zlecana przez lekarza, bo pacjent przecie¿ niekoniecznie wie, po co mu potrzebne s¹ te
badania. To lekarz ma najpierw dok³adnie zbadaæ pacjenta, a póniej dopiero kieruje go na badania dodatkowe. To jest skomplikowany proces
diagnostyczno-leczniczy, który wymaga wspó³pracy lekarzy ró¿nych specjalnoci.
Czy s¹ dane statystyczne, które by mówi³y u
ilu procent osób wykryto pewne nieprawid³owoci podczas takich akcji przesiewowych?
Niew¹tpliwie takie badania by³y prowadzone.
Onkolodzy wiedz¹ jaki jest procent nowotworów
wykrytych w wyniku badañ przesiewowych, czyli
przypadkowo znalezionych ognisk chorobowych
u pacjentów. W niektórych badaniach wychodzi
nawet kilka procent z danej populacji.
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Niestety wiêkszoæ pacjentów idzie do lekarza, gdy zauwa¿y u siebie jakie niepokoj¹ce
objawy, jednak czasem mo¿e byæ ju¿ za póno. Jak to jest z tymi objawami?
Jeli chodzi o raka szyjki macicy mog¹ to byæ
up³awy, jakie plamienia, ale na pocz¹tku powstawania nowotworu mo¿e nie byæ ¿adnych objawów. Przy raku sutka przy bardzo dok³adnym
badaniu pacjentka nieraz sama potrafi wyczuæ
guzek, ale czêsto tego nie zrobi. Dlatego, ¿e nie
wie jak. W tym przypadku ogromn¹ rolê odgrywa edukacja pacjentów prowadzona w poradniach
ogólnych i specjalistycznych. Proszê pytaæ lekarzy, na co zwróciæ uwagê w swoim organizmie.
Zazwyczaj wiedza ludowa nie daje dobrych
podpowiedzi, co nie oznacza, ¿e medycyna to
wiedza tajemna. Czêsto podpowied jest bardzo
prosta. Wymaga jednak podstawowej wiedzy, któr¹ nabêdzie ka¿dy po rozmowie z lekarzem.
Wiêc lepiej dla wiêtego spokoju iæ i te badania zrobiæ, a nie czekaæ na pierwszy objaw?
Tak. Nale¿y mówiæ równie¿ o tym lekarzowi
pierwszego kontaktu. Czasem niektóre objawy
najzwyczajniej bagatelizujemy, a to mo¿e byæ
ju¿ pocz¹tek powa¿nej choroby.
Jakie jest zainteresowanie zrobieniem sobie
badañ ze strony mieszkañców?
Po³owa miejsc jest ju¿ zarezerwowana przez
nasze pacjentki, ale pozosta³a jeszcze druga po³owa, wiêc jest jeszcze ok. 50% wolnych terminów na te badania. Jednak w stosunku do ca³ej
populacji liczba osób zg³aszaj¹cych siê na badania jest ma³a.
Nawet podczas tej akcji przez 3 dni mo¿e byæ
przebadanych ok. 120 pacjentek. W stosunku do
ca³ej populacji jest to wci¹¿ za ma³o.
W badaniach tych mog¹ wzi¹æ udzia³ kobiety, które robi³y badania mammograficzne
wiêcej ni¿ dwa lata temu, a cytologiczne powy¿ej trzech lat. Dlaczego?
Nie ma sensu robiæ badañ przesiewowych
zbyt czêsto. Jeli pacjentka by³a badana kilka
miesiêcy temu, to nie ma potrzeby robiæ tego
badania raz jeszcze, bo to nic nie zmieni. Lepiej
w to miejsce niech bêdzie zbadana ta kobieta,
która nie mia³a badania w ogóle.
Badania s¹ ca³kowicie nieodp³atne, dlatego
pewne ograniczenia musz¹ byæ poczynione. To nie
jest badanie dla zabawy. Tu nie chodzi o dobre samopoczucie pacjentek, tylko o rzetelne badanie w
kierunku nowotworu. Ma za zadanie sprawdziæ
wszystkich pacjentów w pewnej grupie.
Co trzeba zrobiæ, ¿eby móc skorzystaæ z tych
badañ w dniach 17-19 czerwca?
Prosimy wszystkie pacjentki, ¿eby przyby³y
koniecznie z dowodem osobistym.
Mam jeszcze jedn¹ probê do wszystkich
mieszkañców Z¹bek, aby w dniach 17-19 czerwca i wczeniej nie parkowali samochodów na parkingu przed przychodni¹, gdy¿ musimy zaparkowaæ tam cytommamobus, a jest to du¿a
ciê¿arówka. Plac te¿ musi byæ wolny dla oczekuj¹cych. Generalnie rzecz bior¹c bêdzie to miejsce spotkania pacjentów.
Dziêkujê za rozmowê.
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PGK projektuje i buduje
nowe wodoci¹gi
Do dnia dzisiejszego problem zaopatrzenia w
bie¿¹c¹ wodê miejsk¹ dotyka prawie co drugiego
mieszkañca Z¹bek, st¹d te¿ obecnie wiele domów
jednorodzinnych a nawet du¿ych osiedli mieszkaniowych zmuszonych jest do korzystania z w³asnych studni. Niestety pochodz¹ca z nich woda
czêsto charakteryzuje siê nisk¹ jakoci¹ lub wymaga przeprowadzenia procesu jej uzdatnienia.
Stan taki jest efektem wieloletnich opóniej
inwestycyjnych w tej dziedzinie. Brak wielu wodoci¹gów stanowi tak¿e g³ówne ograniczenie procesu utwardzania przez Urz¹d Miasta nawierzchni drogowych.
Do 1 stycznia 2009 r. w naszym miecie wybudowano 42,4 km wodoci¹gów. Tylko w 2008 r.
Urz¹d Miasta Z¹bki wybudowa³ nowe wodoci¹gi
w ul.: Malczewskiego, Z³otej, Reymonta, Wyszyñskiego, Wilczej, 3-go Maja, Gdyñskiej,
Górnol¹skiej, Ga³czyñskiego, Rychliñskiego,
Cisowej, Modrzewiowej, Wierzbowej oraz
Maczka jak równie¿ wymieni³ wodoci¹g w ul.
Jana Paw³a II. Tym niemniej w dalszym ci¹gu
nale¿y jeszcze wybudowaæ (w zale¿noci od intensywnoci rozwoju i rodzaju budownictwa mieszkaniowego) ok. 40-45 km sieci wodoci¹gowej.
Od 1 stycznia b.r. zadania zwi¹zane z budow¹
nowych wodoci¹gów przejê³o Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach, spó³ka nale¿¹ca w ca³oci do Miasta Z¹bki. W celu realizacji przejêtych zadañ, spó³ka komunalna rozstrzygnê³a ju¿ kilka zamówieñ publicznych, w tym
przetarg na budowê wodoci¹gów w ul.: Wyzwolenia, Lipowej, Langiewicza i S³onecznej oraz
ul. Warszawskiej (odc. gminny) i £agodnej razem o d³ugoci 2,3 km. Prace przy realizacji tych
inwestycji ju¿ siê rozpoczê³y i powinny siê zakoñczyæ maksymalnie za 3 miesi¹ce. Wiêkszoæ
inwestycji wodoci¹gowych PGK jest skoordynowana z planami inwestycyjnymi Urzêdu Miasta
w zakresie utwardzania ulic gminnych. Postêpowanie takie pozwala na racjonalne i bardziej dynamiczne prowadzenie inwestycji.
Og³oszony zosta³ tak¿e przetarg na budowê
wodoci¹gów w ul.: Olszewskiego, Zimnej, Ceglanej, Brukowej, Jeziornej, Kamiennej, Zielonej, B³êkitnej i Warszawskiej (odc. wojewódzki drogi 634) o ³¹cznej d³ugoci ponad 1,7 km,
nie wliczaj¹c w to odrzutów do poszczególnych
posesji. Tym samym do koñca tego roku zwodoci¹gowany powinien zostaæ jeden z najstarszych
i najbardziej pokrzywdzonych pod k¹tem infrastruktury fragment miasta. Proces wodoci¹gowania tej czêci miasta bêdzie kontynuowany równie¿ w przysz³ym roku, gdy¿ rozstrzygniêty ju¿
zosta³ przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wodoci¹gów w ul.: Bocianiej, Sokolej, S³owiczej, £abêdziej, Skowronka, Rybnej i ¯abiej o ³¹cznej d³ugoci ok. 1,5 km.
Prace dotycz¹ce realizacji wodoci¹gu bêd¹ ju¿
jednak prowadzone w przysz³ym roku.
W ramach tego samego postêpowania przetargowego zosta³y zlecone opracowania obejmuj¹ce
projekty wodoci¹gów w ul.: Batorego, Bema (fragment), Niepodleg³oci, Weso³ej, Wiosennej, Skorupki (od Wiosennej do Kwiatowej), Szczêliwej,
Wolnoci (fragment) i ¯wirki o ³¹cznej d³ugoci
2,4 km. Powinny byæ gotowe w padzierniku b.r.
Ponadto rozstrzygniêty zosta³ przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w ul.: Moniuszki, Sienkiewicza, Norwida, Orzeszkowej,
Asnyka i Kolejowej. Razem ponad 1,7 km sieci

