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Podsumowanie roku 2009
HURTOWNIA
RAJSTOP
W Z¥BKACH

ul. ks. Skorupki 78
¿yczy
zdrowych,
szczêliwych wi¹t
oraz
pomylnoci
w Nowym Roku

Tradycyjnie ju¿ w ostatnim numerze dokonujemy podsumowania
mijaj¹cego roku. Przypominamy
o najwa¿niejszych sprawach, które wydarzy³y siê w ci¹gu ostatnich
12 miesiêcy. S³owem numer ma
charakter podumowuj¹co  wi¹teczny. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym ¿yczyæ Pañstwu zdrowych, pogodnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wielu sukcesów w przysz³ym
roku. Jako drobny dla Pañstwa upominek tradycyjnie za³¹czamy kalendarz na nowy rok.
Miros³aw Oleksiak

W tym numerze kalendarz na 2010 r.

Ul. Ks. Zycha
oddana do u¿ytku
14 grudnia mia³o miejsce uroczyste oddanie do u¿ytku wybudowanej od podstaw drogi. O tej inwestycji, o postêpach w jej realizacji
wspominalimy ju¿ wielokrotnie. Teraz przyszed³ czas na postawienie
przys³owiowej kropki nad i, bowiem droga jest ju¿ ca³kowicie zakoñczona i dopuszczona do ruchu.
W tej uroczystoci oprócz gospodarzy terenu, wiceburmistrza Grzegorza Mickiewicza, wiceprzewodnicz¹cego Marka Po³omskiego, przewodnicz¹cej komisji gospodarczej Zofii D¹browskiej i wielu radnych,
a tak¿e proboszcza parafii pw. w. Trójcy ks. Edwarda Kowary, przyby³o wielu znamienitych goci, jak choæby wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Sasin, asystent wicemarsza³ka województwa mazowieckiego Waldemara Roszkiewicza, wicestarosta wo³omiñski Ryszard
Wêsierski, samorz¹dowcy z innych miast, mieszkañcy, przedstawiciel
wykonawcy, ale przede wszystkim rodzina patrona tej ulicy  matka
i siostry ks. Sylwestra Zycha.

Pomnik Upamiêtniaj¹cy bohaterów Bitwy Cudu Nad Wis³¹ z 1920 roku

c.d. na str. 4

ROMIKA
Jan Frelek

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO

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

www.zabki.pl
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NASZEMU OPIEKUNOWI
KS. EDWARDOWI KOWARZE,
A TAK¯E CA£EJ RODZINIE
RADIA MARYJA ZGROMADZONEJ
PRZY PARAFII W. TRÓJCY
W Z¥BKACH DU¯O ZDROWIA
I B£OGOS£AWIEÑSTWA BO¯EGO
W TRUDACH ¯YCIA CODZIENNEGO
ORAZ NIEUSTAJ¥CEJ OPIEKI BO¯EJ RODZICIELKI I WSZYSTKICH
WIÊTYCH W NADCHODZ¥CYM 2010 ROKU
¯YCZY
PRZEWODNICZ¥CA KO£A RADIA MARYJA Z RODZIN¥.

Weso³ych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêliwego Nowego Roku
 oby przyniós³ wiele inwestycji,
które uczyni¹ ¿ycie w naszym Miecie
³atwiejszym i przyjemniejszym
 ¿ycz¹ Szanownym Z¹bkowiankom i Z¹bkowianom
radni miejscy ze Wspólnoty Samorz¹dowej:
Agnieszka Ignaczak
Regina Walczak
Zbigniew Okulus
Marek Po³omski
Ryszard T. Stworzyjan

W to piêkne Bo¿e Narodzenie, dobroci z serca p³yn¹cej, ¿yczliwoci
wzajemnej, pogody ducha i wiat³oci Gwiazdy Betlejemskiej
wiecznie wiec¹cej ¿yczê Ks. Edwardowi Kowarze Proboszczowi
Parafii w. Trójcy, Ks. Sylwestrowi Ciesielskiemu Proboszczowi
Parafii w. Ducha, Ks. Andrzejowi Kopczyñskiemu Proboszczowi
Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Ojcom Pallotynom, wszystkim
kap³anom, siostrom zakonnym, w³odarzom naszego miasta,
dyrektorom i pracownikom placówek owiatowych i gminnych
oraz wszystkim mieszkañcom Z¹bek.
W imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Pamiêci Ks. Jerzego
Popie³uszko i w³asnym Prezes
Ryszard Walczak

Cukiernia przy ul. Batorego 18
wszystkim swoim Klientom
¿yczy
zdrowych, spokojnych wi¹t oraz
szczêliwego Nowego Roku

Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko³o Nr 21 w Z¹bkach zaprasza cz³onków w dniu 02.01 2010 o godz.13 na poczêstunek op³atkowy w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Batorego 37
w Z¹bkach

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
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: 6000 egz.

2

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

www.zabki.pl

CO S£YCHAÆ  2009/24

Dokoñczenie ze str. 1.

Ul. Ks. Zycha oddana do u¿ytku

Uroczystoæ tê mo¿na rozpatrywaæ w dwóch wymiarach, ze
wzglêdu na znaczenie tej drogi dla
uk³adu komunikacyjnego (wymiar
praktyczny) oraz w wymiarze
symbolicznym, zwi¹zanym z
nadaniem imienia tej drodze.
Bez w¹tpienia ul. Ks. Zycha
u³atwi komunikacjê osobom zamieszkuj¹cym po³udniow¹ czêæ
Z¹bek. Droga ta stanowi bowiem
obwodnicê dla tej czêci miasta.
Jad¹c od strony Kawêczyna wystarczy skrêciæ w ul. Skrajn¹, a nastêpnie w ul. Ks. Zycha. Po pokonaniu 1 km jestemy ju¿ na wysokoci
ogródków dzia³kowych.
Droga, której koszt budowy wyniós³ ok. 3 mln z³ zosta³a zrealizowana w ci¹gu 3,5 miesiêcy, praktycznie od podstaw, ³¹cznie z przygotowaniem odpowiedniego
pasa drogowego, co wi¹za³o siê z miejscow¹ wycink¹ drzew oraz rozbiórk¹ budynków.
Droga ta realizowana jest w ramach finansowanego ze rodków unijnych programu budowy g³ównych dróg w Z¹bkach. Ma ona doskona³e parametry techniczne: solidn¹ podbudowê, z
wykrawê¿nikowanym korytem, o szerokoci 7 m.
Jezdni towarzysz¹ chodnik i cie¿ka rowerowa.
Podczas uroczystoci obecna by³a rodzina ks.
Sylwestra Zycha, który urodzi³ siê na ziemi wo³o-

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

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A

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

miñskiej, gdzie równie¿ spêdzi³ sw¹ m³odoæ i
pierwsze lata pos³ugi duszpasterskiej. O jego mêczeñskiej mierci w okresie Polski Ludowej nie mo¿na by³o mówiæ, a jeli mówiono, to jedynie w sposób k³amliwy. Krótko opowiedzia³a o tym obecna
na uroczystoci siostra ks. Sylwestra Zycha. O nadaniu tej ulicy nazwy jego imieniem Rada Miejska zdecydowa³a ponad 2 miesi¹ce temu. Za pomiertne
uhonorowanie kap³ana podziêkowa³a jego matka.
O ks. Sylwestrze wspomnia³ równie¿ ks. Edward
Kowara, który zna³ go dobrze, gdy¿ razem uczêszczali do jednego seminarium.
Uroczystoæ zakoñczono powiêceniem drogi i przeciêciem
 kursy kat. B
symbolicznej wstêgi.
 jazdy doszkalaj¹ce
red.
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

