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Premiera filmu Popie³uszko w Z¹bkach
W lutym tego roku wchodzi na ekrany kin
w ca³ej Polsce film fabularny o ks. Jerzym
Popie³uszce Popie³uszko. Film jest ciep³¹ opowieci¹ biograficzn¹ ukazuj¹c¹ ¿ycie ks. Jerzego na tle kluczowych wydarzeñ z historii Polski z prze³omu lat
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych.
Film jest najwiêksz¹ polsk¹ produkcj¹ filmow¹ 2009 roku. Film ma szczególne
znaczenie dla mieszkañców Z¹bek, poniewa¿ ks. Jerzy Popie³uszko w latach 197275 sprawowa³ pos³ugê kap³añsk¹ w parafii wiêtej Trójcy. By³a to jego pierwsza
parafia, po otrzymaniu wiêceñ kap³añskich.
Ogólnopolska premiera
filmu odbêdzie siê 16 lutego 2009 roku. Specjalna
premiera filmu obêdzie siê
w Z¹bkach w przeddzieñ
planowanego wejcia filmu
do kin, tj. 26 lutego 2009
roku.
Premiera bêdzie mia³a
miejsce w Z¹bkach, w Publicznym Gimnazjum nr 2
im. Ks. Jerzego Popie³uszki. Wezm¹ w niej udzia³
twórcy filmu, w tym re¿yser Rafa³ Wieczyñski i odtwórca g³ównej roli Adam
Woronowicz. Patronat nad premier¹ objêli
JE Ks. Abp. Henryk Hoser SAC, Starosta Powiatu Wo³omiñskiego Maciej Urmanowski,

Burmistrz Miasta Z¹bki Robert Perkowski,
Dziekan Dekanatu Zielonkowskiego ks. Mieczys³aw Stefaniuk oraz Proboszcz Parafii w.
Trójcy w Z¹bkach Ks. Kanonik Edward Kowara.
Organizatorem premiery w Z¹bkach jest firma Outdoor Cinema, specjalizuj¹ca siê w pokazach filmów i organizacji wydarzeñ kulturalnych oraz Miasto Z¹bki.
Sponsorami premiery w Z¹bkach s¹ m.in.:
sieæ delikatesów Api, posiadaj¹ca swój
sklep m.in. w Z¹bkach przy ul. Powstañców,
kwiaciarnia Lotos z Z¹bek, Cukiernia Orchidea z Z¹bek. Orchidea w Zielonce 
bankiety, wesela, imprezy okolicznociowe
www.weselaorchidea.pl.
W z¹bkowskim gimnazjum odbêd¹ siê specjalne
pokazy dla mieszkañców
nie tylko Z¹bek, ale ca³ego powiatu wo³omiñskiego. Serdecznie zapraszamy!
Pokazy odbêd¹ siê w dniach 28 lutego
i 1 marca w Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach przy ul. Batorego 37. Ka¿dego
dnia seanse bêd¹ mia³y miejsce w godzinach: 9 30, 12 15, 15 30, 18 15. Bilety,
w cenie 11 z³, s¹ do nabycia w zakrystii parafii Trójcy wiêtej w Z¹bkach
po niedzielnych mszach w, a tak¿e w
biurze parafialnym, w Miejskim Orodku Kultury w Z¹bkach oraz w sekretariacie Gimnazjum nr 2.
O innych miejscach dystrybucji biletów bêdziemy informowaæ na bie¿¹co. W przypadku zamówieñ zbiorczych
prosimy o kontakt telefoniczny: 607 749 660.
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100 lat, 100 lat...

Honorowi gocie

Gratulacje
1 lutego nasz z¹bkowski redaktor gazety Co S³ychaæ? zosta³ szczêliwym tatusiem. W zwi¹zku z tym cudownym wydarzeniem, wszyscy pracownicy Urzêdu
Miasta, mój zastêpca oraz ja sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia dla Mirka,
ma³¿onki i jego wspania³ej córeczki.
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski

Tydzieñ Pomocy
Ofiarom
Przestêpstw
S¹d Rejonowy w Wo³ominie uprzejmie zawiadamia, ¿e w dniach 23-27 lutego 2009 roku
organizuje w swojej siedzibie w Wo³ominie przy
ul. Pr¹dzyñskiego 3A:
Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw.
Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestêpstwem, a zw³aszcza u³atwienie ofiarom przestêpstw dostêpu do jak najszerszego krêgu
podmiotów mog¹cych udzieliæ im pomocy. W tegorocznej akcji szczególn¹ rolê przeznaczono dla
organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz
wspierania ofiar przestêpstw, w szczególnoci
osób dowiadczaj¹cych przemocy w rodzinie.
Poza organizacjami pozarz¹dowymi swój
udzia³ w tegorocznej akcji zadeklarowali przedstawiciele organizacji samorz¹dowych oraz pracownicy socjalni Orodków Pomocy Spo³ecznej z terenu powiatu wo³omiñskiego.
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na dy¿ury, które odbywaæ siê bêd¹ w siedzibie S¹du Rejonowego w Wo³ominie, ul. Pr¹dzyñskiego 3A, w dniach 23-27 lutego 2009 roku,
w godzinach 8.30-15.30, w sali 133 (I piêtro).