wodoci¹gowej. Je¿eli prace projektowe bêd¹ bieg³y sprawnie i prawid³owo, w ul. Moniuszki i Sienkiewicza, wodoci¹g pojawi siê jeszcze pod koniec tego roku.
W kwietniu b.r. zosta³ z³o¿ony przez PGK do
Starosty Wo³omiñskiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowê magistrali wodoci¹gowej na
ca³ej d³ugoci ul. Szwole¿erów. Z uwagi na du¿¹
rednicê tego wodoci¹gu oraz jego d³ugoæ
(1,8 km) prace budowlane bêd¹ toczy³y siê etapowo, poczynaj¹c od jesieni tego roku lub wiosny przysz³ego.
Jednoczenie na zlecenie Urzêdu Miasta prowadzone s¹ aktualnie prace projektowe maj¹ce na
celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotycz¹cej magistrali wodoci¹gowej o
du¿ej rednicy w ul. Pi³sudskiego (1,6 km). Tak¿e w tym przypadku z uwagi na obci¹¿enie ruchem drogowym prace budowlane bêd¹ podzielone na kilka najbli¿szych lat.
W II po³owie b.r. powinny zostaæ zlecone prace dotycz¹ce przygotowania dokumentacji dotycz¹cej wodoci¹gów w ul.: Paderewskiego, Lotniczej, Mi³ej, Wolnoci ( kolejna czêæ) oraz
Skorupki (od Stefczyka do Wyzwolenia).
Reasumuj¹c, nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ nawet przy zachowaniu aktualnego tempa budowy
nowych odcinków wodoci¹gów, proces zaopatrzenia mieszkañców Z¹bek w wodê pitn¹ bêdzie jeszcze kontynuowany przez kilka lat i powinien siê
zakoñczyæ za ok. 6-8 lat. Proces przekszta³cenia
Miejskiego Zak³adu Komunalnego w PGK ma
tak¿e inny walor. W odró¿nieniu od Urzêdu Miasta, Spó³ka posiada mo¿liwoæ odliczania 22%
podatku VAT, tym samym mo¿e obni¿aæ ostateczny koszt inwestycji. Ponadto PGK i Urz¹d Miasta maj¹ oddzielne bud¿ety wiêc budowa nowych
wodoci¹gów nie powoduje zmniejszenia rodków
finansowych przeznaczonych na budowê nowych
dróg czy realizacjê innych miejskich inwestycji.
Systematyczna rozbudowa sieci wodoci¹gowej
w Z¹bkach poci¹ga za sob¹ znacz¹cy wzrost zu¿ycia wody. Ka¿dego roku mieszkañcy Z¹bek pobieraj¹ z wodoci¹gów miejskich o ok. 10% wody wiêcej. Obecnie jest to nawet 70 tys. m3 miesiêcznie.
Stan ten powoduje, i¿ w letnich okresach, system
wodoci¹gowy miasta sto³ecznego Warszawy, z którego pobierana jest woda, nie jest w stanie przepompowaæ do Z¹bek wystarczaj¹cej iloci wody.
Dlatego prawie ka¿dego lata mamy tak dokuczliwe problemy z ci¹g³oci¹ dostaw wody. Wybudowanie przy³¹cza w ul. Che³m¿yñskiej/Pi³sudskiego co prawda wyranie zmniejszy³o ten problem,
ale niestety nie rozwi¹za³o go w ca³oci.
St¹d te¿ jeszcze w tym roku rozpoczn¹ siê prace koncepcyjne, za w przysz³ym prace projektowe dotycz¹ce budowy w³asnego ujêcia wody
wraz ze stacj¹ jej uzdatniania. Budowa w³asnego tzw. SUWu powinna zmniejszyæ a byæ mo¿e
nawet uniezale¿niæ Z¹bki od wody pochodz¹cej
z warszawskiego MPWiK S.A. oraz co pokazuje
dowiadczenie s¹siednich Marek i Zielonki obni¿yæ koszty jest wydobycia, uzdatnienia i przes³ania, co bêdzie równoznaczne z obni¿eniem ceny
wody p³aconej przez mieszkañców Z¹bek. Jest to
jednak proces d³ugotrwa³y i kosztowny. Niewykluczone, ¿e mo¿liwy do realizacji wy³¹cznie przy
pomocy rodków Unii Europejskiej.
Robert wi¹tkiewicz
Prezes Zarz¹du PGK w Z¹bkach sp. z o.o.
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Inwestycje drogowe w miecie
W chwili obecnej prowadzone s¹ prace zwi¹zane z budow¹ dróg
w ulicach: Warszawskiej, Torfowej oraz Mickiewicza.
Najbardziej zaawansowane s¹ prace na ul. Torfowej. Inwestycja
zmierza tam ku koñcowi. Chodniki, wjazdy, jak i nawierzchnia jezdni
wykonane s¹ z kostki brukowej. Prace realizowane by³y doæ sprawnie. Na szczególne uznanie zas³uguj¹ mieszkañcy, którzy, aby u³atwiæ
proces inwestycyjny bezp³atnie przekazali swój teren, który by³ wczeniej zajêty pod pas drogowy.