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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Podsumowanie roku 2009
URZ¥D  OBS£UGA INTERESANTÓW
We wszystkich miejscowociach praca urzêdników jest najmniej
zrozumian¹ czêci¹ funkcjonowania miasta. By walczyæ ze stereotypami, postanowilimy ca³kowicie zmieniæ wizerunek urzêdu, pocz¹wszy od wygl¹du a skoñczywszy na zmianach organizacyjnych. W dzisiejszych czasach, równie¿ urzêdy miejskie musz¹ wychodziæ
naprzeciw, wiadcz¹c coraz wy¿sz¹ jakoæ us³ug, byæ dla mieszkañców bardziej dostêpnym.
£¹cznik
Jeszcze w latach osiemdziesi¹tych powsta³ pomys³ na wybudowanie ³¹cznika, który po³¹czy³by dwa budynki, poprawiaj¹c funkcjonalnoæ ale i wygl¹d. Poza stoj¹cymi przez 20 lat filarami, nie przetrwa³a
¿adna dokumentacja z tamtego okresu, wiêc stworzylimy projekt na
nowo. Okaza³o siê, ¿e relatywnie niewielkim kosztem mo¿na zmieniæ
tak wiele. Pracownicy oraz petenci nie musz¹ ju¿ chodziæ przez podwórze by przejæ z pokoju do pokoju tego samego urzêdu. Przy okazji
przyby³o kilka nowych, bardzo potrzebnych pomieszczeñ no i ten
wygl¹d, wreszcie mieszkañcy nie musz¹ wstydziæ siê miejskiego ratusza.

Winda dla niepe³nosprawnych
Na prze³omie 2008/2009 zosta³a zainstalowana automatyczna platforma dla osób niepe³nosprawnych. Mog¹ z niej korzystaæ równie¿ matki
z wózkami. Pozwala na dostanie siê na parter budynku UM bez niczyjej pomocy. Na parterze mieszcz¹ siê najczêciej odwiedzane komórki
(kasa, podatki, ref. meldunkowy). Tam równie¿ w biurze Obs³ugi Interesanta, osoba niepe³nosprawna uzyska kompleksow¹ pomoc w pozosta³ych sprawach.

ISO 9001
W roku bie¿¹cym przyst¹pilimy do projektu finansowanego przez
uniê, dziêki któremu zdobylimy certyfikat jakoci ISO 9001. Znalelimy siê w presti¿owej grupie przedsiêbiorstw i urzêdów zarz¹dzanych zgodnie z najlepszymi standardami. Dla mieszkañca jest to potwierdzenie, ¿e w miejskim urzêdzie nie wystêpuj¹ ju¿ zbêdne procesy
i zbêdna biurokracja. Oczywicie, mnóstwo biurokratycznych procedur bêdzie istnia³o ale tylko te, które s¹ wymagane prawem i nie da siê
ich znieæ. Posiadanie certyfikatu oznacza bycie przyjaznym w stosunku do mieszkañców. Osobicie, najwiêksz¹ nagrod¹ dla mnie by³y s³owa g³ównego audytora, i¿ urz¹d jest najlepiej funkcjonuj¹c¹ organizacj¹, w jakiej przeprowadza³ audyt. Po prostu mamy odpowiednich
ludzi w urzêdzie, z czego bardzo siê cieszê. Dziêkujê wszystkim pracownikom za rzeteln¹ pracê. O ile siê nie mylê, jestemy jedyn¹ gmin¹
w okolicy, która wdro¿y³a t¹ presti¿ow¹ normê ISO 9001.
Elektroniczny obieg dokumentów
Z dniem 1 stycznia 2009 roku pracownicy Urzêdu Miasta w Z¹bkach rozpoczêli korzystanie z wdro¿onego systemu elektronicznego
obiegu dokumentów o wdziêcznej nazwie eSoda. Jak ze wszystkim co
jest nowe, na pocz¹tku by³o trochê zamieszania i obawy ze strony u¿ytkowników. Jednak¿e potencjalne korzyci z jego u¿ytkowania i dynamicznie zmieniaj¹ce siê otoczenie nie pozostawi³o wyboru  system
dzia³a i ma siê dobrze.
Wdro¿enie systemu to krok zmierzaj¹cy w stronê przysz³ego przyspieszenia procedur, zmniejszenia iloci zu¿ywanego papieru, ale przede
wszystkim poprawa kontroli nad terminowoci¹ za³atwiania wielu spraw
w urzêdzie.
Z punktu widzenia mieszkañca zmieni³o to niewiele. Dokument zostawia siê jak wczeniej w kancelarii w formie tradycyjnej (papierowej) a elektronicznej formy i elektronicznych cech nabywa on w trakcie
rozpatrywania.
Natomiast jest mo¿liwoæ bie¿¹cego kontrolowania stanu sprawy i
miejsca, gdzie dokument
w chwili obecnej przebywa. To znacz¹ca poprawa jakoci za³atwiania
wielu spraw.
Nadmieniê, ¿e uda³o
siê pozyskaæ rodku w
kwocie niespe³na 400
tys. z³otych na dalsz¹ informatyzacjê urzêdu.
Dofinansowanie obejmuje modernizacjê sieci komputerowej urzêdu,
budowê systemów zabezpieczeñ i podtrzymania energii, instalacjê
darmowych punktów dostêpowych do Internetu
w pobli¿u urzêdu i na jego terenie, instalacje tzw. info-kiosków, dziêki
którym na terenie urzêdu bêdzie mo¿na wype³niæ wnioski i inne dokumenty w formie elektronicznej.
Archiwum
W dotychczasowym pomieszczeniu archiwum, urz¹dzono nowoczesny system magazynowania dokumentów. Ta drobna modernizacja po-
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zwoli³a na odzyskanie czêci pomieszczeñ. W odzyskanym miejscu
znajduje siê obecnie Stra¿ Miejska. Zyskalimy zatem oszczêdnoæ
miejsca, efektywnoæ oraz porz¹dek wród archiwizowanych dokumentów.
P³atnoæ kart¹ elektroniczn¹ (p³atnicz¹)
By zwiêkszyæ wygodê mieszkañców, Z¹bki jako jedna z pierwszych
miejscowoci w Polsce, wprowadzi³y mo¿liwoæ op³acania podatków
i op³at lokalnych kart¹ p³atnicz¹ lub kredytow¹. Mieszkaniec reguluj¹c
swoje zobowi¹zania jest obci¹¿any jedynie kwot¹ nale¿nych op³at, prowizja jest regulowana przez Miasto. Oficjalne otwarcie terminalu p³atniczego nast¹pi³o 15 lipca 2009 roku.
Jak nas widz¹, tak o nas pisz¹  estetyka
Sukcesywna poprawa wizerunku Urzêdu to nie tylko ³¹cznik, to równie¿ wykonana elewacja i ocieplenie budynku, pomalowane korytarze.
Nowe pomieszczenia da³y mo¿liwoæ lepszego rozlokowania pracowników, u³atwiaj¹cego obs³ugê interesantów i lepsze warunki pracy.
Urz¹d 3 lata temu, a urz¹d dzisiaj to doæ znacz¹ca ró¿nica.
Zmiany organizacyjne
Poza tym, co namacalne i widoczne, zmieni³a siê równie¿ struktura
urzêdu. W wyniku restrukturyzacji powsta³y referaty takie jak: Referat
Programowania Funduszy Europejskich, Referat ds. Owiaty i Pomocy Spo³ecznej, jednoosobowe stanowisko ds. Promocji-Sportu-Zdrowia-Kultury oraz kilka innych drobniejszych zmian. Efekty pracy tych
nowych komórek s¹ widoczne. Sam referat owiatowy tylko w roku
bie¿¹cym, spowodowa³, ¿e otrzymalimy dodatkowe blisko pó³ miliona z³otych subwencji.
Intensyfikacja wspó³pracy z PUP
Dziêki intensywnej wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy, w
trakcie roku pozyskujemy sta¿ystów, jak i pracowników interwencyjnych. W ten sposób mamy dodatkowe rêce do pracy nie ponosz¹c na to
rodków (s¹ finansowani lub wspó³finansowani przez PUP).

