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rodki unijne dla Z¹bek na p³ywalniê

ROMIKA
Jan Frelek

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO

Z¹bki, ul. Ko³³¹taja 55

Zarz¹d Województwa Mazowieckiego zatwierdzi³
listê rankingow¹ w sprawie wstêpnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniêtego z preselekcj¹ RPOWM/6.2/1/2009 Priorytet VI
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych
dla rozwoju turystyki i rekreacji dla Dzia³ania 6.2
Bezgotówkowe
Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego
rozliczenie!
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Samochód zastêpczy
Lista zawiera 226 projektów, które przesz³y
na czas naprawy!
Pomnik Upamiêtniaj¹cy
bohaterów
Cudu Nad
z 1920 roku
wczeniejsz¹
ocenêBitwy
formaln¹.
Do Wis³¹
dofinansowania

Serwis: tel. 022 781 50 34,
0 605 580 590
Holowanie:
tel. 0 601 26 47 68

Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe w Z¹bkach

zakwalifikowa³o siê zaledwie 12, najlepszych projektów. Na 10 miejscu znalaz³ siê projekt budowy
krytej p³ywalni, która bêdzie stanowi³a jeden z elementów Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego na terenie MOSiR. Koszt ca³kowity budowy
p³ywalni wyniesie 21,2 mln z³, z czego dofinansowanie opiewa na kwotê 13,3 mln z³ (co stanowi 62%
kosztów ca³kowitych). Kwota dofinansowania spora,
c.d. na str. 4

SYLWESTER
w „Orchidei”
Zapraszamy:
tel: 609-113-033
(22) 781-40-06
www.weselaorchidea.pl
NAJTAÑSZY SYLWESTER W MIEŒCIE

www.zabki.pl
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Komunikat

Zawiadomienie

Szanowni Pañstwo!

Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Ko³o
w Z¹bkach zawiadamia cz³onków, ¿e 14 grudnia 2009 paczki wi¹teczne bêd¹ wydawane wy³¹cznie osobom, które
pobra³y poni¿ej 80 kg

W zwi¹zku z otrzyman¹ informacj¹ ze Starostwa Powiatu Wo³omiñskiego informujemy, ¿e w 2010 r. na terenie gminy Z¹bki s¹
przewidziane nastêpuj¹ce inwestycje:
 przebudowa ulicy Batorego,
 modernizacja ulicy Wojska Polskiego.

Zarz¹d Ko³a nr 21

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê z prob¹ o uzupe³nienie
ewentualnych brakuj¹cych przy³¹czy do sieci uzbrojenia podziemnego
Z-ca Burmistrza Miasta Z¹bki
Grzegorz Mickiewicz

Gratulacje
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e dnia 26 listopada doradca Prezydenta RP, a jednoczenie mieszkaniec Naszego Miasta  Pan
Jacek Sasin zosta³ nominowany na funkcjê sekretarza stanu
oraz zastêpcy szefa Kancelarii Prezydenta RP. Serdecznie gratulujemy oraz ¿yczymy dalszych sukcesów.
Burmistrz Miasta Z¹bki Przewodnicz¹cy Rady Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
S³awomir Ziemski

Poszukujemy zdjêæ
przedstawiaj¹cych
historiê Z¹bek
Szanowni Pañstwo!
W przysz³ym roku planujemy wydaæ okolicznociowy album,
który zawiera³by ciekawe, unikatowe, nie publikowane wczeniej zdjêcia, grafiki, dokumenty przedstawiaj¹ce historiê Naszego Miasta. W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pañstwa, którzy posiadaj¹ w swych domowych zbiorach tak cenne materia³y
o ich udostêpnienie.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: (022) 781-68-14 wew.
172 (p. Iwona Potêga  inspektor ds. promocji, kultury, sportu
i zdrowia).
Za udzielon¹ pomoc z góry dziêkujemy.
Urz¹d Miasta Z¹bki

Informujê,
¿e w dniu 24.12.2009 r. (Wigilia)
zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy Urz¹d Miasta Z¹bki bêdzie
nieczynny.
Patrycja ¯o³nierzak
Sekretarz Miasta Z¹bki

PAWE£ SALON MODY MÊSKIEJ
POLECAMY

·
·
·
·
·
·

GARNITURY, SPODNIE, MARYNARKI
KOSZULE, KRAWATY
KURTKI JESIENNE I FLAUSZOWE
ROZMIARY 46-60 TAK¯E NIETYPOWE
ATRAKCYJNE CENY
SZEROKI WYBÓR
NASZA MI£A OBS£UGA,
BOGATY ASORTYMENT
ORAZ NISKIE CENY
ZADOWOL¥ KA¯DEGO KLIENTA

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

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

JAZDA NA MAXXXXXA
L-MAX Jacek Gago

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

www.zabki.pl
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XLVI Sesja
Rady Miasta

Teren pod now¹ siedzibê PGK
ko czy now¹ spó³kê by³oby na to
staæ?
Zdaniem prezesa wi¹tkiewicza
w³acicielem spó³ki i tak jest miasto.
 Zmieniaj¹ siê radni, zmieniaj¹ siê
prezesi, a to co zostanie wypracowane i tak pozostanie w³asnoci¹ miasta i miastu bêdzie s³u¿y³o  apelowa³ prezes PGK, zachêcaj¹c, ¿eby
teren zosta³ przekazany w zamian za
udzia³y, czyli bez przekazywania
rodków pieniê¿nych.
Radni wiêkszoci¹ g³osów przychylili siê do tego rozwi¹zania.
red.

26 listopada Rada Miasta podjê³a kolejn¹
uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na wniesienie do Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Z¹bkach, jako wk³adu niepieniê¿nego
(aportu) Miasta Z¹bki  prawa w³asnoci nieruchomoci gminnej przy
ul. Batorego w Z¹bkach, w zamian
za udzia³y. Oznacza to w praktyce
tyle, ¿e nieruchomoæ o powierzchni ponad 5000 m2 zosta³a przekazana na rzecz PGK. Wartoæ dzia³ki
wyceniona zosta³a na kwotê niemal
1,9 mln z³. W przysz³oci tam w³anie ma powstaæ nowa siedziba PGK
(zarówno czêæ administracyjna, jak
i gara¿owa).
Na sesjê nieoczekiwanie przyGABINET LEKARSKI
byli pracownicy PGK, chc¹c wesAndrzej Kaczorek
przeæ prezesa PGK Roberta wi¹tZ¹bki ul. Niepodleg³oci 1A
kiewicza. W imieniu pracowników
 internista
wyst¹pi³ Henryk Linka, który
 specjalista med. rodzinnej
i
medycyny
pracy
przybli¿y³ radnym warunki, w ja badania profilaktyczne pracowników
kich musz¹ pracowaæ. Na pewno
(wstêpne, okresowe, kontrolne)
 badania dla celów sanitarnonie by³o siê czym pochwaliæ. Nie
epidemiologicznych
by³oby chyba przesadne stwier badania kierowców wszystkich
kategorii
dziæ, ¿e nie ma w Z¹bkach zak³a EKG, spiromertria (bad. uk³adu
du pracy o gorszych warunkach.
oddechowego)
 drobne zabiegi (zastrzyki)
W trakcie dyskusji niektórzy
Gabinet czynny codziennie
radni sugerowali, ¿e PGK ten tetylko po uzgodnieniu
ren powinno nabyæ odp³atnie,
wizyty telefonicznie w godz 8-20
tel 603927323
w drodze przetargu. Pytanie tyl-

26 listopada odby³a siê XLVI sesja Rady Miasta Z¹bki, podczas której podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
 w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich 634
i 631
 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoæ
Orodka Pomocy Spo³ecznej
 w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie nieruchomoci gruntowej
 w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie nieruchomoci gruntowej
 w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoci gruntowej
 w sprawie przekazania Miastu Z¹bki mienia
Skarbu Pañstwa
 w sprawie wymagañ, jakie powinien spe³niaæ
przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierz¹t, a tak¿e grzebowisk i spalarni
zw³ok zwierzêcych i ich czêci oraz na ochronê
przed bezdomnymi zwierzêtami
 w sprawie zasad zbycia oraz oddawania w dzier¿awê lub najem aktywów trwa³ych Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
 Miejskiej Przychodni Zdrowia w Z¹bkach
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie emisji obligacji
 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu
Miasta Z¹bki na 2009 rok
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na wniesienie do Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Z¹bkach, jako wk³adu
niepieniê¿nego (aportu) Miasta Z¹bki  prawa
w³asnoci nieruchomoci gminnej przy ul. Batorego w Z¹bkach, w zamian za udzia³y.
Pe³na treæ uchwa³ dostêpna jest na stronie internetowej Urzêdu Miasta (ww.zabki.pl), link BIP, w zak³adce prawo miejscowe