wraz z budow¹ ul. Nowoprojektowanej (ma to równie¿ odzwierciedlenie w projekcie technicznym).
Nawierzchnia ul. Warszawskiej pozostawia³a wiele do ¿yczenia:
dziury w jezdni, wystaj¹ce studzienki, nie remontowany chodnik. Trzeba
by³o to w koñcu zmieniæ.

ulica Warszawska

W chwili obecnej chodnik z jednej strony jest niemal skoñczony.
Trwaj¹ prace nad drugim chodnikiem. Mimo krótkiego odcinka jezdni
ulica Torfowa
i chodników prace trwaj¹ tam d³u¿ej ni¿ to ma miejsce w przypadku
Ca³kiem zaawansowane s¹ tak¿e prace zwi¹zane z przebudow¹ czêinnych dróg. Ul. Warszawska jest bardzo ruchliwa, a ruch odbywa siê
ci ul. Warszawskiej, której administratorem jest miasto. Trzeba pabez wzglêdu na prowadzone roboty budowlane. Koniecznoæ zmiany
miêtaæ, ¿e ul. Warszawska w Z¹bkach sk³ada siê z dwóch ró¿nych odorganizacji ruchu nast¹pi wraz z wylewaniem asfaltu.
cinków: odcinek drogi gminnej (od granicy Z¹bek do skrzy¿owania
Stosunkowo niedawno rozpoczêto prace w ul. Mickiewicza, a ju¿
z £odygow¹) oraz odcinek drogi wojewódzkiej (od skrzy¿owania
widaæ pierwsze efekty. Rozpoczêto od budowy chodnika od strony
z ul. £odygow¹ do skrzy¿owania z ul. Pi³sudskiego).
warszawskiej. W dalszej kolejnoci wykonawca zamierza realizowaæ
Oczywiste, ¿e miasto mo¿e prowadziæ modernizacjê tylko drogi
obydwa odcinku ulicy równolegle, co pozwoli na szybsze jej zakoñDzie³o wykonane z odpadów
gminnej.
czenie.
Zgodnie z za³o¿eniami odcinek gminny ul. Warszawskiej nie zostanie zmodernizowany na ca³ej d³ugoci. Wynika to z faktu, ¿e koñcówka ul. Warszawskiej (przy granicy z Warszaw¹) bêdzie stanowiæ skrzy¿owanie z ul. Nowoprojektowan¹, która bêdzie bieg³a w kierunku
ul. Skrajnej. Pozosta³y fragment ul. Warszawskiej bêdzie wykonywany

ulica Mickiewicza

skrzy¿owanie Nowoprojektowanej z Warszawska
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W trakcie procedury przetargowej jest równie¿ ul. Reymonta na
odcinku od ul. Szwole¿erów do ul. Andersena oraz tunel drogowy, który po³¹czy ul. Wojska Polskiego z ul. Orl¹. Trwaj¹ równie¿ prace przygotowawcze do przetargu na budowê ul. Gdyñskiej.
Zwyciêzcy w kategorii mêskiej
red.
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Spe³nione marzenia w Rampie

Wystawa o tym tytule zosta³a otwarta
w Galerii Teatru Rampa na warszawskim
Targówku. Swoje prace prezentuj¹ twórcy z Pracowni Rysunku i Malarstwa przy
MOK w Z¹bkach.

Ró¿norodne pod wzglêdem tematyki i techniki prace zaprezentowali: Barbara Abczyñska, Anna £empicka, Jacek Filc Nowakowski,
Hanna Krynicka, Urszula Krzysztoficz, Krystyna Maracewicz, Beata Mizerska, Ewa Piekarz, Anna Sokulska, El¿bieta Sypniewska,
Maria Rajzner, Lidia Starzyñska. Wystawê
otworzyli Witold Olejarz  dyrektor Teatru
Rampa oraz kurator wystawy  artysta malarz
Adam Bojara.
Po wernisa¿u autorzy obrazów zaproszeni
zostali na spektakl teatralny pt. Ósmy cud
wiata i zag³ada oraz na plener malarski do
Teodorówki, posiad³oci dyrektora teatru.
H.K.

Zapraszamy do nowego oddziału:
57/O BZ WBK w Warszawie
ul. Radzymińska 338
05-091 Ząbki
tel. 022 771 54 30
godziny otwarcia: 9.00 -18.00
stan na 30.04.2009