GOSPODARKA KOMUNALNA
We wrzeniu zosta³y zakoñczone prace zwi¹zane z nadbudow¹ budynków komunalnych. Obiekty wybudowane czterdzieci lat temu, by³y
ju¿ bardzo zniszczone i wymaga³y kapitalnego remontu. Dach przecieka³ i przemarza³, klatki zniszczone, ciany nieocieplane, no i ta estetyka odpadaj¹cego tynku. Zosta³a podjêta decyzja o po³¹czeniu remontu
z nadbudow¹  dwie pieczenie przy jednym ogniu. Ca³kowita wymiana dachu by³aby bardo kosztowna, wiêc dodanie jednego piêtra okaza³o siê niemal robot¹ przy okazji. Niestety, prowadzone prace budowlane by³y bardzo uci¹¿liwe dla mieszkañców, ciê¿ko bowiem mieszkaæ

na placu budowy. Nie wykluczone, ¿e gdyby w przetargu wygra³a inna
firma prace przebieg³yby mniej uci¹¿liwie. Wa¿ne jednak, ¿e wszystko
zakoñczy³o siê i efekt jest wrêcz osza³amiaj¹cy. Budynki te zmieni³y
bardzo pozytywnie swój wygl¹d, estetyk¹ mog¹ teraz konkurowaæ z
obiektami komercyjnymi.
Miasto Z¹bki posiada ponad dwiecie lokali komunalnych, wiêkszoæ z nich w tragicznym stanie technicznym. Nasz¹ intencj¹ nie jest
powiêkszanie zasobu lokalowego a jedynie jego odnawianie. Wiele z
budynków nadaje siê po prostu do rozbiórki, a niektóre z biegiem czasu wrêcz ju¿ stracilimy (np. spalony w 2006 roku budynek przy Ko³³¹taja). Patrz¹c w przysz³oæ, nale¿y zastanowiæ siê co bêdzie z np.
Fabryczniakami, Pekinem, budynkami przy Skrajnej. Wiadomo,
¿e chc¹c je zburzyæ, trzeba zapewniæ lokale zamienne dla obecnych
lokatorów. Dlatego ju¿ teraz, rok po roku, systematycznie warto opró¿niaæ kolejne lokale. By nie obci¹¿yæ znacz¹co miejskiego bud¿etu, zajmie to wiele lat.
Przekszta³cenie MZK w PGK Sp z o.o.
Z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku przekszta³cono Miejski Zak³ad Komunalny w spó³kê prawa handlowego (Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o.). By³o to podyktowane kilkoma kwestiami:
mo¿liwoci¹ korzystania z odliczeñ podatkowych (np. amortyzacja,
odliczanie VAT),
znacz¹co zwiêkszonym zakresem
dzia³ania, mo¿liwoci¹ realizowania nowych
inwestycji na
w³asny rachunek,
zlikwidowaniem
skronego finansowania, otwarciem na rynek
(mo¿liwoci¹
wiadczenia us³ug innym miastom i podmiotom). Nale¿y podkreliæ,
¿e znowelizowana ustawa o finansach publicznych i tak narzuca obowi¹zek przekszta³cenia, tyle ¿e za rok. Oczywicie s¹ te¿ pewne wady
takiego przekszta³cenia jak chocia¿by zmiana struktury przedsiêbiorstwa i dodatkowe, nieistniej¹ce wczeniej etaty (planowana iloæ etatów w 2009 jest wiêksza o 4 osoby wzglêdem 2008 roku), zamieszanie,
obawy przed zmianami. Podsumowuj¹c, dziêki przekszta³ceniu obecna PGK buduje i remontuje sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ na w³asny rachunek, zatem miastu zostaje wiêcej rodków na budowê innych
inwestycji np. ulic. Obecnie PGK wiadczy tanio i wiêcej us³ug zewnêtrznych, na przyk³ad wywóz mieci.
Bazarek
W roku bie¿¹cym zosta³ stworzony projekt modernizacji bazaru
miejskiego. W okresie zimowym planujemy uzyskaæ wszelkie mo¿liwe pozwolenia i zgody, by latem przysz³ego roku wspólnie z kupcami
rozpocz¹æ jego modernizacjê

www.zabki.pl
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OBIEKTY SPORTOWE
Orliki
W mijaj¹cym ju¿ 2009 roku uda³o siê pozyskaæ rodki zewnêtrzne
na wybudowanie ORLIKA 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2. Dziêki temu, ten wspania³y obiekt, kosztowa³ nas tylko 1/3 wszystkich kosztów. Sk³ada siê on z dwóch boisk: do pi³ki no¿nej i boiska wielofunkcyjnego. Wszystko z zapleczem socjalnym i owietleniem. Kilka tygodni
temu otrzymalimy informacjê, ¿e uda³o siê pozyskaæ zewnêtrzne rodki
na budowê kolejnego orlika w 2010 roku, tym razem przy Gimnazjum
Publicznym nr 1.

postêpowania przetargowego. Z³o¿one oferty s¹ oceniane i sprawdzane pod wzglêdem poprawnoci. W tych trudnych czasach musimy byæ
ostro¿ni, gdy¿ przedstawione oferty pomimo i¿ s¹ tañsze, przewy¿szaj¹ rodki, jakimi dysponujemy. Nadmieniê, ¿e na trybunê nie uda³o siê
zdobyæ zewnêtrznego dofinansowania.
Basen
Kilka tygodni temu, zosta³a opublikowana wstêpna lista rankingowa inwestycji, które mog¹ dostaæ dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Znalelimy siê na tej licie, wiêc rozpoczêlimy prace przygotowawcze i og³osilimy przetarg na projekt z¹bkowskiego basenu. Przetarg,
projekty, uzgodnienia, zgody i czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia na budowê, mog¹ ³¹cznie zaj¹c prawie rok. Zatem, jak dobrze pójdzie, pón¹ jesieni¹ 2010 zosta³by wbity pierwszy szpadel pod tê inwestycjê..

CZYSTOÆ I PORZ¥DEK W MIECIE
System odbioru odpadów segregowanych
W trakcie 2007 roku zosta³ wdro¿ony system odbioru odpadów segregowanych bezporednio z prywatnych posesji. Ten darmowy dla
mieszkañców system spotka³ siê z ciep³ym przyjêciem i obecnie wietnie funkcjonuje. Ka¿dy mo¿e pobraæ darmowe worki do segregacji,
nastêpnie w wyznaczony dzieñ miesi¹ca wystawiaj¹c je przed posesjê
oddaæ do recyclingu.
Usuwanie nielegalnych wysypisk i opró¿nianie koszy ulicznych

Blisko Boisko
W ubieg³ym roku uda³o siê wybudowaæ boisko przy Gimnazjum nr
2 przy wykorzystaniu dofinansowania ze strony PZU i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki). W roku bie¿¹cym boisko dodatkowo zosta³o wyposa¿one w owietlenie.
Inne
Uda³o siê wybudowaæ równie¿ inne obiekty sportowe: boisko wielofunkcyjne i bie¿niê przy Szkole Podstawowej nr 1 (filia przy Kocielnej), boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Publicznym nr 2 i
MOSiR. Ponadto do u¿ytku zosta³y oddane dwie sale gimnastyczne:
SP1 przy Kocielnej oraz GP2 przy Batorego. W 2007 roku przeprowadzono remont kapitalny sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1.
Trybuna g³ówna wraz z zapleczem  EURO 2012
Doceniaj¹c wagê sportu oraz sukcesy lokalnej dru¿yny Dolcan-Z¹bki, wspólnie z dzia³aczami sportowymi postanowilimy wybudowaæ
obiekt z prawdziwego zdarzenia. Ponadto, miasto w 2007 roku z³o¿y³o
akces do udzia³u w mistrzostwach Europy EURO 2012 jako centrum
pobytowe. Wbrew przewidywaniom wielu osób, dostalimy siê na tê
presti¿ow¹ listê. Projekt trybuny rodzi³ siê z trudnociami, w koñcu
powsta³. W miêdzyczasie przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy trybuny, zg³osi³a siê tylko jedna firma, oferuj¹c wrêcz zaporow¹ cenê ponad 20 milionów z³otych. Obecnie, kilka miesiêcy po uniewa¿nieniu poprzedniego przetargu, jestemy w trakcie kolejnego
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Pomimo wielu wszczêtych dzia³añ, ci¹gle wystêpuj¹ sytuacje, gdy
w miejscach publicznych s¹ podrzucane mieci domowe lub inne. W
2008 roku, usuwanie tych podrzucanych mieci oraz opró¿nianie koszy ulicznych kosztowa³o oko³o 450 tys. z³otych! Prowadzone akcje:
kontrola umów prowadzona przez Stra¿ Miejsk¹, ciganie osób podrzucaj¹cych mieci, zachêcanie mieszkañców do zwracania uwagi
mieciarzom lub nawet wskazywania ich Stra¿y Miejskiej spowodowa³o znacz¹ce zmniejszenie mieci na ulicach. Z uwagi na powy¿sze,
oraz dziêki urynkowieniu MZK (teraz PGK) koszty w roku bie¿¹cym
s¹ prawie trzy krotnie mniejsze!! W 2009 roku na ten cel wydamy niespe³na 200 tysiêcy z³otych. Có¿, oszczêdzone pieni¹dze zawsze warto
wydaæ lepiej.
Usuwanie azbestu
Nie wiele osób zdaje sobie sprawê jak wiele posesji jest jeszcze
pokrytych toksycznym azbestem. Wdro¿ony system, dziêki któremu
miasto odbiera bezp³atnie produkty azbestowe, transportuje je i utylizuje, cieszy siê du¿¹ popularnoci¹.