Przy ró¿nych okazjach bardzo czêsto ¿yczymy sobie do¿ycia tej jak¿e okr¹g³ej rocznicy. I chocia¿ rzadko komu udaje siê
dobrn¹æ do tak sêdziwego wieku, to
niemniej s¹ tacy, co prawda bardzo
nieliczni, którym udaje siê ta sztuka.
Ostatnio, 6 lutego swój setny jubileusz obchodzi³a p. W³adys³awa Kosiñska, zamieszkuj¹ca w Z¹bkach od ponad 60 lat. Zwyczajowo siê ju¿
przyjê³o, ¿e podczas takiego jubileuszu goszcz¹ nie tylko najbli¿si
cz³onkowie, ale równie¿ w³adze miasta. Tak by³o i tym razem. Z bukietem piêknych ró¿ przyby³ burmistrz

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
zaprasza do udzia³u w cyklu imprez

Sportowa rodzina.

Pierwszy turniej odbêdzie siê w tenisie sto³owym w dniu 28.02.2009 r. (sobota) w hali sportowej
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach przy ul. Harcerskiej 9 o godz. 10.00.
Warunkiem wziêcia udzia³u jest wspólny start rodzica i dziecka w rozgrywkach.
Mecze rozgrywane bêd¹ systemem:
rodzic-rodzic, dziecko-dziecko i pojedynek deblowy rodzic i dziecko-rodzic i dziecko.
Zg³oszenia na 15 minut przed rozpoczêciem turnieju w Gimnazjum nr 1.
Wiêcej informacji na www.mosir-zabki.pl
W razie pytañ prosimy o kontakt e-mail: mosir@zabki.pl
Serdecznie zapraszamy!!!

Komunikat
wêdkarski
Zarz¹d Ko³a Miejskiego Nr 130 Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Z¹bkach informuje, ¿e dnia 27.02.2009 r.
o godz.18 w lokalu MOK przy ul. Orlej 8
odbêdzie siê Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ko³a.
W programie m in.:
 sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du,
komisji rewizyjnej i s¹du kole¿eñskiego za minion¹ kadencjê;
 dyskusja i g³osowanie nad udzieleniem absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom i organom;
 przyjêcie planu dzia³ania i preliminarza bud¿etowego na 2009 r.;
 wybór nowych w³adz i organów ko³a
na nastêpn¹ kadencjê.
Zapraszamy cz³onków i sympatyków ko³a.
Prezes Zarz¹du Ko³a
Franciszek D¹browski
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Robert Perkowski, któremu towarzyszy³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Marek Po³omski. Samorz¹dowcy wrêczyli tak¿e upominek
w postaci albumu o Papie¿u Janie Pawle II
oraz ksi¹¿kê
o historii Z¹bek.
Szanownej
Jubilatce równie¿ sk³adamy
najlepsze ¿yczenia jubileuszowe, pogody ducha i du¿o
zdrowia.
W³adys³awa Kosiñska
red.

Szkolenie
z pozyskiwania
funduszy
Zielonkowskie Forum Samorz¹dowe realizuj¹c partnerski program z Gmin¹ Zielonka serdecznie zapraszaj¹ przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu wo³omiñskiego, pracowników jednostek
samorz¹dowych wspó³pracuj¹cych z NGO
oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie pt. Pozyskiwanie funduszy na dzia³alnoæ pozarz¹dow¹
Termin: 18 lutego (roda)w godzinach
1700- 2000 Urz¹d Miejski w Zielonce ul.
Lipowa 5.
Zg³oszenia nale¿y wysy³aæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres biuro@forumzielonka.org.pl. Informacji nt. szkolenia mo¿na
zasiêgn¹æ pod numerem telefonu (22) 781
09 94 od wt. do pt w godz. 10-14.
Szkolenie jest bezp³atne. Uczestnicy
szkolenia otrzymaj¹ nieodp³atnie materia³y pisemne, a tak¿e niewielki poczêstunek.
DY¯URY REDAKCYJNE:
red. Miros³aw Oleksiak
Urz¹d Miasta pok. nr 24
poniedzia³ki: godz. 1600-1800
pi¹tki: godz.: 800-1000
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Akcja
Odchudzamy Polaków
nareszcie w Z¹bkach
W z¹bkowskich przychodniach: Miejskiej Przychodni przy
ul. Orlej i Niepublicznej Przychodni Vital przy ul. Pi³sudskiego
w dniach od 9 do 15 marca br. odbêd¹ siê konsultacje lekarskie dla
osób zainteresowanych skutecznym schudniêciem.
Nale¿y podkreliæ, ¿e problem oty³oci dotyczy wiêkszoci mieszkañców naszej gminy zarówno starszych, jak i tych m³odszych.
Oty³oæ jest stanem sprzyjaj¹cym rozwojowi wielu gronych chorób, m.in. chorób kr¹¿enia, narz¹dów ruchu, nowotworów. Tym samym stanowi to nie tylko problem estetyczny, ale mo¿e w znacz¹cym stopniu pogorszyæ stan zdrowia lub znacznie skróciæ ¿ycie.
Dlatego warto byæ szczup³ym.
W ka¿dym wieku jest pora na odchudzanie, ale tak naprawdê
ka¿dy z nas musi odchudziæ siê sam. Porady specjalisty maj¹ za
zadanie pomóc w tym przedsiêwziêciu.
Zapraszamy wszystkich Mieszkañców Z¹bek do wspólnego odchudzania!
Kierownik Miejskiej Przychodni
lek. med. Przemys³aw Budny
i Promocja Urzêdu Miasta Z¹bki
Akcji Odchudzamy Polaków w Z¹bkach patronuje Burmistrz
Miasta Z¹bki.