www.zabki.pl

opłata zgodna z taryfą danego operatora
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Wielkie zwyciêstwo Solidarnoci
 wspomnienia sprzed 20 lat
Solidarnoæ  to cudowny, nieznany dot¹d
w historii ruch spo³eczny, którym zachwyci³ siê
ca³y wiat. Ruch oparty na wartociach chrzecijañskich, na nauce Jana Paw³a II. Ruch, który
po³¹czy³ wysi³ek robotników i ch³opów z intelektem (m¹droci¹) polskiej inteligencji, buduj¹cy poza strukturami totalitarnego pañstwa fundamenty spo³eczeñstwa obywatelskiego.
To historyczne spotkanie pozwoli³o na zasadnicze prze³amanie komunistycznej dominacji nie
tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy.
Co najciekawsze, zwyciêstwo wynika³o nie tylko z zespolenia si³, które do tej pory podejmowa³y swoje wysi³ki oddzielnie, ale na czym nowym  zabieganiu o ludzk¹ sprawiedliwoæ
z trosk¹ o moralne, czyste sposoby dochodzenia
do tej sprawiedliwoci. To w³anie ten szlachetny rys Solidarnoci b³ogos³awi³ i wzmacnia³
w 1987 roku na Zaspie Jan Pawe³ II mówi¹c Solidarnoæ musi iæ przed walk¹.
I oto przyszed³ rok 1989, rok prze³omowy
w naszej historii. Uda³o siê bez rozlewu krwi wyznaczyæ termin wyborów do Sejmu i Senatu na
4 czerwca 1989 r. Co prawda, by³y one w 100%
wolne tylko do Senatu, a w 35% do Sejmu, co
oznacza³o, ¿e tylko 161 z 460 pos³ów mog³o byæ
wybranych w demokratycznych wyborach. Nastêpuje wielkie poruszenie serc i umys³ów ludzi
dobrej woli. W ca³ym kraju rodzi siê wielki ruch
obywatelski oparty na etosie Solidarnoci  to nie
ominê³o równie¿ naszego miasta.
W tym miejscu pragnê wyjaniæ dlaczego
dopiero po 20 latach postanowi³am spisaæ i ocaliæ od zapomnienia to niezwyk³e dowiadczenie,
które by³o dane prze¿yæ mojemu pokoleniu równie¿ tutaj w Z¹bkach.
Jestem to winna mieszkañcom miasta, którzy zdali egzamin z patriotyzmu i obywatelskiej
postawy w tamtych dniach. Bêdzie to równie¿
wiadectwem danym m³odemu pokoleniu, w jaki
sposób ich dziadkowie i rodzice walczyli
o woln¹, demokratyczn¹ Polskê.
Jest kwiecieñ 1989 roku, w wyniku obrad
okr¹g³ego sto³u og³oszono termin wyborów na
4 czerwca. Miasto Z¹bki zosta³o w³¹czone do
obwodu wyborczego Praga Po³udnie i mielimy
mo¿liwoæ obsadzenia 2 mandatów sporód tych
35% wolnego Sejmu i 3 mandatów do Senatu.
Aby zarejestrowaæ naszych solidarnociowych
kandydatów rusza zbieranie podpisów pod z¹bkowskimi kocio³ami. Akcja rozwinê³a siê spontanicznie, powielamy listy, organizujemy stoliki, które s¹ t³umnie oblegane przez mieszkañców
chc¹cych z³o¿yæ swoje poparcie dla opozycyjnych kandydatów. W ci¹gu kilku godzin listy s¹
zape³nione podpisami, trzeba odwieæ je do biura
Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ na Pradze-Po³udnie, które w tym czasie mieci³o siê
przy kociele Wszystkich wiêtych na Grochowie. Nie by³o ¿adnych oficjalnych struktur Solidarnoci w naszym miecie, ludzie spontanicznie anga¿owali siê do pomocy. Razem ze p.
Henrykiem Skolimowskim wieziemy listy z podpisami do Warszawy. W biurze wyborczym spotykam kolegów z Zak³adowej Komisji NSZZ
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Solidarnoæ z roku 1981, z zak³adu, w którym
pracowa³am. Przewodnicz¹cy K.O. Solidarnoæ Pragi Po³udnie stawia nam propozycjê zorganizowania i przeprowadzenia akcji wyborczej
na terenie Z¹bek. Dostajê upowa¿nienie do reprezentowania i prowadzenia akcji wyborczej
w imieniu Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ na terenie miasta oraz pierwsze, bardzo
trudne zadanie. S¹ uzasadnione obawy, ¿e komunici bêd¹ próbowali sfa³szowaæ wybory,
konieczna jest kontrola na ka¿dym poziomie,
w ka¿dej komisji wyborczej, a w szczególnoci
w komisjach obwodowych. Mamy w ci¹gu 2 dni
znaleæ kandydatów na cz³onków obwodowych
komisji wyborczych i na mê¿ów zaufania. Maj¹
to byæ osoby nie zwi¹zane z obozem rz¹dz¹cym
i w³adzami miasta, osoby zaufane, za które bêdê
odpowiadaæ g³ow¹, poniewa¿ lista któr¹ przedstawiê zostanie zatwierdzona przez K.O. Solidarnoæ Praga Po³udnie bez dalszej weryfikacji. W miecie by³o 8 obwodów g³osowania, do
ka¿dej komisji musielimy znaleæ kandydatów
na 3 cz³onków i 2 mê¿ów zaufania  ³¹cznie
40 osób, które uda³o siê znaleæ w ci¹gu jednej
doby. Lista kandydatów na cz³onków komisji
zosta³a przekazana do zatwierdzenia Miejskiej
Radzie Narodowej. Mimo pewnych trudnoci ze
star¹ w³adz¹ jest pierwszy sukces. W ka¿dej obwodowej komisji wyborczej licz¹cej 11 cz³onków mielimy 3 Naszych.
Nastêpne zadanie, jakie otrzyma³am od K.O.
Solidarnoæ Praga Po³udnie to zorganizowanie
akcji informacyjno-propagandowej na terenie
miasta (m.in. rozklejenie plakatów i zorganizowanie punktów informuj¹cych jak g³osowaæ).
By³o to zadanie trudne, a jednoczenie kluczowe dla zapewnienia sukcesu opozycji w wyborach.
Wybory 4 czerwca by³y inne ni¿ dotychczas
i inne ni¿ obecnie. Powierzono spo³eczeñstwu
wielkie zadanie i odpowiedzialnoæ. Komunici
starali siê bardzo utrudniæ pierwsze spotkanie
Polaków z demokracj¹. Wprowadzono wyj¹tkowo skomplikowany system g³osowania, w którym ³atwo by³o o pomy³kê.
G³osowanie 4 czerwca 1989 r. nie polega³o
na postawieniu krzy¿yka obok nazwiska wybranego kandydata, ale na wykreleniu na karcie
wyborczej wszystkich tych, na których nie g³osujemy. Ka¿dy z g³osuj¹cych dostawa³ 7 kart do
g³osowania, jedn¹ do senatu i szeæ do sejmu w
tym trzy z kandydatami PZPR, dwie karty z kandydatami bezpartyjnymi, na których znajdowali
siê ludzie Solidarnoci, oraz dodatkow¹ kartê
z tzw. list¹ krajow¹ na której umieszczono
35 nazwisk najwa¿niejszych polityków obozu
komunistycznego. Oddanie wa¿nego g³osu wymaga³o wykonania przez wyborcê kilkudziesiêciu precyzyjnych wykreleñ i trwa³o przewa¿nie kilka minut. Tak skomplikowany system
g³osowania mia³ spowodowaæ du¿¹ iloæ g³osów
niewa¿nych i przez to zmniejszyæ szanse kandydatów opozycyjnych. Aby osi¹gn¹æ sukces nale¿a³o wyedukowaæ spo³eczeñstwo jak maj¹ g³osowaæ. Wymaga³o to zorganizowania punktów