BEZPIECZEÑSTWO
Do 2008 roku istnia³a mo¿liwoæ finansowania przez miasto pieszych patroli prewencji Policji. W praktyce byli to ¿o³nierze, którzy
zamiast zasadniczej s³u¿by wojskowej, wybierali
s³u¿bê w Policji.
Niestety ju¿ w trakcie 2008 roku takie
mo¿liwoci siê
skoñczy³y.
By móc, w tych
niesprzyjaj¹cych
okolicznociach,
nieco wp³yn¹æ na
bezpieczeñstwo,
zosta³a stworzona Stra¿ Miejska. Obecnie jest to niewielka formacja
licz¹ca zaledwie 8 funkcjonariuszy. Pe³ni¹ oni s³u¿bê w dni powsze-
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dnie od 7:00 do 21:00, oraz wspó³tworz¹ wspólne patrole z policj¹
równie¿ w inne dni. Naszym zamiarem jest docelowo stworzenie ca³odobowych dy¿urów, jednak by tak siê sta³o SM musi posiadaæ co najmniej 15 funkcjonariuszy (cztery zmiany x dwuosobowe patrole + dy¿urny).
Najczêstsze bie¿¹ce zadania SM to dbanie o porz¹dek i czystoæ w
miecie  efekty s¹ widoczne, choæ osoby kontrolowane rutynowo mog¹
czuæ siê czasami skrêpowane. Na wnioski mieszkañców SM prowadzi
bie¿¹ce interwencje. Czêsto wspó³pracuje z Policj¹ i urzêdami. Interwencji prowadzonych tylko na wniosek jest ponad 200 miesiêcznie.
Niestety ustawowe uprawnienia nie pozwalaj¹ stra¿nikom na zatrzymywanie pojazdów w ruchu (np. za wyprzedzanie na pasach, czy przekroczenie prêdkoci).
Fotoradar i CEPIK
Dawne archiwum jest obecnie adaptowane dla potrzeb bazy CEPIK. Bez tej bazy Miasto nie ma dostêpu do centralnych danych ewidencji pojazdów i kierowców. Krótko mówi¹c, baza umo¿liwia ustalenie w³aciciela po tablicy rejestracyjnej, co do tej pory by³o niemo¿liwe.
W przysz³ym roku Stra¿ Miejska zostanie wyposa¿ona w fotoradar,
który bêdzie rozstawiany w naszym miecie w miejscach szczególnie
niebezpiecznych, np. w pobli¿u szkó³ itp. By mo¿na by³o ukaraæ takiego kierowcê, nale¿y ustaliæ jego dane personalne, do czego w³anie
bêdzie s³u¿y³ CEPIK. Pomo¿e to zmniejszyæ liczbê piratów drogowych
jad¹cych nawet 160 km/h drogami gminnymi (Policja z³apa³a tak¹ osobê na ul. Powstañców).

OWIATA
Najwiêksz¹
inwestycj¹ owiatow¹ tej kadencji
jest budynek nowego przedszkola. Obiekt ten jest
najnowoczeniejszym obiektem
tego typu w Polsce. Zosta³ ju¿ zakoñczony i czekamy tylko na meble,
by uruchomiæ go na pocz¹tku przysz³ego roku. Rozwi¹zania architektoniczne, funkcjonalne s¹ godne podziwu, tym bardziej, ¿e pomieci a¿
300 przedszkolaków.
Przez ostatnie trzy lata przeprowadzono remont w dwóch szko³ach,
zrealizowano powsta³y jeszcze w poprzedniej kadencji projekt budowy szko³y na ul. Kocielnej oraz jednego skrzyd³a wraz z sal¹ gimnastyczn¹ przy Gimnazjum Publicznym nr 2.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA
Wspólny bilet PKP+ZTM
Z¹bki, jako pierwsze miasto pod Warszaw¹ wprowadzi³o wspólny
bilet na poci¹g i autobus. Kolejne miejscowoci, omielone naszym
sukcesem, przyst¹pi³y do tego programu prawie rok póniej. Jest to
bezsprzeczna wygoda dla mieszkañców oraz mo¿liwoæ zaoszczêdzenia dodatkowych rodków w domowym bud¿ecie.

Wdro¿ono system zarz¹dzania owiat¹ firmy Vulcan oraz elektroniczny dzienniczek ucznia (GP1). Szko³y staj¹ siê coraz nowoczeniejsze, to dziêki bardzo dobrej kadrze pedagogicznej oraz dyrekcji szkó³.
W z¹bkowskich szko³ach s¹ realizowane zajêcia dodatkowe (pozalekcyjne), kó³ka zainteresowañ itp. Uwzglêdniwszy nowe, bezp³atne
obiekty sportowe, m³odzie¿ ma coraz aktywniej zajêty czas (oczywicie ci, którzy chc¹ mieæ zajêty pozytywnie czas).