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

ul. Skorupki 78

specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy

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

Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem:
tel. 603 927 323

Przekonali siê o tym mieszkañcy ul. Reymonta, która po ostatnich opadach bardziej przypomina bagno ni¿ drogê. Podobna
sytuacja jest na innych nieutwardzonych drogach, a tych przecie¿ w Z¹bkach nie brakuje. O to, co mo¿na z tym zrobiæ zapytalimy burmistrza Roberta Perkowskiego.
 To prawda, ciê¿ko siê mieszka przy nieutwardzonych drogach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym i na wiosnê.
Prawd¹ jest te¿ i to, ¿e realizujemy bardzo du¿o inwestycji drogowych. miem twierdziæ, ¿e w tym roku zrealizowalimy ich
wiêcej ni¿ w poprzednich 10 latach. Jednak¿e to nie oznacza, ¿e
wszêdzie od razu mo¿emy rozpocz¹æ prace budowlane. Ulica
Reymonta jest ju¿ przygotowywana pod utwardzenie. Oczywicie
w miarê mo¿liwoci poprawiamy drogi nieutwardzone uzupe³niaj¹c ubytki destruktem, o który wcale nie jest tak ³atwo. Musimy go odpowiednio wczeniej zamawiaæ, gdy¿ dostêpny on jest
w ograniczonych ilociach. Pozyskujemy go przede wszystkim
wtedy, gdy warszawskie ulice s¹ frezowane. Proszê mieæ te¿ na
uwadze, ¿e o ten materia³ ubiegaj¹ siê tak¿e i inni.
Bêdziemy staraæ siê na bie¿¹co poprawiaæ przejezdnoæ tych
dróg, a docelowo utwardziæ je.
Dlatego w pierwszej kolejnoci uzbrajamy te ulice w infrastrukturê podziemn¹, ¿eby potem wybudowaæ drogê. Tak jest np.
w przypadku ul. Reymonta  informuje burmistrz Robert Perkowski.
red.

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH

Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A

 EKG, spirometria
 badania pracowników
 badania kierowców
 drobne zabiegi (zastrzyki)

Kiepska pogoda
= b³oto na drodze

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

www.zabki.pl
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Wiêcej osób
skorzysta z pomocy OPS-u?