informacyjnych i zaanga¿owania du¿ej grupy
wolontariuszy.
Do tego celu potrzebny by³ lokal, który jeden
z mieszkañców udostêpni³ nam w pawilonie handlowym przy ul. Strzeleckiej. Podczas dy¿urów
t³umnie odwiedzaj¹ nas mieszkañcy Z¹bek, czêæ
z nich w³¹cza siê do czynnej pracy i w ten sposób
dru¿yna Komitetu rozros³a siê.
W dniu 29 maja zorganizowalimy spotkanie z naszymi kandydatami do Sejmu: Mari¹
Sielick¹-Grack¹ i Ryszardem Bugajem. Spotkanie odby³o siê w sali katechetycznej przy kociele
w. Trójcy, któr¹ wype³nili po brzegi mieszkañcy miasta. W tym miejscu muszê podkreliæ
wsparcie i pomoc dla naszej sprawy ze strony
proboszcza parafii w. Trójcy ks. Zdzis³awa
Gniazdowskiego. Pragnê gor¹co podziêkowaæ
mu za wszystko co dla nas zrobi³ w okresie przed
4 czerwca, a w szczególnoci po wyborach 
w okresie dzia³ania K.O. Solidarnoæ w Z¹bkach,
kiedy wspiera³ mnie  przewodnicz¹c¹ w trudnych chwilach nie tylko m¹dr¹ rad¹, ale przede
wszystkim modlitw¹.
Nigdy nie zapomnê atmosfery tych dni przedwyborczych, kiedy poparcie dla naszej sprawy
p³ynê³o z ca³ego wiata. Przyje¿d¿ali do Polski
znani politycy, noblici, artyci. Muzyka, pieni
patriotyczne, muzyka skomponowana dla Komitetu Wyborczego Solidarnoci rozbrzmiewa³a na
ulicach Warszawy i ca³ej Polski jak równie¿
w naszym miecie.
Jeden z kolegów zamontowa³ na swoim samochodzie nag³onienie i jedzi³ po uliczkach
Z¹bek, podaj¹c informacje wyborcze przeplatane muzyk¹ patriotyczn¹.
W tej cudownej atmosferze nadszed³ dzieñ
4 czerwca 1989 roku  s³oneczny chocia¿ ch³odny.
(relacja z wyborów i atmosfery powyborczej
w nastêpnym numerze).
Wanda Kret
Przewodnicz¹ca Komitetu Obywatelskiego
Solidarnoæ w Z¹bkach w latach 1989-1991
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Dnia 29 kwietnia 2009 roku
dzieci z z¹bkowskich przedszkoli wziê³y udzia³ w miêdzyprzedszkolnym przegl¹dzie
twórczoci Jana Brzechwy.
Przegl¹d zorganizowany zosta³
po raz pierwszy przez Przedszkole Niepubliczne SMYK.
Celem tej uroczystoci by³o
przybli¿enie ³atwych i zabawnych tekstów jednego z najwiêkszych klasyków literatury
dzieciêcej. Swoje umiejêtnoci
recytatorskie i artystyczne zaprezentowa³y dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3,
Przedszkola Niepublicznego
KRASNAL, Przedszkola Niepublicznego im. Jana Paw³a II oraz Przedszkola Niepublicznego SMYK. Imprezê rozpoczê³a
inscenizacja wiersza Jana Brzechwy pt. ¯uk,
przygotowana i w ca³oci wykonana przez nauczycielki z przedszkola SMYK.
Dzieci mia³y mo¿liwoæ przedstawienia
dowolnego, najbardziej ulubionego utworu
Jana Brzechwy. Tak wiêc mielimy okazjê
wys³uchaæ Kaczki dziwaczki w kilku wersjach, ZOO, Suma, Kwoki, Tañcowa³a ig³a z nitk¹ i wielu innych. Dziêki ogromnej pomocy nauczycielek z¹bkowskich
przedszkoli, uczestnicy wyst¹pili w wietnie
przygotowanych na tê okazjê strojach. Brawurowe wyst¹pienia ma³ych artystów owocowa-

Miêdzyprzedszkolny
przegl¹d twórczoci
Jana Brzechwy

³y za ka¿dym razem gromkimi brawami, wywo³uj¹c wród publicznoci wiele emocji a nawet miechu. Poza wystêpami przedszkolaki mia³y okazjê
wykazaæ siê znajomoci¹ wierszy Brzechwy, rozwi¹zuj¹c zagadki s³owne i rebusy, przygotowane przez nauczycielkê Miros³awê Koz³owsk¹. Mog³y
równie¿ podziwiaæ wystawê prac plastycznych, nawi¹zuj¹cych do utworów Jana Brzechwy, przygotowan¹
przez wychowanków SMYKA.
Na zakoñczenie dzieci za swój
twórczy wk³ad w przegl¹d twórczoci Brzechwy otrzyma³y pami¹tkowe

dyplomy oraz s³odkie niespodzianki, za na rêce nauczycielek z³o¿ono nagrody ksi¹¿kowe dla przedszkoli.
Pragniemy serdecznie podziêkowaæ dyrekcji oraz nauczycielkom przedszkoli bior¹cych udzia³ w przegl¹dzie.
Ich zaanga¿owanie jest najlepszym wiadectwem tego,
¿e zale¿y im na rozwoju artystycznym najm³odszych wychowanków. Rodzice oraz nauczyciele dzieci bior¹cych
udzia³ w przegl¹dzie mog¹
byæ dumni ze swoich pociech.
Agata Danielak