INWESTYCJE
rodki zewnêtrzne  Miasto Z¹bki liderem w pozyskiwaniu rodków z UE w województwie mazowieckim
Miasto Z¹bki jest liderem w powiecie wo³omiñskim, jak równie¿ w
ca³ym województwie w zakresie pozyskiwania rodków zewnêtrznych.
Na z³o¿onych od po³owy 2007 roku (od marca 2007 funkcjonuje 3osobowy Referat Programowania Funduszy Europejskich) 55 wniosków do ró¿nych instytucji dofinansowuj¹cych projekty, 23 uzyska³o
dofinansowanie, czêæ z nich znajduje siê jeszcze w fazie oceny.
Linia 199
W 2007 roku zosta³a uruchomiona nowa linia autobusowa, która
po³¹czy³a Z¹bki po³udniowe i pó³nocne. Autobusem linii 199 mo¿na
dojechaæ zarówno w pobli¿e PKP Rembertów, jak równie¿ przez Targówek na Plac Hallera. Autobus umo¿liwia dokonanie wielu dogodnych przesiadek, w tym na poci¹g przy stacji PKP Z¹bki.
Po wybudowaniu ulicy Wolnoci, autobus bêdzie przeje¿d¿a³ t¹ ulic¹, umo¿liwiaj¹c dotarcie do centrów handlowych M1 oraz dokonanie
innych dogodnych przesiadek w tym miejscu. Ponadto, w przysz³ym
roku, po oddaniu do u¿ytku ulicy Gen.Maczka i modernizacji Kopernika, zamierzamy wspólnie z warszawskim ZTM przed³u¿yæ liniê 170.
Niestety, obecny uk³ad dróg lokalnych musi jeszcze sporo siê zmieniæ,
by umo¿liwi³ uruchomienie kolejnych linii.
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Najwa¿niejsze z nich to:
1. Dofinansowanie remontów bie¿¹cych w Szkole Podstawowej Nr 1
 rodki z Ministerstwa Edukacji Narodowej (155 856,00 z³  2007
rok).
2. Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych  rodki z Mazowieckiego Kuratorium Owiaty
(77 224,00 z³  2007 rok).
3. Monitoring wizyjny w szko³ach i placówkach  rodki z Mazowieckiego Kuratorium Owiaty (57 256,00 z³  2007 rok).
4. Budowa ogólnodostêpnego boiska pi³karskiego wraz z niezbêdna
infrastruktur¹ na terenie Gimnazjum Publicznego nr 2 w Z¹bkach 
rodki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Spó³ek Grupy
PZU (300 000,00 z³  2008 rok).
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5. Program zajêæ dodatkowych dla dzieci z przedszkoli publicznych
oraz klas 0-3 z publicznych szkó³ podstawowych w Miecie Z¹bki
na rok 2008  rodki z Mazowieckiego Kuratorium Owiaty
(125 030,00 z³  2008 rok).
6. Termomodernizacja Szko³y Podstawowej nr 1  czeæ D,E,F 
rodki z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w ramach ZPORR
na kwotê 295.000 PLN.
7. Budowa boisk o sztucznej nawierzchni przy SP 2  ORLIK 2012
(640.000 PLN)
8. Rozwój przez Sport  Dop³yñmy Razem (35.000 PLN)
Ponadto w ramach RPO WM 2007-2013 Miasto Z¹bki zosta³o zakwalifikowane do dotacji ze rodków UE na nastêpuj¹ce projekty:
1. Kompleksowy remont i budowa g³ównych dróg w Z¹bkach  Etap I
 dofinansowanie ponad 11 MLN PLN
2. Kompleksowy remont i budowa g³ównych dróg w Z¹bkach  Etap II
 dofinansowanie ponad 14 MLN PLN
3. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ci¹gu ulic
Wojska Polskiego  Orla w Z¹bkach  dofinansowanie ponad
20 MLN PLN
4. Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Z¹bkach
 budowa krytej p³ywalni  dofinansowanie ponad 13 MLN PLN
5. Informatyzacja Urzêdu Miasta Z¹bki  dofinansowanie 387 TYS.
PLN

ulica Matejki

Mi³o nam jest równie¿ poinformowaæ, ¿e Miasto Z¹bki jako jedyne
miasto w powiecie wo³omiñskim zosta³o wytypowane przez Zarz¹d
Województwa Mazowieckiego do realizacji w roku 2010 kolejnego
ORLIKA  tym razem na terenie GP1.
Infrastruktura drogowa
Rok 2009 to rok kontynuacji wielu inwestycji drogowych.
W zwi¹zku z uzyskaniem w 2009 roku dofinansowania z UE na Kompleksowy remont i budowê g³ównych dróg w Z¹bkach (14 ulic w Z¹bkach) w ramach tego projektu zrealizowalimy budowê drogi w ulicy
Ks. Zycha. Obecnie jest równie¿ realizowana ulica Maczka (zdjêcia
poni¿ej). W roku 2010 rozpocznie siê budowa pozosta³ych dróg dofinansowywanych z UE, tj. Wolnoci, Piotra Skargi, Langiewicza,
Gajowa (fragment), Sosnowa, Rychliñskiego, Sobieskiego (fragment),
11-Listopada, 3-go Maja, Kosynierów, Wyzwolenia (fragment), Jana
Paw³a II.
Dziêki rozpoczêciu projektowania tych zadañ ju¿ od 2007 roku 
ich realizacja bêdzie mo¿liwa w ca³oci jeszcze w tej kadencji.
Ponadto w 2009 roku zrealizowalimy inne inwestycje drogowe:
1. Budowa ul. Reymonta
2. Budowa ul. Gdyñskiej (I etap)
3. Budowa ul. Torfowej
4. Budowa ul. Sosnkowskiego
5. Budowa ulicy Warszawskiej (odc. Gminny)
6. Budowa ul. Mickiewicza
7. Budowa ul. Dzikiej
8. Rozpoczêcie modernizacji ulicy Powstañców
9. Budowa ulicy Matejki
10.Budowa chodnika w ulicy Wigury
11.Rozpoczêta realizacja ulicy Brzozowej

ulica Warszawska

ulica Ks. Zycha

G³êboko wierzymy, ¿e w przysz³ym roku zamierzenia inwestycyjne
w zakresie dróg równie¿ zostan¹ zrealizowane. Na pewno zrobimy
wszystko, ¿eby tak siê sta³o.
Poni¿ej przedstawiamy przyk³ady realizowanych w trakcie b¹d ju¿
zrealizowanych w 2009 inwestycji drogowych w Z¹bkach.
ulica Powstañców
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ulica Reymonta

ulica Remont alejek w Parku Miejskim  I etap

ulica Torfowa

ulica Dzika

ulica Mickiewicza

ulica Maczka

ulica Brzozowa

ulica Gdyñska
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chodnik na ulicy Wigury

Infrastruktura owiatowa
Po zrealizowaniu przez Nas:
1. remontu Szko³y Podstawowej nr 2 (remont elewacji, ocieplono
ciany, dokonano remontu niektórych toalet, wybranych korytarzy i
pomieszczeñ, wykonano rampê dla niepe³nosprawnych uczniów, wymieniono okna, instalacjê c.o., salê gimnastyczn¹, wykonano owietlenie zewnêtrzne ca³ej szko³y i wiele innych).