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

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

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

Z¹bki
ul. Powstañców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 8002100
sob. 9001700
niedz. 10001500
www.zabki.pl
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dokoñczenie ze str. 1

rodki unijne dla Z¹bek na p³ywalniê

tym bardziej, ¿e na ca³e Mazowsze by³o do
rozdysponowania niewiele ponad 80 mln z³,
a konkurencja bardzo du¿a.
W ramach tego konkursu Miasto z³o¿y³o
³¹cznie 4 projekty. Oprócz tego, na który uzyskano dofinansowanie na licie znalaz³y siê
wnioski dotycz¹ce budowy:
 hali wystawienniczo-widowiskowo-sportowej (40 miejsce, wartoæ ca³kowita projektu: 24,5 mln z³),
 kortów tenisowych, boiska, skateparku, lodowiska z budynkiem zaplecza (123 miejsce, wartoæ ca³kowita: 5,2 mln z³),

 trybuny g³ównej wraz zapleczem socjalnym
(170 miejsce, wartoæ ca³kowita projektu:
29,5 mln z³).
Wszystkie obiekty mia³yby siê sk³adaæ na
jedno du¿e Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe. Nietrudno policzyæ, ¿e ³¹czne
wydatki na wszystkie obiekty z¹bkowskie stanowi¹ kwotê wiêksz¹ ni¿ rodki, które przeznaczone na ca³e województwo.
 Konkurencja by³a bardzo du¿a, jednak
uda³o siê. Teraz przed nami dalszy ci¹g ciê¿kiej pracy zwi¹zany ze zrealizowaniem tych
projektów. Jak dobrze pójdzie, ju¿ za rok bê-

dzie mo¿na ogl¹daæ plac budowy. P³ywalnia
bêdzie wyposa¿ona w 25-metrowy basen,
zje¿d¿alniê, brodzik, jacuzzi, krêgielniê, odnowê biologiczn¹ (sauny, baseny, komory),
dwie sale do squasha oraz wind-tunnel. Pomimo, i¿ rozmiar obiektu nie bêdzie olbrzymi,
bêdzie on stanowi³ unikaln¹ pere³kê w skali
kraju. Mamy nadziejê, ¿e uda siê zrealizowaæ
ca³oæ zgodnie z pierwotnymi za³o¿eniami,
gdy¿ by³by to pierwszy obiekt tego typu w
Polsce  informuje burmistrz Robert Perkowski.
red.

Spotkanie w sprawie ul. Batorego
Trwaj¹ jeszcze prace zwi¹zane z przebudow¹ tej powiatowej drogi na odcinku ul.
Wolnoci  11 Listopada. Poniewa¿ realizacja inwestycji wzbudzi³a niezadowolenie ze
strony mieszkañców postanowiono zorganizowaæ spotkanie w tej sprawie, do którego
dosz³o 4 grudnia. Z inicjatywy przewodnicz¹cej komisji gospodarczej Zofii D¹browskiej zaproszono na nie starostê Macieja
Urmanowskiego oraz naczelnika wydzia³u
dróg powiatowych Adama Marcinkiewicza.
Na spotkanie przybyli tak¿e miejscowi samorz¹dowcy: burmistrzowie, przewodnicz¹cy
rady oraz radni, a przede wszystkim zainteresowani mieszkañcy.
Jako pierwszy g³os zabra³ radny Marcin
Kubicki, który zwróci³ uwagê na nienajlepsze oznakowanie tej inwestycji. Starosta
skwitowa³ to krótko: za oznaczenie odpowiada wykonawca. Nie by³a to jedyna uwaga pod
adresem wykonawcy. Mieszkañcy zarzucaj¹,
¿e firma dzia³a w sposób niechlujny, mieszkañcom zabrudzono ogrodzenia, za ciê¿arówki nanosz¹ na jezdniê mnóstwo b³ota.
Naczelnik próbowa³ uspokajaæ zdenerwowa-
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nych mieszkañców, przypominaj¹c ¿e tocz¹
siê tam ci¹gle prace, wiêc trudno oczekiwaæ,
aby nie by³o tam ¿adnych utrudnieñ.
Najwiêksze pretensje zg³aszali mieszkañcy odnonie lokalizacji przystanków autobusowych, które zosta³y poprzesuwane. Szczególnie mocno krytykowano przystanek, który
umiejscowiono na samym ³uku drogi. Zdaniem mieszkañców, którzy widz¹ co tam siê
dzieje na co dzieñ, miejsce to jest szczególnie niebezpieczne, w przesz³oci ginêli tam
przypadkowi przechodnie. Naczelnik wydzia³u dróg powiatowych t³umaczy³, ¿e znalezienie odpowiedniego miejsca na zatokê
autobusow¹ na tej drodze jest rzecz¹ bardzo
trudn¹, gdy¿ sama zatoka ma d³ugoæ 49 m, a
trzeba te¿ mieæ na uwadze skrzy¿owanie oraz
wjazdy. Zdaniem naczelnika jedn¹ z zasad
projektowania jest umiejscawianie przystanku za skrzy¿owaniem.
Mieszkañcy nie dali siê jednak przekonaæ.
Niektórzy sugerowali wrêcz, ze projektant nie
pofatygowa³ siê, aby zobaczyæ jak to wszystko wygl¹da w terenie.

Drug¹ najbardziej bulwersuj¹c¹ spraw¹
by³a kwestia likwidacji wjazdów do posesji.
Wjazdy, które nie by³y naniesione na mapy
zosta³y pominiête. Zlikwidowano kilka wjazdów przy posesjach naro¿nych, które mia³y
wjazdy od strony dwóch ulic. Podczas projektowania przyjêto zasadê, ¿e jedn¹ posesjê
obs³uguje jeden wjazd.
Starosta zobowi¹za³ siê, ¿e wszelkie uchybienia zostan¹ naprawione (chodzi o drobne korekty), natomiast w odniesieniu do spraw wiêkszego kalibru, jak choæby lokalizacji przystanku
ma zwróciæ siê do projektanta, aby ten przedstawi³ ró¿ne alternatywne rozwi¹zania problemu.
Starosta poinformowa³, ¿e projektuj¹c na
nowo ul. Batorego projektant bra³ pod uwagê nie tylko interesy mieszkañców, ale tak¿e
u¿ytkowników ruchu.
Maciej Urmanowski powiedzia³ równie¿,
¿e jezdnia uzyska przejezdnoæ w tym roku,
za prace brukarskie bêd¹ kontynuowane w
przysz³ym roku.
red.

www.zabki.pl
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Inwestycje w Miecie
Boiska sportowe
4 grudnia nast¹pi³o komisyjne odebranie
boiska wielofunkcyjnego wybudowanego na
terenie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. Jest to stosunkowo bardzo du¿e boisko,
gdy¿ jednoczenie mo¿na na nim prowadziæ
dwa mecze koszykówki oraz mecz siatkówki
lub mo¿e pos³u¿yæ jako boisko do gry w pi³kê
rêczn¹ lub no¿n¹.

W chwili obecnej jest ich 6, a bêd¹ kolejne.
Z¹bki uzyska³y bowiem dofinansowanie na
budowê drugiego Orlika, który tym razem
wyl¹duje przy Gimnazjum Nr 1. £¹czne dofinansowanie na ten kompleks boisk wyniesie
666 tys. z³. Inwestycja zostanie wykonana w
przysz³ym roku.
Ulica Ks. Zycha
Droga stanowi¹ca ma³¹ obwodnicê
Z¹bek jest ju¿ ca³kowicie wykonana. Dodatkowo zmodernizowano pozosta³y odcinek ul. Warszawskiej. Ul. Ks. Zycha jest
jedn¹ z 14 dróg realizowanych w ramach
kompleksowego programu modernizacji
g³ównych dróg w Z¹bkach. Oficjalne
otwarcie nast¹pi 14 grudnia.

Komisja odbiera boisko na terenie MOSiR

Podobne boisko, tyle ¿e o po³owê
mniejsze dwa tygodnie wczeniej odebrano przy Publicznym Gimnazjum Nr 1.
Pod wzglêdem liczby boisk sytuacja
zmieni³a siê diametralnie. Trzy lata temu
nie by³o ¿adnego nowego boiska.
Ostatnie prace u zbiegu ulic Warszawskiej i Ks. Zycha

Boisko przy PG nr 2

Baza CEPIK
Pomieszczenia po starym archiwum
Urzêdu s¹ w chwili obecnej adaptowane
na potrzeby stworzenia bazy Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jest
to niezbêdne, poniewa¿ w przysz³ym roku
Stra¿ Miejska zostanie wyposa¿ona w
radar. Dla prawid³owej identyfikacji kie-