Przedszkole Skrzat: poznajemy ró¿ne zawody
W trosce o kszta³towanie w³aciwych nawyków, poszerzanie wiedzy dzieci na temat
zdrowia i bezpieczeñstwa w naszej placówce
organizowane s¹ spotkania z przedstawicielami ró¿nych zawodów: lekarzem i stra¿akami.
Pani doktor El¿bieta Milik uwiadamia³a
dzieciom, co grozi gdy nie umyj¹ r¹k przed
zjedzeniem posi³ku, czy zjedz¹ nie umyty
owoc. T³umaczy³a, jak nale¿y ubieraæ siê w
zale¿noci od pory roku i pogody. Pokazywa³a ilustracje, przedstawiaj¹ce roztocza oraz
niebezpieczne dla cz³owieka pajêczaki (kleszcze), co wzbudzi³o wiele emocji. Ponadto demonstrowa³a sposoby postêpowania w przypadku omdlenia, krwotoku z nosa i w innych
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sytuacjach trudnych. Zadawa³a dzieciom wiele
pytañ i za poprawne odpowiedzi wrêcza³a nagrody. Wszystkie przedszkolaki zosta³y wyró¿nione i otrzyma³y kolorowe naklejki. Odpowiedzia³a równie¿ na szereg zadawanych
pytañ. Dzieci by³y zainteresowane tematem,
s³ucha³y z du¿ym zaciekawieniem i wra¿liwoci¹.
Innymi zaproszonymi do naszego przedszkola goæmi byli stra¿acy z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Wo³omina. W dniu Po¿egnania Zimy i Powitania
Wiosny, który odby³ siê na placu przy ul. Kocielnej, zorganizowali oni pokaz ganiczy,
czuwali nad bezpieczeñstwem ca³ego przedsiêwziêcia oraz zapoznawali dzieci ze swoj¹
prac¹. Ponadto mówili dzieciom o niebezpieczeñstwie po¿arów i przyczynach ich powstawania. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o ogl¹danie
wyposa¿enia wozu stra¿ackiego.
Niezwyk³¹, zapowiedzian¹ wczeniej wizyt¹, by³o spotkanie wszystkich grup 3- i 4latków z przedstawicielem tej¿e stra¿y, z Panem Markiem Dobek. Celem tego spotkania
by³o omówienie zagro¿eñ, sytuacji niebezpiecznych dla ¿ycia i zdrowia oraz kszta³towanie w³aciwych postaw i zachowañ dzieci

wobec nich. Interesuj¹cy film dydaktyczny,
rzetelne przygotowanie ró¿nych rekwizytów
i wyj¹tkowo pasjonuj¹ce opowiadania Pana
Marka wzbudzi³y w dzieciach ogromny zachwyt i szczere zainteresowanie poruszanymi

zagadnieniami. Cieszymy siê, ¿e by³o to kolejne cenne spotkanie, które wp³ynê³o na realizacjê programu profilaktycznego dotycz¹cego szeroko pojêtego bezpieczeñstwa dzieci,
realizowanego w naszym przedszkolu. Dziêki temu mo¿emy powiedzieæ: Ze Skrzatem
jest bezpiecznie.
Dorota Jankowska
Edyta Pawlak
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Listy Mieszkañców

1. Stan ul. Warszawskiej i ulic przyleg³ych
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu! Minê³o sporo
czasu od objêcia przez Pana zaszczytnej funkcji
w³odarza miasta Z¹bki. Bardzo siê ucieszy³am,
¿e to w³anie Pan m³ody energiczny zosta³ burmistrzem i by³am pewna, ¿e za Pana rz¹dów
nast¹pi¹ zmiany w Z¹bkach.
Niestety rozczarowa³am siê ogromnie, moja
droga do pracy to jest mêka przez drogi i ulice:
Reymonta, Mi³a, ¯abia, S³owicza, Bociania,
Olszewskiego, Zielona i pozosta³e ulice prowadz¹ce do ul. Warszawskiej s¹ w op³akanym stanie. Dziury, dziury i jeszcze raz dziury, ka³u¿e,
b³oto, garby na asfalcie miêdzy innymi wjazd
na ul. Mi³¹ to wizytówka miasta Z¹bki.
O korkach, jakie tworz¹ siê na g³ównych ulicach Pi³sudskiego i Warszawskiej to szkoda pisaæ  koszmar. Panie Burmistrzu czy Pan korzysta z tych dróg? Pewnie nie!
Równie¿ nie chodzi Pan po innych ulicach i
nie widzi Pan jak rosn¹ domy, tworz¹c okropny
ba³agan architektoniczny. Kto pozwala na taki
ba³agan: niska zabudowa i wciniête domy wielorodzinne to tylko w Z¹bkach jest mo¿liwe.
Gdzie s¹ architekci tego miasta? Jak mo¿na tworzyæ taki nie³ad? Czy Panu to siê podoba? Mieszkañcom nie!
Panie Burmistrzu, najwy¿szy czas zacz¹æ
dzia³aæ i dbaæ o miasto, bo p³aci siê ogromne
podatki, a nie widaæ efektów.
Pozdrawiam serdecznie
Mieszkanka

Odpowied Burmistrza:
Szanowna Pani.
W tym pytaniu poruszy³a Pani kilka trudnych
spraw. Chyba jednak Pani¹ zaskoczê, pisz¹c, ¿e widzê wskazane przez Pani¹ problemy. Niestety widzê
równie¿ mnóstwo innych, których nie zdo³a³a Pani
wymieniæ, a które równie¿ wymagaj¹ rozwi¹zania.
Byæ mo¿e nie ma Pani zbyt wiele czasu ledziæ lokaln¹ prasê lub stronê internetow¹ BIP
Urzêdu Miasta, wiêc bêdê mia³ przyjemnoæ poinformowaæ Pani¹, ¿e wiêkszoæ wymienionych
ulic jest objêta planem inwestycyjnym ju¿ w tym
roku, z zamiarem wykonania wodoci¹gu b¹d
nawierzchni. Racjonalne podejcie do inwestycji nakazuje wykonanie pe³nej infrastruktury
podziemnej przed jej docelowym utwardzeniem,
dlatego w ostatnich dwóch latach wykonywano
relatywnie du¿o inwestycji wodoci¹gowych.
Poniewa¿ Warszawska i odbiegaj¹ce od niej
ulice znajduj¹ siê za drog¹ wojewódzk¹, sporo
czasu (oko³o roku) zajê³o uzgodnienie (uzyskanie zgody) od zarz¹dcy dróg wojewódzkich na
podci¹gniêcie do tych ulic wodoci¹gu. Jednak¿e w tym roku uda³o siê ca³y proces przygotowawczy zakoñczyæ i wykonywany bêdzie wodoci¹g w ulicach: Olszewskiego, Zimnej,
Ceglanej, Brukowej, Jeziornej, Kamiennej, Zielonej, B³êkitnej, £agodnej i Warszawskiej. Na
kolejne ulice, jeszcze w tym roku bêdzie przygotowywana dokumentacja projektowa i uzyskiwane pozwolenia na budowê tj. w ulicach: Batorego, Bema, Bocianiej, Sokolej, S³owiczej,
£abêdziej, Skowronka, Rybnej, ¯abiej, Niepod-