2. modernizacji Szko³y Podstawowej nr 1 (sala gimnastyczna i pomieszczenia przyleg³e).
3. budowy I etapu i budowie kolejnych etapów filii SP1 przy ul.
Kocielnej w jak najlepszym standardzie (dodalimy takie elementy jak: zagospodarowany teren szko³y, wybudowalimy chodniki
i parking, wykonalimy boisko z bie¿ni¹, zosta³ wybudowany wiatro³ap i pomieszczenie dozorcy, zabudowalimy ca³¹ pierwotnie zaprojektowan¹ na wierzchu instalacjê, nadalimy budynkowi i sali
gimnastycznej kolorystykê zamiast pierwotnie planowanej i wszechpanuj¹cej bieli (nie mówi¹c ju¿ o kafelkach, siatkach i wielu innych
detalach).
 w roku 2008 rozpoczêlimy i obecnie kontynuujemy budowê najnowoczeniejszego w Polsce Przedszkola nr 3 wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹. To nowoczesne przedszkole zostanie oddane do u¿ytku
na pocz¹tku 2010 roku i pomieci ponad 300 maluchów. Jest trwa³e,
energooszczêdne i funkcjonalne. Nie chwal¹c dokonañ Z¹bek, nie znam
obiektu przedszkolnego lepszego ni¿ ten budowany u nas przy Westerplatte.
Infrastruktura wodoci¹gowo-kanalizacyjna
W ostatnich 3 latach wybudowano w Z¹bkach ponad 35 km wodoci¹gów i kanalizacji. Jest to zas³uga Miasta, ale równie¿ powo³anej do
tego celu od stycznia 2009 roku spó³ki miejskiej  Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Komunalnej.
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Dziêki przeznaczanym w bud¿ecie ka¿dego roku co najmniej kilku
milionów z³otych równie¿ ta dziedzina naszego Miasta rozwija siê prê¿nie i dynamicznie.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê mamy nadziejê, ¿e prace nad kompleksowym zwodoci¹gowaniem Miasta oraz budow¹ pozosta³ych odcinków kanalizacji miejskiej zakoñcz¹ siê w ci¹gu 2-3 lat. Nowa Stacja Uzdatniania Wody (SUW), która powstanie ju¿ w 2012 roku
podniesie siê standard mieszkania w wielu rejonach Z¹bek.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e inwestowanie w infrastrukturê podziemn¹ jest ma³o widoczne dla mieszkañców. Jednak, ¿eby nasza zasada,
dotycz¹ca utwardzania tylko tych ulic, które posiadaj¹ pe³n¹ infrastrukturê podziemn¹ (gaz, wod-kan, teleinfrastruktura, elektryka) mia³a sens
 musimy i bêdziemy kontynuowaæ ten rodzaj dzia³alnoci. W kolejnych latach mamy zamiar utrzymaæ tempo wodoci¹gowania Z¹bek,
dziêki czemu bêdzie mo¿liwe utwardzanie kolejnych ulic.
W samym 2009 roku zosta³y zrealizowane wodoci¹gi i kanalizacja
w nastêpuj¹cych ulicach: Wyzwolenia, Langiewicza, S³onecznej, Lipowej oraz Warszawskiej, Olszewskiego, Zimnej, Ceglanej, Brukowej,
Jeziornej, Kamiennej, Zielonej i B³êkitnej. Wybudowany zosta³ tak¿e
ponad 200 - metrowy odcinek wodoci¹gu w ul. Szwole¿erów, 300 m
odcinek wodoci¹gu w ul. Skorupki, wodoci¹g w ul. Ks. Zycha (od
Warszawskiej do Olszewskiego). Rozpoczê³y siê równie¿ prace budowlane przy wodoci¹gowaniu ulic: Moniuszki, Sienkiewicza, Norwida, Kolejowej, Orzeszkowej i Asnyka. Og³oszony zosta³ przetarg na
wykonanie wodoci¹gu i kanalizacji w ul. Kosynierów oraz wodoci¹gu
w ul. Szwole¿erów (dokoñczenie). Wkrótce zostanie og³oszony przetarg na wykonanie wodoci¹gu w ul. Che³moñskiego i Herberta.
Jednoczenie na wiosnê 2010 r. bêd¹ gotowe projekty wodoci¹gów
w ul.: Batorego, Bema (dokoñczenie), Bociania, Sokola, S³owicza,
£abêdzia, Skowronka, Rybna, ¯abia, Niepodleg³oci, Weso³a, Wiosenna
(dokoñczenie), Szczêliwa, Wolnoci, ¯wirki, Tetmajera, Stwosza,
¯eromskiego, Lisa-Kuli, Piaskowa, Sobieskiego, Harcerska, Bartosza,
Ko³³¹taja, Westerplatte, Kwiatowa, Chopina, S³owackiego, Dêbowa,
Krótka i Topolowa, Lotnicza, Morcinka, Andersena, Kaszubska, Jagielloñska, Szpitalna, Spokojna, Kuleszy, Obroñców, Saperów, Czo³gistów, Stefczyka oraz Zieleniecka.
Spó³ka miejska oczekuje tak¿e na dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹ wodoci¹gu i kanalizacji w ul. Wspólnej oraz kanalizacji w ul.
£odygowej (tory PKP).
Niezale¿nie od prowadzenia procesu wodoci¹gowania miasta i dokoñczenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej kontynuuje wymianê wodomierzy na nowe wyposa¿one w funkcjê radiowego odczytu danych, jak równie¿ prowadzi prace
koncepcyjne dotycz¹ce budowy w³asnej Stacji Uzdaniania Wody Drewnica, maj¹ce na celu wybudowanie w 2012 r w³asnego ujêcia wody.

PODSUMOWANIE
Oczywicie jest jeszcze wiele do zrobienia. Pomimo doæ trudnego
dla samorz¹dów czasu, gdy kryzys puka do miejskich kas, podejmujemy ryzyko inicjowania nowych inwestycji. Staramy siê wzmacniaæ
bud¿et rodkami zewnêtrznymi, by urzeczywistniæ plany. Jak dobrze
pójdzie, pod koniec przysz³ej kadencji mo¿emy spodziewaæ siê wybudowania wiêkszoci dróg miejskich, zrealizowania basenu, trybuny,
odnowionego bazaru, rewitalizacji centrum miasta, budowy tunelu i wielu innych inwestycji.
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
Z-ca Burmistrza Miasta Z¹bki
Grzegorz Mickiewicz
Prezes PGK Sp z o. o.
Robert wi¹tkiewicz
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Najwa¿niejsze wydarzenia 2009 roku
Styczeñ

Kwiecieñ

 Pierwsze boisko ze sztucznej nawierzchni do gry w pi³kê no¿n¹
(Blisko Boisko) oddane do u¿ytku, uroczystoæ z udzia³em
wiceministra sportu Tomasza Pó³grabskiego

 Motoserce  Z¹bki 2009
 Ods³oniêcie pomnika Jana Paw³a II przed Publicznym Gimnazjum Nr 1
 Z¹bkowskie projekty drogowe wród
najlepszych na Mazowszu (dofinansowanie w wysokoci
ok. 46 mln z³)
 Magazyn Forbes
uznaje Z¹bki za jedno z najatrakcyjniejszych miast dla biznesu w Polsce ( w kategorii miast do 50 tys. mieszkañców Z¹bki
zajê³y 9 miejsce)

 Z pocz¹tkiem roku zaczê³a funkcjonowaæ pierwsza gminna spó³ka
prawa handlowego  Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
 Zmiana na stanowisku sekretarza. Roberta wi¹tkiewicza zast¹pi³a
Patrycja ¯o³nierzak
 Minister obrony narodowej Bogdan Klich w Z¹bkach w zwi¹zku z oddaniem do u¿ytku mieszkañ wojskowych

Maj
 IV Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae
 Wystêp legendarnego chóru Harfa w kociele pw.
Mi³osierdzia Bo¿ego
 Polska Biega w
Z¹bkach
 Zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Z¹bek
 Burmistrz Z¹bek
odznaczony srebrnym medalem
Akademii Polskiego Sukcesu

Luty
 Premiera filmu Popie³uszko w Z¹bkach

Czerwiec
 V Dni Produktów
Regionalnych
i Tradycyjnych
Polskie Smaki
 Festyn (wystêp zespo³u Papa D)
 Rozpoczêcie akcji
Cytomammobus
w Miecie

 Akcja Odchudzamy Polaków w Z¹bkach po raz pierwszy
Marzec
 Z¹bki otrzymuj¹ dofinansowanie na budowê kompleksu boisk w ramach programu Moje boisko Orlik 2012

www.zabki.pl
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Lipiec

Padziernik

 Mo¿na zap³aciæ kart¹ w Urzêdzie

 Uroczyste oddanie do u¿ytku Orlika przy SP Nr 2, przy udziale
wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego

Sierpieñ
 Obchody Cudu nad Wis³¹ w Z¹bkach

 XVIII lat Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej  uroczystoæ z udzia³em
marsza³ka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz wiceministrów rolnictwa i skarbu
 Wanda Chotomska w Z¹bkach
 Powsta³a Z¹bkowska Liga Szóstek Pi³karskich
 Obchody Dnia Seniora
 Miêdzynarodowa delegacja naukowców w Z¹bkach
Wrzesieñ
 Obchody Dnia Weterana
 Konkurs Z¹bki  Miastem Ogrodów

 Rozstrzygniecie konkursu Barwy Jesieni
 Dzieñ Edukacji Narodowej
 Przyznano rodki na informatyzacjê Urzêdu (ok. 400 tys. z³)
Listopad
 Festyn  wystêp zespo³u Akcent

 Bieg Niepodleg³oci

 wiêto Odzyskania Niepodleg³oci
 Mieszkaniec Z¹bek zostaje zastêpc¹ szefa Kancelarii Prezydenta RP
Grudzieñ
 Nowy komendant Komisariatu Policji w Z¹bkach
 Obligacje z¹bkowskie na Gie³dzie Papierów Wartociowych (indeks
Catalyst)