Z¹bki z certyfikatem ISO 9001
Miasto Z¹bki uczestniczy³o w projekcie unijnym System zarz¹dzania jakoci¹ w urzêdzie samorz¹dowym, norma ISO 9001, którego efektem jest przyznanie certyfikatu zarz¹dzania jakoci¹. Zdaniem burmistrza Z¹bek Roberta Perkowskiego wdro¿enie tego
systemu to gwarancja lepszej jakoci obs³ugi klienta, ale równie¿ usprawnienie organizacji pracy i uproszczenie procedur. Zanim ostatecznie przyznano certyfikat urz¹d musia³
byæ przewietlony trzykrotnie. W pierwszym etapie dokonano audytu wewnêtrznego (16
listopada), wykonanego przez urzêdników miejskich, kolejne dwie kontrole przeprowadzili audytorzy zewnêtrzni (20 i 27 listopada). G³ówny audytor jednostki certyfikuj¹cej
Piotr Baran pozytywnie oceni³ funkcjonowanie z¹bkowskiego magistratu ze wzglêdu na
jego du¿¹ efektywnoæ oraz przejrzystoæ procedur. To u³atwi³o Z¹bkom doæ szybko
uzyskaæ certyfikat jakoci. O tym, ¿e stosunkowo niewiele trzeba by³o poprawiaæ wiadczy choæby fakt, ¿e Z¹bki jako ostatnia gmina przyst¹pi³a do tego projektu (w projekcie
uczestniczy³o 20 gmin), a jako pierwsza zakoñczy³a ca³y proces certyfikacji.
MO

www.zabki.pl

rowców potrzebna jest wspomniana baza, która musi spe³niæ doæ du¿e wymagania techniczne. Równie¿ osoby, obs³uguj¹ce ten system musz¹ uzyskaæ odpowiednie certyfikaty
bezpieczeñstwa. Nad ca³oci¹ czuwa specjalna komisja wyznaczona przez MSWiA.
Wnioski o dofinansowanie
Urz¹d Miasta z³o¿y³ wnioski o dofinansowanie na takie projekty jak:
 Remont dachu zabytkowego budynku Miejskiego Orodka Kultury w Z¹bkach  willa
Alina z 1912 r. w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, wartoæ zadania: 464 730,58 z³,
kwota wnioskowana: 232 365,29 z³.
 budowa trybuny g³ównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR
w Z¹bkach na 1996 miejsc siedz¹cych, w ramach og³oszonego przez Samorz¹d Województwa Mazowieckiego naboru wniosków
na rok 2010 do Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Mazowieckiego ze
rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wartoæ projektu: 9 948,44 tys. z³, wnioskowana kwota: 3 282,84 tys. z³
 budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie MOSiR w Z¹bkach, w ramach og³oszonego przez Samorz¹d Województwa Mazowieckiego naboru wniosków na rok 2010
do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego ze rodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
wartoæ projektu:476,85 tys. z³, wnioskowana kwota: 157,36 tys. z³.
Przetargi
Wszczêto postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 przewozy transportu zbiorowego na linii
komunikacyjnej Z¹bki-Warszawa Wileñska
 us³ugi zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem
infrastruktury miejskiej w 2010 roku, us³ugi
zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem infrastruktury budynków zarz¹dzanych przez
Miasto Z¹bki
 us³ugi zwi¹zane ze zbieraniem nieczystoci sta³ych z koszy ulicznych i pojemników
oraz dzikich wysypisk wraz z ich wywozem (transportem) z terenu Miasta Z¹bki;
 informatyzacja Urzêdu Miasta  zakup,
dostawa i monta¿ urz¹dzenia UPS
 Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Z¹bkach sp. z o.o. og³osi³o przetarg nieograniczony na roboty budowlane zwi¹zane z budow¹ sieci wodoci¹gowej w ul. Paderewskiego oraz sieci wodoci¹gowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Kosynierów.
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Z Z¹bek do Szkocji
Na zaproszenie z St. Peter the Apostle High
School w Clydebank (hrabstwo West Dunbartoshire ko³o Glasgow) przebywa³a w Szkocji
edukacyjna delegacja z Burmistrzem Z¹bek
Robertem Perkowskim na czele. Termin wizyty nie by³ przypadkowy  dnia 13 listopada
2009 roku uroczycie otwarto nowy budynek
szko³y, która jest partnerem Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Z¹bkach.
Wspó³pracê tê nawi¹za³ kilka lat temu dyrektor Karol Ma³olepszy, wówczas jako dyrektor
jednej ze szkó³ wo³omiñskich. W ci¹gu tych
lat zawi¹za³a siê przyjañ ze szkockimi nauczycielami, a najbardziej z Michaelem Rainey, który jest g³ównym animatorem wspó³pracy edukacyjnej z tamtej strony.
Oficjalnego otwarcia szko³y dokona³
Arcybiskup Archidiecezji Glasgow  Mario Ponti przy udziale Provosta West Dunbartoshire  Denisa Agnew. Obecni byli
tak¿e parlamentarzyci z Parlamentu Wielkiej Brytanii oraz z Parlamentu Szkocji,
która w Zjednoczonym Królestwie jest krajem zwi¹zkowym o doæ du¿ej autonomii.
Szkoci ró¿ni¹ siê bardzo od Anglików. Kulturowo i jêzykowo bli¿si s¹ Irlandczykom
 tak¿e potomkom Celtów. Czulimy siê
bardzo uhonorowani zaproszeniem na ten,
historyczny moment obok tak szacownych
osobistoci szkockich. Na pami¹tkê podarowalimy na rêce dyrektora nowej szko³y
pana Micka Vassie, odlew wizerunku naszego
Patrona  Jana Paw³a II, wiern¹ kopiê profilu,
znajduj¹cego siê na marmurowej tablicy w auli
z¹bkowskiego Gimnazjum.

Interesuj¹cy jest sposób sfinansowania nowej szko³y. Gmach wybudowa³a i wyposa¿y³a prywatna firma, która udostêpnia j¹ teraz
samorz¹dowi pobieraj¹c raty leasingowe przez
30 lat. W tej op³acie mieszcz¹ siê konserwacje, naprawy bie¿¹ce i remonty. Dziêki temu
op³acalne okaza³o siê zastosowanie trwa³ych
materia³ów i wyposa¿enia. I to widaæ! Ciekawe, czy w polskich warunkach da³oby siê tym
sposobem finansowaæ podobne przedsiêwziêcie? Gmach nowej szko³y dla 1700 uczniów
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jest imponuj¹cy, o wygl¹dzie kojarz¹cym siê raczej z nowoczesnym
dworcem lotniczym. Wewn¹trz s¹ 4
sale sportowe, wielka si³ownia itd.,
a na zewn¹trz 2 du¿e boiska o sztucznej murawie. Rzecz ciekawa  wcale nie widaæ tej masy uczniów.
Nawet na d³ugich przerwach jest
spokojnie i nie tak ha³aliwie jak w
naszych szko³ach. W Wielkiej Brytanii obowi¹zuje zakaz fotografowania uczniów, wiêc na zdjêciach szko³a wydawaæ siê mo¿e pustawa  w rzeczywistoci tak
nie jest. Uczniowie obowi¹zkowo przychodz¹
do szko³y (w publicznej te¿!) w ujednoliconych strojach  marynarki, sweterki i pulower-

ki oraz koszulki polo w identycznych kolorach i regulaminowym fasonie. Czarne spodnie
lub spódnice. Dziewczêta w bia³ych bluzkach,
a ch³opcy  koszulach, z krawatami w barwach
szko³y wygl¹daj¹ naprawdê wspaniale. Nie widzielimy w szkole ani
jednego ucznia w dresie z kapturem
lub pstrokatym ubraniu, ani dziewcz¹t z wyeksponowanymi, go³ymi
brzuchami na wschodnioeuropejsk¹
mod³ê. Za to, w Edynburgu spotkalimy mnóstwo
ch³opców i mê¿czyzn w
kiltach, czyli szkockich
spódniczkach. Okaza³o
siê, ¿e to kibice pi³karscy
udaj¹cy siê na mecz narodowej dru¿yny.
Gocinni Szkoci z dum¹ oprowadzali nas po nowoczesnym budynku (pozazdrociæ!) swojej szko³y. Pokazali nam te¿ miejsca
przysz³orocznego zakwaterowania
naszych uczniów oraz wiele piêknych miejsc w Szkocji: port rybacki Oban, turystyczne miasteczko Fort Wiliam,
stolicê Edynburg (Edinburgh) z Zamkiem
Królewskim i oczywicie Glasgow. Uczestniczylimy w ró¿nego rodzaju zajêciach lekcyjnych, podczas których mielimy okazjê

zobaczyæ w praktyce aktywizuj¹ce metody
pracy z uczniami przy u¿yciu nowoczesnych
technologii. Szczególnie imponuje znakomite przygotowanie zajêæ. Nie ma tam miejsca
na improwizacjê i stratê czasu, a przy tym
zajêcia odbywaj¹ siê jakby niespiesznie.
Ka¿dy wykonuje spokojnie swoj¹, zaplanowan¹ pracê. Uczy siê tam na zunifikowanych materia³ach przygotowanych
przez nauczycieli dla szkó³ ca³ego hrabstwa. Podobnie wygl¹daj¹ testy i sprawdziany. Dziêki temu uczniowie szkó³ publicznych s¹ tam nauczani, a ich postêpy
mierzone, tymi samymi narzêdziami.
Wyniki s¹ wiêc porównywalne bezporednio. Szkolnictwo szkockie, obok fiñskiego i skandynawskiego uwa¿ane jest
obecnie za jeden z najlepszych modeli
na wiecie.
W Glasgow, wziêlimy udzia³ w niedzielnej mszy w. odprawionej w rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oci. Potem
kombatanci zaprosili nas do swojego Klubu
oraz wyrazili ochotê spotkania siê z polskimi
uczniami, którzy przybêd¹ do Glasgow. A trzeba siê pospieszyæ, bo up³yw czasu sprawia, ¿e
szacownych ¿o³nierzy II wojny wiatowej jest
ju¿ coraz mniej Z wielu tysiêcy osiad³ych
po wojnie w Szkocji, dzi pozosta³a ich zaledwie garstka.