leg³oci, Weso³ej, Wiosennej, Skorupki, Szczêliwej, Wolnoci i ¯wirki. Czêæ ulic, które zostan¹ zwodoci¹gowane, w przysz³ym roku bêd¹
utwardzane (budowa nawierzchni).
Równie¿ w roku bie¿¹cym bêdzie wykonywana nawierzchnia w ulicy Warszawskiej (odcinek gminny) oraz w Reymonta. Ta druga ulica
z uwagi na koliduj¹cy gazoci¹g bêdzie wykonywana w tym roku na odcinku Szwole¿erów-Andersena, pozosta³a czêæ w przysz³ym roku. W
roku bie¿¹cym bêdzie budowana równie¿ ulica
Nowoprojektowana, która znacz¹co poprawy
komfort ¿ycia mieszkañców tego rejonu.
Niestety skomplikowany proces przygotowawczy inwestycji oraz jednak ograniczone rodki (chyba ka¿demu brakuje), nie pozwalaj¹ nam na wykonanie wszystkich niezbêdnych inwestycji.
Jednak¿e twierdzê, ¿e obecnego tempa inwestycyjnego mo¿e nam pozazdrociæ nie jedno miasto.
Proszê uzbroiæ siê w nieco cierpliwoci, a miasto
bêdzie zmienia³o siê w widoczny sposób z roku na
rok. Niestety wszystko musi nieco potrwaæ.
Z zagospodarowaniem przestrzennym jest ju¿
du¿o gorzej. Procesy, które zasz³y w poprzednich latach bêd¹ odczuwalne przez kolejnych 3050 lat. Nawet radykalna zmiana MPZP nie zmieni obecnego stanu. Niestety wiele miast w Polsce
wygl¹da podobnie.
Wezmê sobie do serca Pani has³o najwy¿szy
czas zacz¹æ dzia³aæ i dbaæ o miasto. Uwa¿am jednak, ¿e powinno byæ has³em ka¿dego mieszkañca.
Tylko wspólna praca i dba³oæ o miejsce zamieszania mo¿e przynieæ oczekiwane efekty.
Pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie nastêpuj¹cej nieruchomoci gruntowej:
Nr
dzia³ki

Obrêb

Pow.
w m²

KW

Po³o¿enie

16

'0041-03-17

584

KW VIII
67707

ul. Gajowa

Przeznaczenie
terenu do
wydzier¿awienia
Nieuci¹¿liwa
dzia³alnoæ
gospodarcza

Termin
wydzier¿awienia

Wywo³awcza op³ata
roczna z tytu³u czynszu
dzier¿awnego netto [z³]

Wadium
[z³]

Minimalne
post¹pienie
[z³]

5 lat

15000

2000

150

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak najwiêkszej stawki czynszu dzier¿awnego za grunt.
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ
w dniu 23.06.2009 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 12.00 (wejcie B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WP£ACENIE WADIUM NAJPÓNIEJ W DNIU 16.06.2009 r. NA KONTO URZÊDU:
PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy siê data wp³ywu na konto bankowe Urzêdu Miasta).
Warunki przetargu, szczegó³owe informacje oraz za³¹czniki do og³oszenia dostêpne na stronie BIP Urzêdu Miasta Z¹bki i w Referacie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomociami Urzêdu Miasta Z¹bki (tel. 0-22 781-68-14 (do 17), wew. 121,122)
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie nastêpuj¹cej nieruchomoci gruntowej:
Nr
dzia³ki

Obrêb

Pow.
w m²

KW

Po³o¿enie

Przeznaczenie
terenu do
wydzier¿awienia

Termin
wydzier¿awienia

Wywo³awcza op³ata
roczna z tytu³u czynszu
dzier¿awnego netto [z³]

Wadium
[z³]

Minimalne
post¹pienie
[z³]

61/7,
czêæ
61/8

'0050-03-26

497

KW
33232
KW
14243

ul.
Szwole¿erów

Nieuci¹¿liwa
dzia³alnoæ
gospodarcza

5 lat

24000

3600

250

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak najwiêkszej stawki czynszu dzier¿awnego za grunt.
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ
w dniu 23.06.2009 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11.00 (wejcie B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WP£ACENIE WADIUM NAJPÓNIEJ W DNIU 16.06.2009 r. NA KONTO URZÊDU:
PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy siê data wp³ywu na konto bankowe Urzêdu Miasta).
Warunki przetargu, szczegó³owe informacje i za³¹czniki do og³oszenia dostêpne na stronie BIP Urzêdu Miasta Z¹bki i w Referacie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomociami Urzêdu Miasta Z¹bki (tel. 0-22 781-68-14 (do 17), wew. 120)
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Z¹bki
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz art. 31 w zwi¹zku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z pón. zm.) podaje siê do wiadomoci publicznej informacjê o numerach i granicach
obwodów g³osowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych, w których bêd¹ przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego, zarz¹dzone
na dzieñ 7 czerwca 2009 r.
Numer
obwodu

Granice obwodu g³osowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
(adres)

1

Ulice: ks. Budkiewicza, Cicha, Drewnicka, Graniczna, Gwiadzista, Kochanowskiego,
ks. Kuleszy, Lena, Na Bagnie, Narutowicza, Pogodna, ks. Popie³uszki, Prosta, Radzymiñska,
ks. Skargi, Spokojna, Szpitalna, Wigury, Wilcza, Zakopiañska, ¯wirki

Publiczna Szko³a Katolicka
ul. 11-go Listopada 4

2

Ulice: Batorego (bez nr 2 i nr 2a), Bortnowskiego, I Brygady, Ga³czyñskiego, Górnol¹ska,
Hallera, Kombatantów, Konopnickiej, Lisa Kuli, 11-go Listopada, Piaskowa, S³awojaSk³adkowskiego, Sobieskiego, Sosnkowskiego, Starzyñskiego, Tetmajera, Wita Stwosza,
Wolnoci, Wyspiañskiego, ks. kard. Wyszyñskiego, ¯eromskiego

Gimnazjum Publiczne Nr 2
ul. Batorego 37
Lokal przystosowany do
potrzeb wyborców
niepe³nosprawnych

3

Ulice: Asnyka, Batorego nr 2 i 2a, Cisowa, Kolejowa, Leszyckiego, Modrzewiowa, Moniuszki,
Norwida, Orzeszkowej, Paderewskiego, Prusa, Rychliñskiego, Sienkiewicza, Wierzbowa,
Wojska Polskiego

Urz¹d Stanu Cywilnego
ul. Wojska Polskiego 10

4

Ulice: Bema, Brzozowa, Chabrowa, Ch³opickiego, D¹browskiego, Jana Paw³a II, Klamrowa,
£¹kowa, Mickiewicza, Mokra, Niepodleg³oci, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Piastowska, Polna,
Sezamkowa, S³owiañska, Sowiñskiego, Torfowa, Weso³a, Winiowa, Wysockiego