12






Z¹bki uzyskuj¹ certyfikat jakoci ISO
Ambasador Wêgier w Z¹bkach
II Festiwal Kolêd i Pastora³ek
Oddanie do u¿ytku ul. Ks. Zycha. Uroczystoæ z udzia³em wiceszefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Sasina
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Pomnik symbolizuj¹cy w Z¹bkach odzyskanie
niepodleg³oci zosta³ wyremontowany
Jesieni¹ 1989r. p. Pan Henryk Skolimowski, by³y radny Z¹bek i Pan Wiktor Bonifaciuk
zebrali wymagane podpisy pod wnioskiem dotycz¹cym zmiany nazw ulic i przywrócenie im
przedwojennych nazw.
Dotyczy³o to zmiany nazwy ulicy Melaków
na ul. Ks. Ignacego Skorupki i z ulicy wierczewskiego na ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, po zatwierdzeniu stosownej uchwa³y
przez ówczesn¹ radê postanowilimy upamiêtniæ to wydarzenie i oddaæ ho³d tym wielkim
Polakom.
Poczynilimy starania o wybudowanie
monumentu, wyszczególniaj¹cego nazwê ulicy Ks. Ignacego Skorupki i Józefa Pi³sudskiego na skwerze zejcia siê tych dwóch ulic,
zak³ad komunalny wymurowa³ postument ceglany, p³yty z piaskowca z napisami przekaza³ Pan Wies³aw Konopacki z Drewnicy, za
kamieñ górski Pan Stañczyk z ul. Legionów.
Wspólnie z Panem Wiktorem Bonifaciukiem zajêlimy siê oklejeniem monumentu
kamieniem górskim, po czym uroczyste ods³oniêcie pomnika nast¹pi³o 11 listopada 1989
roku z udzia³em Obywatelskiego Komitetu
Solidarnoæ, którego bylimy wspó³twórcami, i ówczesnych w³adz miasta.
Powiêcenia dokona³ Ks. Pra³at Zdzis³aw
Gniazdowski  Proboszcz Parafii w. Trójcy
przy udziale licznie przyby³ej m³odzie¿y i zawsze wiernej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
galowych mundurach. Rejestrowa³ to wydarzenie kamer¹ wspó³dzia³aj¹cy z nami Pan
Bogdan Zdunek.
Po tylu latach pomnik ten u zbiegu tak ruchliwych dróg zacz¹³ pêkaæ a¿ kamienie odpad³y i zosta³y wyrzucone, dziwne, ¿e nie
zauwa¿yli tego Ci, którzy na tamtych wydarzeniach i szyldzie Solidarnoæ doszli do

w³adzy w naszym miecie i Ci, którzy zdradzili kolaboruj¹c do dzi z komuchami. Nie
widzieli rozpadaj¹cego siê Ich symbolu Solidarnoci, osoby mieni¹ce siê bohaterami
z¹bkowskiej niepodleg³oci i upominaj¹ce siê
o materia³y utrwalaj¹ce tamto wydarzenie w
celach promocji w³asnej osoby.
Wiele osób kilkukrotnie wraz z Ks. Edwardem Kowar¹  Proboszczem Parafii w. Trójcy zawraca³o siê do mnie z proba, a niektórzy wrêcz z ¿¹daniem naprawienia tego
monumentu ze wzglêdu na jego szpetnoæ
i mo¿liwoæ ca³kowitego usuniêcia.
Dla mnie jest to symbol wspó³czesnej historii, który nale¿y pozostawiæ dla m³odych
pokoleñ Polaków, tak jak pomnik Ks. Jerzego
Popie³uszki, Prymasa Tysi¹clecia Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, Ojca wiêtego Jana

Paw³a II i wiele innych tablic i obelisków powsta³ych z mojej inicjatywy we wspó³pracy
z wieloma wspania³ymi ludmi.
Z tego powodu w wolnych chwilach po
20 latach ponownie okleja³em monument z
zakupionego z w³asnych rodków materia³u, po³owê niezbêdnych górskich kamieni podarowa³
na ten cel Pan Karol Ma³olepszy z Wo³omina
(zawodowo dyrektor Publicznego gimnazjum
nr 1 w Z¹bkach), któremu w imieniu w³asnym
i wielu mieszkañców Z¹bek dziêkujê.
W przysz³ym roku od wiosny zamierzam zerwaæ czapê monumentu i os³oniæ go jednolit¹
p³yt¹ granitowa przed deszczem, a na niej posadowiæ or³a br¹zowego z rozpiêtymi skrzyd³ami.
W dniu 7 grudnia br. wraz z Ksiêdzem
Dziekanem Mieczys³awem Stefaniukiem
i Ks. Proboszczem Edwardem Kowar¹
uczestniczylimy w spotkaniu z Ks. Arcybiskupem Henrykiem Hozerem  Ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Na tym spotkaniu uzgodnilimy z Ksiêdzem Arcybiskupem termin odk³adanej diecezjalnej uroczystoci oddania ho³du S³udze
Bo¿emu Ks. Jerzemu Popie³uszce i modlitwy o Jego rych³¹ beatyfikacjê.
Uroczystoæ ta zosta³a wyznaczona na
dzieñ 24-go kwietnia 2010 roku o godz.
18:00 w Parafii w. Trójcy w Z¹bkach
z udzia³em kap³anów i przedstawicieli Samorz¹dów z Diecezji Warszawsko- Praskiej
i innych znamienitych goci.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamiêci Ksiêdza Jerzego Popie³uszko

Zabytkowa studnia z 1914 roku
Powracaj¹c do artyku³u Z Historii Z¹bek, który ukaza³ siê w sierpniowym numerze Z¹bkowskiej Gazety Samorz¹dowej w 2004 r. na
temat budowy Miasta Ogrodu
Z¹bki, chcia³bym nawi¹zaæ do ogrodu Pani Bo¿eny Radwanowskiej, a
konkretnie do tego, co siê w nim
znajduje. Na terenie posesji w roku
1914 wybudowana zosta³a jedna z
najstarszych studni abisyñskich w
Z¹bkach. Jak na tamte czasy studnia
ta by³a bardzo nowoczesnym wynalazkiem. Woda by³a pompowana na
poddasze do kot³a, pod którym znajdowa³o siê palenisko. Dziêki temu

www.zabki.pl

w kranach lecia³a zarówno ciep³a, jak i zimna woda.
W pobli¿u posesji Pani Radwanowskiej przy
ul. Klonowej znajduje siê stadion pi³karski.
Zmêczeni wysi³kiem fizycznym pi³karze korzystali ze studni z ogromn¹ przyjemnoci¹. Po
meczu nie brakowa³o chêtnych, aby siê odwie¿yæ i ugasiæ pragnienie zimn¹, czyst¹ wod¹.
Pomimo sêdziwego wieku, Pani Radwañska
zada³a sobie wiele trudu, aby po 25 latach uruchomiæ pompê i przywróciæ jej dawn¹ wietnoæ. Urz¹dzenie spe³nia swoje zadanie i do
dnia dzisiejszego nawadnia przylegaj¹cy do
posiad³oci piêkny ogród Pani Radwanowskiej.
Krzysztof Kacprzak
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VIII Powiatowy Przegl¹d
Umiejêtnoci Artystycznych
Osób Niepe³nosprawnych
Wierszem i sercem malowane

Ten doroczny Przegl¹d odby³ siê w dniach
8-11 grudnia w Miejskim Domu Kultury w
Wo³ominie. 9 grudnia swój wystêp mia³a gru-

pa dzieci z Z¹bek, a dok³adnie z klasy integracyjnej Szko³y Podstawowej
Nr 2. Z dzieæmi przybyli
równie¿: dyrektor szko³y
Irena Ma³yszczuk, nauczyciele- opiekunowie oraz
wiceburmistrz Grzegorz
Mickiewicz.
M³odzi z¹bkowscy aktorzy  amatorzy wystawili na deskach wo³omiñskiego MDK przedstawienie
jase³kowe pt. Betlejemska droga
w re¿yserii El¿biety Kwiatkowskiej.
By³a to swego rodzaju podró¿ do dalekiego Betlejem, gdzie
przybyli, aby pok³oniæ siê
narodzonemu Jezusowi
i Jego Rodzicom. Tam te¿
spotkali trzech monarchów
oraz zwierzêta, które przemówi³y ludzkim g³osem.
Wystêp zosta³ nagrodzony olbrzymimi oklaskami. W ci¹gu tych kilku
dni odby³o siê wiele pokazów artystycznych, z wielu szkó³ powiatu wo³omiñskiego. Równolegle mo¿na
by³o podziwiaæ wystawê
plastyczn¹, której bohaterami byli najprzeró¿niejsi
Miko³aje, wykonani przez
dzieci i m³odzie¿. Z Z¹bek
przyby³o ich dwóch: jeden
z Ko³a TPD w Z¹bkach,
za drugi ze SP Nr 2. Wystêp przysporzy³ wszystkim wiele radoci.
red.

Spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
23 listopada, w poniedzia³ek, o godz. 10.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Z¹bkach
przy ul. Orlej 6 lok. 75 odby³o siê spotkanie z
pisark¹ literatury dzieciêcej Pani¹ Agnieszk¹
Fr¹czek. Na spotkanie do biblioteki przyby³y
dzieci ze starszych grup Przedszkola Nr 2 Leny Zak¹tek w Z¹bkach. Pani A. Fr¹czek urodzi³a siê i mieszka wWarszawie, wyk³ada jêzy-

14

koznawstwo w Instytucie Germanistyki UW,
jest doktorem nauk humanistycznych. Od chwili
gdy w jej ¿yciu pojawi³a siê córeczka Isia siêgnê³a po pióro i napisa³a pierwszy wierszyk. Od
tamtej pory ukaza³o siê ju¿ ponad sto ksi¹¿ek
jej autorstwa. Najwiêksz¹ przyjemnoci¹ dla
Pani Agnieszki jest pisanie dla dzieci  to jedyny rodzaj twórczoci, który odm³adza myli

i ka¿e spojrzeæ na wiat przez kolorowe okulary. Na spotkaniu przedszkolaki wietnie siê bawi³y w rozmowach z Pani¹ Agnieszk¹, zadaj¹c
jej wiele czasami k³opotliwych pytañ. Po zakoñczeniu spotkania dzieci wrêczy³y autorce
ilustracje w³asnorêcznie wykonane i podziêkowa³y za mi³o spêdzony czas.
Dyrektor MBP Dorota Ka¿mierska
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OG£OSZENIE
Informujemy, ¿e w roku 2009 przy wsparci rodków zewnêtrznych zosta³o wykonane zadanie polegaj¹ce na usuwaniu
wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu
gminy Z¹bki, w tym demonta¿, transport
i utylizacja Etap I w 2009 roku zosta³ dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl
Kwota dotacji przyznana przez WFOiGW na realizacjê zadania polegaj¹cego na usuwaniu azbestu w roku 2009
wynosi 34 000 z³. Wszystkie osoby, które z³o¿y³y do koñca kwietnia bie¿¹cego
roku wnioski w sprawie usuniêcia i utylizacji azbestu nie ponios³y kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ tego zadania.

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) i n f o r m u j e s i ê, ¿e w dniach od 11.12.2009 r. do
09.01.2010 r. wy³o¿ony jest do publicznego wgl¹du spis inwentaryzacyjny mienia podlegaj¹cego komunalizacji obejmuj¹cego nieruchomoci przeznaczone pod drugorzêdny uk³ad
komunikacyjny w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Z¹bkach, ul. Moniuszki oznaczon¹ w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 176/1 z obrêbu 0021-01-21 o pow.
0,1398 ha i ul. Sienkiewicza oznaczon¹ w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 177 z obrêbu
0021-01-21 o pow. 0,1071 ha objêtych Kw WA1W/00000549/2 oraz nieruchomoci przeznaczonych pod drogê, ul. Sobieskiego oznaczon¹ w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 173
z obrêbu 0021-01-21 o pow. 0,1011 ha i ul. Rychliñskiego oznaczon¹ w ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 172/1 o pow. 0,0027 ha i dzia³ka nr 172/2 o pow. 0,3716 ha z obrêbu 002101-21, objêtych Kw WA1W/00000549/2. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleñ
zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mog¹ w wy¿ej wymienionym terminie zg³aszaæ
zastrze¿enia do Komisji Inwentaryzacyjnej powo³ana Uchwa³¹ Nr XXIX/202/2008 Rady
Miasta Z¹bki z dnia 07.08.2008 r.  pok. 21 Urzêdu Miasta
Wywieszono dnia: 11.12.2009 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Z¹bki

Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie nastêpuj¹cej nieruchomoci gruntowej:
A.

B.

C.

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak najwiêkszej stawki czynszu dzier¿awnego za grunt.
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ
A. w dniu 14.01.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10.00 (wejcie B).
B. w dniu 14.01.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11.00 (wejcie B).
C. w dniu 14.01.2010 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 04.01.2010 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)

www.zabki.pl
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II Festiwal Kolêd i Pastora³ek zakoñczony

W niedzielne popo³udnie,
13 grudnia, w Miejskim
Orodku Kultury w Z¹bkach
odby³ siê drugi fina³owy etap
Festiwalu Kolêd i Pastora³ek
M³odzie¿ Mazowsza u wrót
stajenki. Przypomnijmy: w I etapie dokonano przes³uchania zg³oszonych nagrañ, w drugim za uczestnicy zaprezentowali siê na
¿ywo przed znakomitym jury, które w tym
roku stanowili wybitna piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów Halina Fr¹ckowiak,
wytrawnym dziennikarzem radiowym, autorem ponad 150 tekstów popularnych piosenek,
w tym chyba najbardziej znanej Sen o Warszawie oraz licznych publikacji o tematyce
muzycznej oraz lider zespo³u Kapitan Nemo
Bogdan Gajkowski.
Przes³uchania odby³y siê w dwóch kategoriach: zespo³y i solici. Jak zapewniali jurorzy
poziom wystêpów by³ bardzo wysoki, st¹d te¿
wybór laureatów nie by³ ³atwy. Jednakowo¿,
jak podkrela³a przewodnicz¹ca jury, Halina
Fr¹ckowiak, pierwsze miejsca w obydwu kategoriach wy³oniono jednomylnie, o wiele
trudniej by³o z wyró¿nieniami.
Ostatecznie w kategorii zespó³ zwyciê¿y³
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duet Alegoria z Warszawy, za na drugim
miejscu oceniono wystêp zespo³u Faustynki
z Helenowa (zesz³orocznego zwyciêzcê). Ponadto wyró¿niono zespó³ Schola z Myszyñca oraz zespól Jutrzenka z Jednoro¿ca.
W kategorii solici bezkonkurencyjna okaza³a siê
Edyta Gajcy z Zagociñca,
a drugie miejsce zajê³a Paulina Przychodzieñ z Otwocka. Przyznano równie¿ wyró¿nienie dla Agaty
Radzkiej z Radzymina.
W fina³owej fazie wyst¹pi³o 7 zespo³ów i kilkunastu
solistów.
Honorowi gocie byli
bardzo zadowoleni z przebiegu festiwalu.
 Kolêda, pastora³ka to
rzecz wyj¹tkowa, tak piêk-

na, rodzinna, domowa. Nie przesadzê gdy powiem,
¿e
móg³bym s³uchaæ
kolêd na okr¹g³o.
Musze stwierdziæ, ¿e wykonawcy s¹ doskonale przygotowani. Szczególnie interesuj¹ce
jest to, ¿e tradycyjne kolêdy zosta³y pokazane
w ró¿nych stylach, widaæ tu by³o wiele radoci ze piewania, a to jest
najwa¿niejsze.
Uwa¿am, ¿e organizacja
tego Festiwalu to genialny
pomys³, bowiem zachêca on
m³odzie¿ do tego, aby te stare kolêdy pokazywaæ inaczej, na nowo  powiedzia³
na zakoñczenie Marek Gaszyñski.
Laureaci wyst¹pi¹ jeszcze 30 stycznia w Katedrze
w. Floriana.
red.
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