Wyjazd wykorzystalimy do ustalenia
szczegó³ów dalszej wspó³pracy edukacyjnej.
Burmistrz Robert Perkowski i dyrektor
Karol Ma³olepszy byli goæmi Provosta Denisa Agnev.
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Provost to organ samorz¹dowy o
kompetencjach odpowiadaj¹cych w
przybli¿eniu burmistrzom polskim,
ale na obszarze obejmuj¹cym nawet
kilka miast  teren dzia³ania bli¿szy
powiatowemu starocie, co wynika
z odmiennego podzia³u administracyjnego i ustroju samorz¹dowego. W
trakcie tego, oficjalnego spotkania
mówiono o edukacyjnej wspó³pracy
w ramach europejskiego programu
Comenius. Nastêpnie Provost zaprowadzi³ goci na pobliski plac Solidarnoci w Glasgow. Polski akcent,
bia³y orze³ na czerwonym tle umiejscowiony jest te¿ w z³otym ³añcuchu (insygnium) Provosta West Dunbartoshire.
W trakcie rozmów roboczych w szkole, których uczestnikami byli tak¿e Krzysztof Szczepañski  nauczyciel jêzyka angielskiego, kierownik wspólnych obozów oraz Jacek
P³ywaczewski  wspó³organizator wymiany,
ustalilimy ¿e w kwietniu 2010 roku zorganizujemy w Z¹bkach miêdzynarodowy turniej
pi³karski z udzia³em uczniów partnerskiej szko³y szkockiej. Równolegle rozegrany zostanie
turniej tenisa sto³owego. W maju do Szkocji po-

jad¹ nasi uczniowie na 10-dniowy, edukacyjny
obóz polsko-szkocki. Chêtnych na wyjazd jest
ju¿ wiêcej ni¿ miejsc! Kilka dni przebywaæ bêd¹
w Inverness na pó³nocy Szkocji (Highland),
a pozosta³y czas Glasgow. W czerwcu, z kolei,
przyjad¹ do nas uczniowie szkoccy na analogiczny pobyt z g³ównym miejscem zakwaterowania w okolicach Krakowa, ale te¿ i z wizyt¹
w Z¹bkach oraz zwiedzaniem Warszawy.
Przygotowania do podpisania wspólnego
programu w ramach Comeniusa posunê³y siê
dziêki tej wizycie do przodu. Szkotów intere-

suje kultura polska oraz problematyka ludobójstwa na przyk³adzie niemieckich obozów
masowej zag³ady w Polsce. Natomiast nas ciekawi¹ historyczne zwi¹zki polsko-szkockie
oraz ich kultura i oczywicie kontakt z jêzykiem angielskim. Ciekawostk¹ jest, ¿e Szkoci
mówi¹ bardzo specyficzn¹ odmian¹ jêzyka angielskiego, zwan¹ Scottish. Ale rodzimym jêzykiem szkockim jest prastary, celtycki jêzyk
gaelicki (gaelic), który z angielszczyzn¹ nie
ma zupe³nie nic wspólnego i ró¿ni siê od niego mniej wiêcej tak, jak jêzyk litewski od polskiego. Po gaelicku mówi jednak ju¿ tylko niewielka liczba, g³ównie starszych ludzi i raczej
na wyspach oraz w odleg³ych miejscowociach. Dla m³odzie¿y kluczem do wiata jest
znajomoæ jêzyka angielskiego  naszym
uczniom tak¿e coraz bardziej przydatna.
Chcemy uzyskaæ dofinansowywanie dalszej wspó³pracy ze rodków unijnych. Umo¿liwi to udzia³ w wymianie tak¿e uczniom z rodzin o mniejszych dochodach oraz szkolenia
naszej kadry pedagogicznej na kursach
w Szkocji. Koszt pobytu z¹bkowskiej delegacji zosta³ pokryty przez gospodarzy.
Tekst i foto:
Jacek P³ywaczewski

Ambasador Wêgier w Z¹bkach

4 grudnia przyby³ do Z¹bek wraz z ma³¿onk¹ ambasador Republiki Wêgierskiej w
Polsce Robert Kiss. Dyplomaci przybyli na
zaproszenie zaprzyjanionego Ko³a Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
w Z¹bkach. By³a to pierwsza wizyta ambasadora Wêgier w naszym miecie, natomiast ambasadorowa kilkukrotnie odwiedza³a ju¿ z¹bkowskie ko³o. Na spotkanie przyby³ równie¿
burmistrz Robert Perkowski.

www.zabki.pl

Mo¿na powiedzieæ, ¿e
nie by³a to oficjalna wizyta, z pe³nym ceremonia³em. Taki te¿ by³ zamiar,
gdy¿ gocie chcieli zobaczyæ jak funkcjonuje ko³o
na co dzieñ. Tego dnia,
pónym popo³udniem,
zwyczajowo odbywaj¹ siê
zajêcia plastyczne, podczas których
podopieczni wykonuj¹ ró¿ne prace.
Tym razem m³odzie¿ wspar³a pani
ambasadorowa, znana z zami³owañ
plastycznych, która równie¿ w³asnorêcznie
przyozdobi³a ma³¹ doniczkê. Dla wszystkich
by³a to nie lada atrakcja, ale tak¿e niema³e wyró¿nienie.
Przyby³y na spotkanie burmistrz Z¹bek
wrêczy³ kwiaty pani ambasadorowej, a ambasadorowi upominki o tematyce z¹bkowskiej.
W dalszej kolejnoci
dosz³o do rozmów miêdzy
burmistrzem i ambasadorem. Tematem wiod¹cym
by³a kwestia ewentualnej
wspó³pracy na poziomie
samorz¹dowym przy
uwzglêdnieniu mo¿liwoci, jakie daj¹ instytucje
unijne. Burmistrz zaprosi³
ambasadora na kolejn¹ wi-

zytê do Z¹bek. Ambasador zadeklarowa³ chêæ
ponownego odwiedzenia miasta. Byæ mo¿e
bêdzie to pierwszy krok zmierzaj¹cy ku nawi¹zaniu wspó³pracy miêdzy Z¹bkami a partnerskim miastem na Wêgrzech.
red.
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Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr3 Skrzat nagrodzone
Jan Pawe³ II to postaæ wybitna, z tym wiêksz¹ ochot¹ przyst¹pilimy do udzia³u w konkursie plastycznym pod has³em  Nasz Papie¿ najbardziej kocha³....
Konkurs zorganizowany zosta³ przez Integracyjne Centrum Owiatowe oraz Niepubliczne
Przedszkole Baniowa Kraina w Wo³ominie dla
uczczenia pontyfikatu Ojca wiêtego i przeznaczony by³ dla dzieci z powiatu wo³omiñskiego.
Ka¿dy konkurs to doskona³a okazja, by poczuæ
radoæ tworzenia. Sztuka, bowiem s³u¿y ludzkoci od najdawniejszych czasów, a jej piêkno jest
potrzebne cz³owiekowi jako czynnik pe³nego i
harmonijnego rozwoju. Pozwala wyzwoliæ tkwi¹ce w cz³owieku zdolnoci i odnieæ sukces.
Nie sposób nie wspomnieæ o satysfakcji, jak¹
daj¹ konkursy plastyczne ich uczestnikom, s¹ przecie¿ doskona³ym sposobem wypowiedzenia tego,

co czuj¹ i co nie zawsze da siê nazwaæ s³owami.
Osoba Ojca wiêtego Jana Paw³a II jest nam
bardzo bliska, inspiruje do wielu przemyleñ. Na
ich podstawie uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonaæ prace plastyczne ró¿norodnymi i ciekawymi technikami graficznymi, rysunkowymi,
malarskimi oraz przestrzennymi.
Do udzia³u w konkursie zaanga¿owa³y siê dzieci
i nauczycielki, a tak¿e rodzice naszych przedszkolaków. Prace by³y naprawdê piêkne i bardzo twórcze, urzeka³y palet¹ barw i otwartoci¹ serc dzieciêcych. Ich oceny dokona³a komisja konkursowa
powo³ana przez organizatora. Trafnoæ doboru tematu pracy, oryginalnoæ oraz walory artystyczne
to kryteria, wg których komisja wy³oni³a laureatów.
16.10.2009r. og³oszono listê zwyciêzców oraz
uroczycie wrêczono nagrody. Z nieskrywan¹ radoci¹ mamy zaszczyt poinformowaæ, ¿e wród

nagrodzonych znalaz³o siê wielu naszych wychowanków. Oto nasi laureaci:
I miejsce  Kinga Krasnodêbska, wyró¿nienia  Weronika Konopko, Jakub Skassa, Wiktoria Parzonka, Patryk ¯urek, Karolina Gombarczyk
oraz dyplomy  Zuzia Borowiecka, Maciek Baranowski, Amelka Jagodziñska, Iga Koz³owska,
Marysia Dudek, Lidia Dudek, Magda Borzêcka,
Jakub Szymañski, Kamila Je¿, Piotr Kaczyñski
oraz Maciej Czepiel.
Nagrody, w imieniu naszych wychowanków,
odebra³a pani Sylwia Parzonka, przedstawicielka
rodziców, a nastêpnie przekaza³a je do poszczególnych grup, gdzie nast¹pi³o ich uroczyste wrêczenie dzieciom. By³y gratulacje, radoæ i ³zy
wzruszenia. Jestemy bardzo dumne z sukcesu naszych wychowanków.
Bo¿ena Pietrzak