Szko³a Podstawowa nr 2
ul. Batorego 11

5

Ulice: B³êkitna, Bociania, Brukowa, Ceglana, Dolna, Jeziorna, Kamienna, Kossaka, Krzywa,
£abêdzia, £agodna, £odygowa, Olszewskiego, Pi³sudskiego – strona nieparzysta od nr 37 do
koñca i strona parzysta od nr 48 do koñca, Rybna, Skowronka, Skrajna, S³owicza, Sokola,
Warszawska, Wspólna, Zielona, Zimna, ¯abia, ¯urawia

Szko³a Podstawowa nr 1
ul. Pi³sudskiego 35

6

Ulice: Bartosza, Czo³gistów, Fiedlera, Harcerska, Jesienna, Ko³³¹taja, Kwiatowa, Lotnicza,
Ma³a, Matejki, Morcinka, Obroñców, Pi³sudskiego – strona nieparzysta od nr 1 do nr 35 i strona
parzysta od nr 2 do nr 46, Poniatowskiego, gen. Rómmla, Saperów, Sikorskiego – strona
nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 2 do nr 32, ks. Skorupki – strona
nieparzysta od nr 1 do nr 41 i strona parzysta od nr 2 do nr 64, Staszica, Szczêliwa, Szkolna,
Targowa, Westerplatte, Wiosenna, Zaciszna

Szko³a Podstawowa nr 1
ul. Pi³sudskiego 35

7

Ulice: Chopina, Dêbowa, Gdyñska, Klonowa, Krótka, Langiewicza, Legionów, Lipowa, 3-go
Maja, Okrê¿na, Orla, Sióstr Biendarzewskich, S³oneczna, S³owackiego, Topolowa, Traugutta,
W¹ska, 17-go Wrzenia, Wrzosowa, Wyzwolenia

Miejski Orodek Kultury
ul.Orla 8

8

Ulice: Broniewskiego, Bukowa, Jod³owa, Krêta, Okrzei, Reja, Rembertowska, Sikorskiego – od
Miejska Biblioteka Publiczna
nr 33 do koñca (strona parzysta i nieparzysta), ks. Skorupki – strona nieparzysta od nr 43 do
ul.Orla 6 lokal 75
koñca i strona parzysta od nr 66 do koñca, Sosnowa, Spacerowa, Stefczyka

9

Ulice: Andersa, Gajowa, Jaminowa, Kosynierów, Kociuszki, Krucza, Pu³askiego, Sasanki,
Szwole¿erów, wierkowa, Tulipanowa, Wronia, Zieleniecka, ¯o³nierska

Gimnazjum Publiczne Nr 1
ul. Harcerska 9
Lokal przystosowany do
potrzeb wyborców
niepe³nosprawnych

10

Ulice: Akacjowa, Andersena, Baniowa, Bratnia, Dzika, Jagielloñska, Jasna, Kaszubska,
Kopernika, Ignacego Krasickiego, gen. Maczka, Mazowiecka, Mi³a, Powstañców – numery
nieparzyste, Reymonta, Ró¿ana, Têczowa, U³añska, Wybickiego

Filia Szko³y
Podstawowej Nr 1
ul. Kocielna 2

11

Ulice: Baczyñskiego, Che³moñskiego, Herberta, Kocielna, Malczewskiego, Podlena,
Powstañców – numery parzyste, Z³ota

Filia Szko³y
Podstawowej Nr 1
ul. Kocielna 2

12

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”

Szpital „Drewnica”
ul. Rychliñskiego 1

Uwaga: Wyborca niepe³nosprawny na swój wniosek, wniesiony do dnia 28 maja 2009 r. do Urzêdu Miasta Z¹bki, ul. Wojska
Polskiego 10, pokój 8  parter, jest dopisywany do spisu wyborców tylko w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wybranym przez siebie obwodzie g³osowania przystosowanym do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 czerwca 2009 r. (niedziela) bêd¹ otwarte w godz. 800-2200
Burmistrz Miasta Z¹bki
/  / Robert Perkowski

www.zabki.pl
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CO S£YCHAÆ  2009/10

zaprasza na

Festyn Sportowo-Rekreacyjny
z okazji Dnia Dziecka
który odbêdzie siê w dniu
31 maja 2009 roku
na obiektach M.O.S.iR. w Zabkach
przy ul. S³owackiego 21
10
1100
00

1200

1300

13

30

W programie:
wystêp zespo³u tanecznego FART
wystêp zespo³u tanecznego Studia
Kreacji Kultury Grace
mecz pi³ki no¿nej Samorz¹dowcy z
Z¹bek  Policja Powiatu Wo³omiñskiego
turniej pi³ki no¿nej z cyklu Sportowa Rodzina (zespó³: rodzic + dziecko)
Bieg prze³ajowy na dystansie 1 mili

.
.
.
.
.
.
.
.

W czasie trwania festynu:
konkursy sprawnociowe z nagrodami dla
dzieci i m³odzie¿y
gra w badmintona
gra w siatkonogê
punkt gastronomiczny
pokaz treningu pi³ki no¿nej dzieci w wykonaniu M.K.S. Dolcan Z¹bki
pokaz szermierki w wykonaniu zawodników
U.K.S. Szabla Z¹bki
wizyta pi³karzy I-ligowego Dolcanu Z¹bki
wiele innych atrakcji

Serdecznie zapraszamy !!!  wiêcej na www.mosir-zabki.pl

Festyn Miejski  Dni Z¹bek
 7 czerwca 2009  Park Miejski 

1400
1415
1430
1445
1500
1515
1545
1605
1625
1645
1705
1725
1745
1845
2000
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Prezentacja Grupy Edukacji Artystycznej MOK
Prezentacja Przedszkola Nr 1
Prezentacja Przedszkola Leny Zak¹tek
Prezentacja Przedszkola Katolickiego
Prezentacja Przedszkola Nr 3
Pokaz tañca towarzyskiego  klub taneczny RYTM
Wystêpy sekcji baletowej z MOK
Prezentacja Szko³y Podstawowej Nr 1
Prezentacja Szko³y Podstawowej Nr 2
Prezentacja Zespo³u Szkó³ Katolickiej
Prezentacja Gimnazjum Nr 1
Prezentacja Gimnazjum Nr 2
Wystêpy Grupy FART z MOK
Wystêpy TEATRU ULICZNEGO MAKATA
Koncert Zespo³u PAPA D

www.zabki.pl