Pamiêæ gimnazjalistów o wiêcie Niepodleg³oci
Obchody 91 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci przez nasz¹ Ojczyznê sta³y siê okazj¹ do zaprezentowania wzruszaj¹cego widowiska patriotycznego przygotowanego przez uczniów Publicznego
Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popie³uszki: w dniu
10.11 br.  spo³ecznoci szkolnej, a w dniu 15.11
br.  licznie zgromadzonym mieszkañcom Z¹bek
w kociele pw. Mi³osierdzia Bo¿ego. M³odzie¿ do
wystêpu zosta³a przygotowana przez p. Agnieszkê
Barbachowsk¹ i p. Katarzynê Andrzejewsk¹, a
oprawê muzyczn¹ zapewni³a p. Jadwiga ¯aboklicka. M³odzi artyci przypomnieli, ¿e nie zawsze w
naszym kraju mog³a rozbrzmiewaæ polska mowa i
powiewaæ bia³o-czerwona flaga. Jak¿e wymowna
by³a inscenizacja, w której uczniowie w rolach zaW pi¹tek 20 listopada nad ulicami naszego
miasta wznios³y siê popychane podmuchami jesiennego wiatru kolorowe balony. Nawet s³oñce
zaciekawione tym niezwyk³ym wydarzeniem
wyjrza³o na chwilê za chmur i ogrza³o stoj¹ce na
dziedziñcu szkolnym dzieci. Okazj¹ do wypuszczenia balonów by³ apel w Szkole Podstawowej
nr 1 z okazji Dnia Praw Dziecka. W ten dzieñ
przypad³a 20 rocznica uchwalenia Konwencji o
Prawach Dziecka zwanej tak¿e ze wzglêdu na
swoj¹ wagê Konstytucj¹ o Prawach Dziecka. Zadaniem tego miêdzynarodowego dokumentu jest
ochrona najm³odszych i z racji tego najs³abszych
i najbardziej bezbronnych mieszkañców naszej
Ziemi. Prawa zawarte w Konwencji maj¹ gwarantowaæ wychowanie dzieci w atmosferze szczêcia, mi³oci i zrozumienia. Happening balony
do nieba nie by³ jedyn¹ atrakcj¹ tego wspania³ego dnia. Apel uwietni³o przedstawienie naszych
wschodz¹cych gwiazd szkolnych, re¿yserowane
przez bardzo dowiadczone ju¿ w tej materii pani¹ Ewê Stolarska i pani¹ Gra¿ynê Jówiak. Aktorzy znakomicie wcielili siê w ministrów i pos³ów, którzy obradowali na temat praw
najm³odszych. Jednym z wielu walorów tego
wystêpu by³a oprawa muzyczna, której przygotowaniem zajê³a siê pani Ma³gorzata Kujawska.
Podczas uroczystoci rozstrzygniêto równie¿ konkursy plastyczny, poetycki i filmowy, a zwyciêscy dziêki hojnoci Rady Rodziców i Szko³y Jêzykowej Sukces nagrodzeni zostali ró¿nymi
upominkami. By³a te¿ mo¿liwoæ obejrzenia jed-
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borczych pañstw w symbolicznym gecie rozdzierali mapê Polski miêdzy sob¹. Recytowane wiersze i piewane pieni narodowe mia³y na celu przypomnienie tego, ¿e naród polski podj¹³ walkê z
wrogiem i nigdy nie traci³ nadziei na odzyskanie
wolnoci, która nadesz³a wraz z zakoñczeniem I
wojny wiatowej.
Choæ od tych wydarzeñ, które przynios³y nam
d³ugo oczekiwan¹ wolnoæ, up³ynê³o ju¿ 91 lat, to
pamiêæ o nich jest wci¹¿ ¿ywa, czego dowodem jest
obchodzenie kolejnych rocznic przez nasz¹ m³odzie¿. By³a to niezwyk³a lekcja historii i patriotyzmu w wykonaniu gimnazjalistów.
Agnieszka Barbachowska

Kolorowe niebo nad Jedynk¹

nego z filmów, który wraz z innymi przes³any
zostanie na drugi etap konkursu organizowanego
przez UNICEF. Znakomici polscy re¿yserzy
przyjrz¹ siê dok³adniej naszym szkolnym arcydzie³om i mamy nadziejê doceni¹ w³o¿ony przez
dzieci trud. Zwyciêskie prace plastyczne i poetyckie bêd¹ mia³y tak¿e szansê zab³ysn¹æ poza
murami naszej szko³y w konkursie organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka. Ostatnim
punktem programu by³a koronacja Obroñcy Prawa Ucznia wy³onionego wród kadry naszej
szko³y przez uczniów. Pani Sylwia Patralska by³a
bardzo dzielna, kiedy dzieci podda³y j¹ ostatniej
próbie, z której wysz³a zwyciêsko a co najwa¿niejsze z umiechem. Szklaneczka pe³na soku z

cytryny w sezonie grypowym wyjdzie pani Sylwii na pewno na zdrowie.
Chocia¿ kolorowe balony znik³y nam z oczu
ju¿ po kilku minutach, pamiêæ o prawach dziecka
pozostanie. W ramach projektu powo³anego przez
UNICEF, w którym uczestniczy nasza szko³a we
wszystkich klasach przeprowadzone zosta³y godziny wychowawcze o prawach dzieci a korytarze szkolne ozdobione zosta³y gazetkami i pracami uczniów o tej tematyce. Wszystkie te dzia³ania
w ramach programu s³u¿yæ maj¹ uczynieniu naszej szko³y  Szko³¹ z Prawami Dziecka.
Koordynator programu
Ma³gorzata Majewska
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Dzieñ pracownika socjalnego w Pa³acu Prezydenckim
21 listopada obchodzone jest wiêto wszystkich
pracowników s³u¿b spo³ecznych, a w szczególnoci pracowników socjalnych. Ustanowiony zapisem ustawy o pomocy spo³ecznej jest polskim odpowiednikiem Social Work Action Day obchodzonego przez Miêdzynarodow¹ Federacjê
Pracowników Socjalnych w Europie w ka¿dy drugi wtorek listopada.
Dzieñ ten by³ okazj¹ do spotkania osób zaanga¿owanych zawodowo w obszarach pomocy spo³ecznej w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie, dla których Prezydent Lech Kaczyñski przyzna³
odznaczenia: Krzy¿ Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi i Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi.
Wród odznaczonych osób znalaz³ siê pracownik Orodka Pomocy Spo³ecznej w Z¹bkach Irena
Michalik, która zosta³a odznaczona Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej odznaczenia wrêczy³ Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Pawe³ Wypych.
Prezydent w licie do obecnych osób skierowa³
serdeczne pozdrowienia, wyrazy szacunku i ¿yczenia poczucia spe³nienia w ich trudnej, odpowiedzialnej i niezmiernie potrzebnej pracy, ¿yczenia nies³abn¹cych si³ cia³a i ducha, wszelkiej pomylnoci oraz

wielu sukcesów zawodowych.
Zostawiæ wiat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grz¹dkê w ogrodzie lub lepsze warunki
spo³eczne- to znaczy odnieæ sukces. To piêkne zdanie Ralpha Waldo Emersona dotyka samej istoty i wielkoci pañstwa zawodu, pozwala okreliæ pañstwa mianem prawdziwych ludzi sukcesu - w³anie w tym
najg³êbszym znaczeniu, o którym mówi³ XIX-wieczny amerykañski poeta i filozof.
Zawód pracownika socjalnego to zawód nie³atwy,
wymagaj¹cy zarazem wra¿liwoci i psychicznej odpornoci, osobistego zaanga¿owania i skrupulatnoci,
profesjonalizmu i unikalnych cech charakteru, które
warunkuj¹ skuteczn¹ pracê z ludmi znajduj¹cymi siê
w trudnej lub bardzo trudnej sytuacji ¿yciowej.
Zebranych w Pa³acu zaszczyci³a swoj¹ obecnoci¹ Pierwsza Dama  Maria Kaczyñska.
Zespó³ pracowników Orodka Pomocy Spo³ecznej wyra¿a radoæ z wyró¿nienia naszej kole¿anki i
¿yczy dalszych pomylnoci.
El¿bieta Rutkowska

Gimnazjalici w ho³dzie swojemu Patronowi
30 listopada 2009 r. w kociele p.w. Trójcy wiêtej w Z¹bkach uczniowie Gimnazjum nr 2 im. ks.
J. Popie³uszki wyst¹pili przed mieszkañcami nasze-

go Miasta z inscenizacj¹ teatraln¹ powiêcon¹ ¿yciu
i mêczeñskiej mierci swojego Patrona. To wzruszaj¹ce przedstawienie biograficzne przygotowa³a pani
Anna Kozio³ z Miejskiego Orodka Kultury, a pomaga³y jej w tym przedsiêwziêciu nauczycielki naszej szko³y panie: Teresa Sidwa; Agnieszka Barbachowska i Jadwiga ¯aboklicka.
Jednoaktowa sztuka powiêcona ksiêdzu Jerzemu zosta³a wystawiona dwukrotnie w Gimnazjum
ca³ej spo³ecznoci szkolnej. W uroczystoci wziê³a
udzia³ radna Z¹bek p. Zofia D¹browska, a gociem
honorowym by³a p. Katarzyna Soborak  notariusz
w procesie beatyfikacyjnym ks. J. Popie³uszki, która podzieli³a siê z uczniami swoimi dowiadczeniami oraz przybli¿y³a m³odzie¿y postaæ kap³ana 
mêczennika.
Ma³gorzata Zyk

I etap Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek
za nami

3 grudnia odby³o siê oficjalne przes³uchanie nades³anych
utworów do konkursu w ramach II Festiwalu Kolêd i Pastora³ek
M³odzie¿ Mazowsza u wrót stajenki. £¹cznie wp³ynê³o 42 nagrania, sporód których tylko jedno nie spe³nia³o wymogów regulaminowych. Do II tury jury zakwalifikowa³o 6 zespo³ów oraz
13 solistów. W I etapie oceniono nagrania, w drugim za, który
odbêdzie siê13 grudnia, wykonawcy zaprezentuj¹ siê na ¿ywo.
Laureaci konkursu bêd¹ mieli mo¿liwoæ zaprezentowaæ siê 30
stycznia w Katedrze w. Floriana w Warszawie.
DO II etapu awansowali:
Kategoria  Zespo³y:
 Anima Mea z Radzymina  Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych z Jasieñca  Faustynki z Helenowa  Schola z Myszyñca
 Jutrzenka z Jednoro¿ca  Exodus z Radzymina
Kategoria  Solici:
 Dominika Sieradzka z Radzymina  Paulina Przychodzieñ
z Otwocka  Edyta Gajcy z Zagociñca  Szymon Kusarek
z Warszawy  Magda Sasin z Radzymina  Klaudia Milczarek
z Czarnej  Karolina Kujawska z Z¹bek  Agata Racka z Radzymina  Marta Romañczuk z Z¹bek  Natalia Rudziñska
z Czarnej  Paulina Graczyk z Z¹bek  Kamil Anikiej z Helenowa  Aneta Fajdek z Z¹bek

www.zabki.pl

Dyrektor szko³y sk³ada gor¹ce podziêkowania za owocn¹
wspó³pracê ksiêdzu kanonikowi Edwardowi Kowarze
oraz S³awomirowi Skotnickiemu dyrektorowi MOK-u.

Zbiórka ¿ywnoci
dla potrzebuj¹cych
4 grudnia, w godz. 6-13, na terenie Praskiej
Gie³dy Spo¿ywczej odby³a siê zbiórka ¿ywnoci dla osób potrzebuj¹cych. Jest to pierwsza
tego typu akcja zorganizowana przez Bank
¯ywnoci na terenie PGS. Na samym Mazowszu w dniach 4-6 grudnia w akcji wziê³o udzia³
ok. 3 tys. wolontariuszy. W Z¹bkach w akcji
wziê³o udzia³ 5 wolontariuszy.
 ¯ywnoæ jest zbierana dla wietlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, domów samotnych matek, organizacji kocielnych, dla organizacji opiekuj¹cych siê chorymi. Z tej
¿ywnoci w ci¹gu 2 tygodni zostan¹ przygotowane paczki wi¹teczne dla 22 tys. podopiecznych. Równie¿ organizacje z terenu
Z¹bek korzystaj¹ z tego wsparcia  mówi
Sylwester Nowak, koordynator akcji Banku ¿ywnoci na terenie Praskiej Gie³dy
Spo¿ywczej.
Z akcji zadowolony jest tak¿e dyrektor
PGS Janusz D¹browski.
 W tym roku do tej akcji po raz pierwszy w³¹czy³o siê 14 rynków hurtowych, w
tym tak¿e PGS. Przeznaczylimy miejsce
w hali, gdzie wolontariusze zbierali te produkty. Oceniam, ¿e mo¿emy byæ zadowo-

leni z tej akcji, podczas której uda³o siê zebraæ
ponad 2 tony ¿ywnoci, w tym przede wszystkim: owoce, warzywa, konserwy, ró¿ne dania
gotowe.
Mylê, ¿e ta akacja jest te¿ swego rodzaju
uzupe³nieniem naszej dzia³alnoci. Generalnie
bowiem operatorzy na bie¿¹co przekazuj¹ ¿ywnoæ do ró¿nych placówek opiekuñczych, do
sióstr zakonnych. Wspomaganie potrzebuj¹cych
prowadzone jest u nas niemal na co dzieñ, a akcja ta pozwala zintensyfikowaæ te dzia³ania 
podkrela dyrektor D¹browski.
red.
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Burmistrz Miasta Z¹bki

Burmistrz Miasta Z¹bki

w dniu 25 listopada 2009 r.

w dniu 25 listopada 2009 r.

og³asza otwarty konkurs ofert
na realizacjê zadañ Miasta Z¹bki w roku 2010
w zakresie pomocy spo³ecznej
przez organizacjepozarz¹dowe
prowadz¹ce dzia³alnoæ
w zakresie pomocy spo³ecznej
oraz inne podmioty uprawnione,
o których mowa w art. 25-35 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej

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 prowadzenia pozaszkolnej
wietlicy edukacyjno-terapeutycznej
(wysokoæ rodków jest prognozowana)
(...)
I. Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji pozosta³ym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy spo³ecznej.
Zakres. Prowadzenie pozaszkolnej wietlicy edukacyjno-terapeutycznej
1. Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej wietlicy edukacyjno terapeutycznej, maj¹cej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci
i m³odzie¿y ze specyficznymi trudnociami w nauce.
Planowana wysokoæ dotacji w projekcie bud¿etu na
ww. cel wynosi 32 000,00 z³. Wysokoæ rodków jest
prognozowana, a ostateczny limit wydatków zostanie
okrelony w uchwale bud¿etowej Miasta Z¹bki na 2010
rok.
W roku 2008 wydatkowano na realizacjê zadania: Prowadzenie pozaszkolnej wietlicy edukacyjno terapeutycznej, maj¹cej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i m³odzie¿y ze
specyficznymi trudnociami w nauce  30 000,00 z³.
(...)
II. Termin sk³adania ofert
Oferty nale¿y sk³adaæ osobicie w Urzêdzie Miasta Z¹bki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urz¹d Miasta Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10, 05091 Z¹bki (obowi¹zuje data stempla pocztowego) do
dnia 28 grudnia 2009r. do godz. 18.00 Oferty z³o¿one
lub dorêczone po terminie nie bêd¹ brane pod uwagê w
konkursie i zostan¹ zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach
opatrzonych nazw¹ zadania konkursowego oraz nazw¹ i adresem oferenta. Decyzjê dotycz¹c¹ wyboru
ofert i wysokoci ich dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Z¹bki, po zapoznaniu siê z opini¹ komisji
konkursowej. Zakres oferty i wymagane za³¹czniki okrela wzór oferty dostêpny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki:
www.umzabki.bip.org.pl
(...)
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ u Pe³nomocnika Burmistrza Miasta Z¹bki ds. wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi  Krzysztofa Krajewskiego 
tel. (022) 78-68-14 wew. 115.
Pe³na treæ og³oszenia umieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu
Miasta Z¹bki (adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na
tablicach informacyjnych Urzêdu.
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na dofinansowanie nastêpuj¹cych zadañ
(wysokoæ rodków jest prognozowana)
(...)
I. Przedmiot konkursów
Zakres 1. 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.
(118 000,00)
W roku 2009 wydatkowano na realizacjê zadania: Organizacja letniego i zimowego
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y  110 000,00 z³.
Zakres 2. WSPIERANIE DZIA£AÑ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1. Konkurs na wspieranie dzia³añ w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w formach niekomercyjnych. (70 000,00)
W roku 2009 wydatkowano na realizacjê zadania: Wspieranie dzia³añ w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych  70 000,00 z³.
Zakres 3. 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. (23 000,00)
W roku 2009 wydatkowano na realizacjê zadania: Wspieranie dzia³añ w zakresie pomocy spo³ecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób  23 000,00 z³.
Zakres 4. WSPIERANIE DZIA£AÑ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY MUZYCZNEJ
1. Konkurs na wspieranie dzia³añ w zakresie upowszechniania muzycznej poprzez
organizacjê konkursów i przegl¹dów muzycznych. (7 000,00)
W roku 2009 zadanie: Wspieranie dzia³añ w zakresie upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizacjê konkursów i przegl¹dów  nie by³o dofinansowane.
Planowana wysokoæ dotacji w projekcie bud¿etu na w/w cele zosta³a podana w nawiasach. Wysokoæ rodków jest prognozowana, a ostateczne limity wydatków zostan¹ okrelone w uchwale bud¿etowej Miasta Z¹bki na 2010 rok.
(...)
II. Termin sk³adania ofert
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 28 grudnia 2009r. do godz.
18.00 Oferty z³o¿one lub dorêczone po terminie nie bêd¹ brane pod uwagê w konkursie i zostan¹ zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach opatrzonych nazw¹ zadania konkursowego oraz nazw¹ i adresem
oferenta. Decyzjê dotycz¹c¹ wyboru ofert i wysokoci ich dofinansowania podejmuje
Burmistrz Miasta Z¹bki, po zapoznaniu siê z opini¹ komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane za³¹czniki okrela wzór oferty dostêpny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki: www.umzabki.bip.org.pl
(...)
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ u Pe³nomocnika Burmistrza Miasta Z¹bki ds.
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi  Krzysztofa Krajewskiego  tel. (022)
78-68-14 wew. 115.
Pe³na treæ og³oszenia umieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki (adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na tablicach
informacyjnych Urzêdu.
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Zawiadomienie
Burmistrza Miasta Z¹bki

Og³oszenie

o wydaniu postanowienia
w sprawie obowi¹zku przeprowadzenia oceny
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy
z dnia 3 padziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji
o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, ¿e 30
listopada 2009r. zosta³o wydane Postanowienie o obowi¹zku przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na rodowisko
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na wykonaniu dwóch studni g³êbinowych o g³êbokoci ok. 60 m dla potrzeb zasilenia projektowanego wodoci¹gu gminnego w Z¹bkach, na
dzia³ce nr ew. 1/2 obrêb 01-07 w Z¹bkach, co jest równoznaczne z koniecznoci¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko w zakresie uwzglêdniaj¹cym zagadnienia okrelone w art. 66 ust. 1 ww. ustawy.
W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e z ww. postanowieniem mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie Urzêdu Miasta
Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony rodowiska, pok. Nr 16
w godzinach pracy urzêdu. Na postanowienie, o którym
mowa w niniejszym zawiadomieniu, przys³uguje stronom
za¿alenie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
w Warszawie za porednictwem Burmistrza Miasta Z¹bki,
w terminie 7 dni, licz¹c od daty dorêczenia zawiadomienia. Dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od dnia publicznego og³oszenia.
Jednoczenie zawiadamiam, ¿e do czasu przed³o¿enia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko, o
którym mowa powy¿ej, przedmiotowe postêpowanie zostaje zawieszone.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach
samorz¹dowych (Dz.U. Nr 32 poz. 191 z póniejszymi zmianami) informuje siê, ¿e w dniach od 07.12.2009 r. do 05.01.2010 r. wy³o¿ony jest do
publicznego wgl¹du spis inwentaryzacyjny mienia podlegaj¹cego komunalizacji obejmuj¹cego nieruchomoæ po³o¿on¹ w Z¹bkach, przy ul.
Sosnowej oznaczon¹ w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 168 z obrêbu
0038-03-14 o pow. 0,0289 ha.Osoby, których interes prawny dotyczy
ustaleñ zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mog¹ w wy¿ej wymienionym terminie zg³aszaæ zastrze¿enia do Komisji Inwentaryzacyjnej
powo³anej Uchwa³¹ Nr XXIX/202/2008 Rady Miasta Z¹bki z dnia
07.08.2008 r.  pok. 22 Urzêdu Miasta
Wywieszono dnia: 07.12.2009 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Z¹bki

Og³oszenie
W zwi¹zku z wykonaniem przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach sieci wodoci¹gowej w ulicach: Wyzwolenia,
Langiewicza, S³oneczna, Lipowa oraz Warszawska, Olszewskiego,
Zimna, Ceglana, Brukowa, Jeziorna, Kamienna, Zielona i B³êkitna,
jak równie¿ podpisaniem przez spó³kê umów dotycz¹cych budowy
wodoci¹gów w ulicach: Moniuszki, Sienkiewicza, Norwida, Asnyka, Orzeszkowej, Kolejowa oraz Szwole¿erów, zwracamy siê z prob¹
do osób zainteresowanym przy³¹czeniem do miejskiej sieci wodoci¹gowej o sk³adanie wniosków o wydanie warunków technicznych
przy³¹czenia do sieci. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w
biurze PGK tel. 781-68-18 wew. 138.
Robert wi¹tkiewicz
Prezes Zarz¹du PGK w Z¹bkach

Urz¹d Miasta Z¹bki
informuje, ¿e Zarz¹dzeniem Nr 0151/145/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 24.11.2009 r.
(dostêpne jest na stronie www.zabki.bip.org.pl/w zak³adce Prawo miejscowe/Zarz¹dzenia Burmistrza):
przeznacza siê do sprzeda¿y w trybie zgodnym z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomociami, nieruchomoæ wymienion¹ poni¿ej:
Oznaczenie
nieruchomoci

Obrêb

Nr dzia³ki
ewid.

Powierzchnia dzia³ki
(m2)

Po³o¿enie
dzia³ki

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Cena dzia³ki
(PLN)

Post. Syg. Akt. INs 748/06

0036-03-12

6/1

356

ul. Ko³³¹taja

MN

Wg mo¿liwoci
inwestora

220 937,00

przeznacza siê do sprzeda¿y w trybie zgodnym z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomociami, nieruchomoci wymienione poni¿ej:
Oznaczenie
nieruchomoci

Obrêb

Nr dzia³ki
ewid.

Powierzchnia dzia³ki
(m2)

Po³o¿enie
dzia³ki

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Cena dzia³ki
(PLN)

Post. Syg. Akt. INs 748/06
Post. Syg. Akt. INs 139/07

0036-03-12

6/2
139/2

48
37

rejon
ul. Ko³³¹taja

MN
MN

Wg mo¿liwoci
inwestora

24 535,00
18 913,00

przeznacza siê do sprzeda¿y w trybie zgodnym z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomociami 1/2 udzia³u w czêci nieruchomoci
wymienionej poni¿ej:
Oznaczenie
nieruchomoci

Obrêb

Nr dzia³ki
ewid.

Powierzchnia dzia³ki
(m2)

Po³o¿enie
dzia³ki

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Cena dzia³ki
(PLN)

Post. Syg. Akt. INs 748/06

0036-03-12

6/3

23

ul. Ko³³¹taja

MN

Wg mo¿liwoci
inwestora

11 757,00

Szkic graficzny przedstawiaj¹cy powy¿sze nieruchomoci objête zarz¹dzeniem jest dostêpny: na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki, na stronie internetowej www.zabki.bip.org.pl/w zak³adce Prawo miejscowe/Zarz¹dzenia Burmistrza oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami (pokój nr 21).
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Runda jesienna ZLSP
zakoñczona
Zosta³o ju¿ rozegranych 8 z 15 kolejek rundy zasadniczej Z¹bkowskiej Ligi Szóstek Pi³karskich, a w czerwcu planowany
jest wielki fina³. O lidze i planach na przysz³oæ rozmawiamy
z Jackiem Romañczukiem, organizatorem ZLSP, dyrektorem
Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Z¹bkach
Jak to siê sta³o, ¿e w Z¹bkach powsta³a Liga Szóstek?
Zainteresowanie pi³k¹ no¿n¹ w Z¹bkach jest od
dawien dawna bardzo du¿e. Dotychczas by³o wiele
zespo³ów amatorskich, które uczestniczy³y w najprzeró¿niejszych turniejach, halowych czy na otwartym
boisku. W pewnym czasie dosz³y do mnie sygna³y, ¿e
zespo³y, które do tej pory gra³y, by³yby zainteresowane stworzeniem takiej ligi i tak te¿ powsta³ pomys³ na
Z¹bkowsk¹ Ligê Szóstek Pi³karskich. Prace przygotowawcze zmierzaj¹ce do powo³ania tej ligi ruszy³y
we wrzeniu, a 4 padziernika zosta³a rozegrana pierwsza kolejka. Zainteresowanie zespo³ów przeros³o nasze oczekiwania. Liczy³em, ¿e bêdzie ok. 8-10 dru¿yn, tymczasem zg³osi³o siê 16 zespo³ów, które odby³y
ju¿ 8 kolejek spotkañ.
W jakim systemie prowadzone s¹ rozgrywki i kiedy zostanie rozegrany wielki fina³?
Du¿a liczba zespo³ów spowodowa³a, ¿e musielimy zmieniæ pocz¹tkowe plany. Gdyby w lidze by³o
8-10 zespo³ów to zd¹¿ylibymy rozegraæ pe³n¹ rundê
jesienn¹ jeszcze w tym roku, a na wiosnê zosta³yby
rozegrane spotkania rewan¿owe. Natomiast przy tak
du¿ej liczbie zespo³ów gramy w ten sposób, ¿e na jesieni rozegralimy 8 kolejek, a na pocz¹tku marca, jak
tylko aura nam pozwoli, rozegramy nastêpne 7 kolejek, które zakoñcz¹ nam ten etap wstêpny rozgrywek,
czyli I rundê, podczas której ka¿dy zespó³ zagra z ka¿dym. W sumie po 15 kolejkach liga zostanie podzielona na dwie grupy: grupê A walcz¹c¹ o mistrzostwo
(bêdzie to 8 pierwszych zespo³ów), za druga grupa
zespo³ów bêdzie stanowiæ swego rodzaju zaplecze dla
tej lepszej grupy.

Planujemy, aby rozgrywki uroczycie zakoñczyæ
w ostatni weekend czerwca. (jest to liga, wiêc nie bêdzie meczu fina³owego).
Zapowiada siê zatem bardzo du¿a liczba spotkañ:
7 kolejek rundy zasadniczej, a póniej faza fina³owa. Czy bêdzie to mo¿liwe, aby rozegraæ tyle spotkañ pi³karskich?
Komfortow¹ sytuacjê stwarza fakt, ¿e mamy do
dyspozycji dwa znakomite boiska ze sztucznej nawierzchni (Orlika przy SP nr 2 oraz Blisko Boisko przy
PG nr 2). Bez wzglêdu na to czy pada deszcz czy nie,
my gramy w bardzo dobrych warunkach.
A jak pi³karze odnosz¹ siê do tych warunków?
Wszyscy s¹ zadowoleni, ¿e w Z¹bkach powsta³y takie boiska i ¿e mo¿na w amatorskim wydaniu uprawiaæ
pikê no¿n¹ w takiej skali. Do tej pory, jakie boiska mielimy, wszyscy widzieli. Gdyby chc¹c utworzyæ ligê na
tych starych boiskach, zainteresowanie by³oby z pewnoci¹ du¿o mniejsze.
Pierwszych 8 zespo³ów bêdzie walczy³o o tytu³ mistrzowski, za o co bêdzie walczy³a ta druga grupa,
z miejsc 9-16?
W efekcie podzia³u na dwie grupy powstan¹ dwie
ligi. Najlepsza dru¿yna z II ligi uzyska awans do I ligi,
za najs³absza dru¿yna z I ligi spadnie do II ligi.
Mylê, ¿e bêdzie to z korzyci¹ dla wszystkich. Na
dzieñ dzisiejszy dysproporcja w umiejêtnociach pi³karskich miêdzy dru¿ynami jest dosyæ spora. Czêsto padaj¹ wyniki z ró¿nic¹ kilkunastu bramek. Ten podzia³ sprawi, ¿e najlepsi bêd¹ grali miedzy sob¹, dziêki czemu
poziom bêdzie wysoki. Natomiast troszeczkê s³absi bêd¹
grali równie¿ miêdzy sob¹ i bêdzie to dla nich te¿ swe-

ZLSP na pó³metku
29 listopada zosta³a rozegrana
ostatnia kolejka rundy jesiennej
Z¹bkowskiej Ligi Szóstek Pi³karskich. Kolejka ta by³a
wyj¹tkowa, bo liderzy rozgrywek po raz pierwszy stracili punkty. Na spotkanie nie dojecha³ lider Albatros
Z¹bki, oddaj¹c mecz walkowerem, a dru¿yna ASÓW
niespodziewanie zremisowa³a z ni¿ej notowanym Los
Desperados (5:5).
Tydzieñ póniej, 6 grudnia rozegrano dwa mecze zaleg³e. Spotkania o tyle interesuj¹ce, poniewa¿ mog³y one
rozstrzygn¹æ o tym, kto po rundzie jesiennej bêdzie liderowa³ tabeli. ASY nie wykorzysta³y jednak swej okazji, po raz drugi z rzêdu remisuj¹c, tym razem z KTM
(4:4). W efekcie na czele tabeli pozosta³ Albatros, ale
jego przewaga nad kilkoma dru¿ynami stopnia³a do kilku punktów.
red.
8 kolejka (29.11.2009)
FC Polana  Nankatsu 4 : 11
Podlasie Z¹bki  Lo¿a Szyderców 4 : 10
FC Fanatic  Turbodymomeny 18 : 2
Bruno Tassi  KTM 2 : 8
ASY  Los Desperados 5 : 5
Inter  Drewnica Z¹bki 5 : 1
FC Z¹bki  Bad Boys 6 : 6
Albatros Z¹bki  Z¹b Z¹bki v.o. 0 : 3
Mecze zaleg³e (06.12.2009)
KTM  ASY 4 : 4
FC Polana  Lo¿a Szyderców 3 : 5
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Tabela po 8 kolejkach
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

PKT M
21 8
20 8
19 8
19 8
18 8
15 8
15 8
13 8
10 8
10 8
9 8
9 8
6 8
3 8
0 8

16 Turbodymomeny 0

8

Z
7
6
6
6
6
4
5
4
3
3
3
3
2
1
0

R
0
2
1
1
0
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0

P
1
0
1
1
2
1
3
3
4
4
5
5
6
7
8

BR
101 : 19
39 : 29
93 : 23
49 : 30
48 : 25
55 : 30
38 : 26
44 : 42
38 : 33
35 : 32
52 : 46
34 : 49
20 : 44
26 : 59
19 : 102

BIL
82
10
70
19
23
25
12
2
5
3
6
15
24
33
83

0

0

8

15 : 118

103

Klasyfikacja strzelców po VIII kolejce Z.L.S.P.:
42  Szeliga Grzegorz (Albatros)
27  Krupiñski Maciej (FC Fanatic), Piórkowski Tomasz
(Lo¿a Szyderców)
20  Pasek Mateusz (KTM)
19  Ajdys Karol (Nankatsu)

go rodzaju zachêta do dalszej pracy, dalszego rozwoju,
bo w perspektywie bêd¹ mieli awans do I ligi.
Jak ocenia Pan poziom pi³karski dru¿yn obecnej
ligi?
Muszê powiedzieæ, ¿e ostatnia kolejka by³a dla
mnie zaskakuj¹ca. Najlepsze zespo³y, które by³y dot¹d bez pora¿ki straci³y pierwsze punkty. Albatros
Z¹bki nie dotar³ na mecz i odda³ mecz walkowerem,
czyli odniós³ pora¿kê nie na boisku, ale w zwi¹zku z
problemami organizacyjnymi. Natomiast ASY, to jak
na razie jedyny zespó³, który nie dozna³ pora¿ki, ale
dwukrotnie zremisowa³, w ostatniej kolejce oraz w
meczu zaleg³ym. Sytuacja w tabeli staje siê coraz bardziej ciekawa. Do tej pory by³y tylko dwa zespo³y
bez pora¿ki.
Na pewno dru¿yny Albatros i Asy to cis³a czo³ówka, ale pozosta³e równie dobrze siê prezentuj¹.
Mam tu na myli takie zespo³y jak: Nankatsu, Lo¿a
Szyderców, Bad Boys, czy Inter. S¹ to zespo³y, które
charakteryzuj¹ siê niez³ym wyszkoleniem technicznym. Natomiast w innych zespo³ach s¹ zawodnicy, którzy te¿ wietnie siê prezentuj¹. Na przyk³ad wicekról
strzelców Maciej Krupiñski z FC Fanatic znakomicie
gra, mimo ¿e jego dru¿yna jest stosunkowo nisko w
tabeli.
Dziêkujê za rozmowê.
17  Lasecki Tomasz (Albatros)
16  Filipek Kamil (FC Fanatic)
15  Piórkowski Mariusz,(Lo¿a Szyderców), Adamczyk
Marcin (Bad Boys), Paluch Rafa³ (Podlasie), Kowalczyk Artur (Lo¿a Szyderców)
12  Odzimek Micha³ (Albatros), Fedorczyk Ryszard
(KTM), Charliñski Marcin (ASY)
11  Rowicki Adrian (Z¹b), Krygier Micha³ (INTER),
¯ó³towski Pawe³ (Bad Boys), Ptaszek Tomasz
(Bruno-Tassi), Kieleszczyk Piotr (Lo¿a Szyderców)
10  Dorocki Jacek (Albatros)
9  Kubicki Adam (Drewnica), Pietrak Marcin (FC
Z¹bki), Kocak Krzysztof (Lo¿a Szyderców)
8  Twardo Bart³omiej (Turbodymomeny), Fijo³ek £ukasz (FC Z¹bki), Walczak £ukasz (Los Desperados)
7  Pasto³a Arkadiusz, Szeliga Karol (Z¹b), Matuszewski Fabian (Bad Boys), Onaciewicz Pawe³ (Inter),
Kietliñski Artur, (Los Desperados)
6  K¹ca Grzegorz (Albatros), Kowalski Piotr (Podlasie), Piekarz Bart³omiej (Z¹b), Chudek Grzegorz
(Bruno-Tassi), Zaboklicki £ukasz (Inter), So³oducha Sebastian (Nankatsu), Matuszewski Rafa³ (Bad
Boys), Kilian Jaros³aw (Los Desperados), Szepietowski Marcin, Majewski Pawe³ (Asy), Stanicki
£ukasz (FC Polana), Pielak Adrian (Lo¿a Szyderców)
5  Lewandowski Sylwester (Bad Boys), Rasiñski Piotr
(Nankatsu), Paw³owski Damian (Nankatsu), Cielak Mariusz, Woniak Ernest (Los Desperados),
Motyczyñski Piotr, Rudnicki Tomasz, Alka Pawe³
(Inter), Gawrysiak Marcin, Ogorzelski S³awomir
(KTM), Piotr Warkasa (FC Polana), Pielak Damian
(Lo¿a Szyderców)
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