Rozmowa z kierownikiem Orodka Pomocy Spo³ecznej w Z¹bkach El¿biet¹ Rutkowsk¹
Jakie s¹ g³ówne zadania Orodka Pomocy Spo³ecznej?
Podstawowym aktem prawnym, który porz¹dkuje wszystkie sprawy z zakresu pomocy spo³ecznej i okrela sposób funkcjonowania jest ustawa
o pomocy spo³ecznej, która do dnia dzisiejszego
by³a kilkudziesiêciokrotnie zmieniana.
Na dzieñ dzisiejszy zakres zadañ jest ogromny
i przewiduje siê ró¿ne formy pomocy, w oparciu
o coraz wiêksz¹ liczbê aktów prawnych. Wymaga
to równie¿ sta³ego podnoszenia wiedzy pracowników OPS. W naszym orodku zatrudnionych jest
13 osób , które realizuj¹ szereg ró¿nych zadañ narzuconych nie tylko przez ustawê o pomocy spo³ecznej, ale równie¿ kolejne akty prawne, które poszerza³y zakres zadañ.
Zadania z ustawy o pomocy spo³ecznej maj¹ tê
specyfikê, ¿e pomoc kierowana jest do osób najs³abszych (osób i ich rodzin). Jest to zawê¿ony kr¹g
osób, które w danej sytuacji nie mog¹ sobie poradziæ z problemami, które bez pomocy zewnêtrznej
nie s¹ w stanie przezwyciê¿yæ tych trudnoci. Te
osoby trafiaj¹ do nas.
W jaki sposób Pañstwo pomagaj¹ ludziom? Jakie s¹ formy udzielanej pomocy?
Jest ona bardzo ró¿norodna, ma charakter pomocy finansowej, rzeczowej, us³ugowej i poradnictwa specjalistycznego.
W zale¿noci o ustawy, która reguluje dane kwestie przys³uguj¹ ró¿ne formy wsparcia, jak te¿ ich
zakres.
Ustawa o pomocy spo³ecznej jest adresowana do
osób, które znalaz³y siê w trudnej ¿yciowej sytuacji
i nie mog¹ samodzielnie jej rozwi¹zaæ (np. brak rodków na ¿ywnoæ, leki, ubranie). Pomoc jest udzielana po dok³adnym rozeznaniu sytuacji popartej przeprowadzeniem wywiadu rodowiskowego,
zgromadzeniem potrzebnych dokumentów (czêsto
pracownik socjalny sam zdobywa potrzebne dokumenty). Pracownik socjalny monitoruje i wspiera
rodzinê do momentu uzyskania samodzielnoci.
W wiêkszoci przypadków pomoc trwa latami.
Orodek realizuje równie¿ zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych, które wspieraj¹ potrzeby
rodzin w zakresie dofinansowania do op³at mieszkaniowych. T¹ pomoc¹ objêto oko³o 80 rodzin.
W przypadku ustawy o wiadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym pomoc przyznawana jest po z³o¿eniu wniosku i wymaganych dokumentów. W tej sytuacji nie przeprowadzamy
wywiadu rodowiskowego i nie monitorujemy rodowiska.
Kiedy nastêpuje ten moment, ¿e trzeba zainterweniowaæ?
Kiedy dana osoba nie ma co w³o¿yæ do przys³owiowego garnka, kiedy jest chora, kiedy nie ma rodków na zaspokojenie podstawowych potrzeb ¿yciowych (jedzenie, op³aty, leki, ubranie itp.) zdarzeñ
losowych, interwencji kryzysowych, schronienia.
Ile osób korzysta z pomocy OPS?
Jeli chodzi o podstawowe potrzeby wynikaj¹ce z ustawy o pomocy spo³ecznej to w roku 2008
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objêlimy pomoc¹ 428 rodzin, czyli ok. 1600 osób.
850 rodzinom przyznano zasi³ki rodzinne wraz
z dodatkami. 82 osoby otrzyma³y wiadczenia
z funduszu alimentacyjnego.Ok.80 rodzinom przyznano pomoc z tytu³u ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Jak wygl¹da kontakt pracownika socjalnego
z podopiecznymi? Jak czêsto odbywaj¹ siê wizyty?
Prowadzimy sta³y monitoring rodzin objêtych
pomoc¹. W zale¿noci od potrzeb rozeznanych
przez pracownika socjalnego zale¿y liczba wizyt
w rodowisku, podczas których pracownik sprawdza czy klient realizuje i wywi¹zuje siê z ustalonych wczeniej uzgodnieñ zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji.
Kto mo¿e skorzystaæ z zasi³ku? Jak wielki musi
byæ stopieñ ubóstwa?
Z pomocy mog¹ skorzystaæ osoby, których dochód jest ni¿szy ni¿ 351 z³ netto na osobê w rodzinie, a na osobê samotn¹ 477 z³. W granicach tych
progów poruszamy siê przy udzielaniu wiadczeñ
z ustawy o pomocy spo³ecznej. Jeli rodzina przekracza ten próg to pomoc jest wiadczona ale w wê¿szym zakresie w postaci zasi³ków celowych specjalnych.
Finansowanie tych zadañ jest dwojakie, s¹ to:
zadania w³asne gminy, które s¹ realizowane z gminnego bud¿etu oraz zadania zlecone, na które pañstwo daje dotacje (np. zasi³ki sta³e i us³ugi specjalistyczne dla osób z upoledzeniem umys³owym).
428 rodzin w porównaniu do ca³ej populacji zamieszkuj¹cej w Z¹bkach to jest du¿a liczba?
Dobra koniunktura gospodarcza ostatnich
dwóch lat sprawi³a, ¿e liczba osób potrzebuj¹cych
pomocy znacznie spad³a w porównaniu do 2006
roku, kiedy to pomoc¹ objêlimy prawie 600 rodzin. 2008 rok by³ najlepszym okresem dla naszych
podopiecznych.
Wiêkszoæ osób podjê³a pracê dziêki wsparciu
ze strony pracowników socjalnych. Wspó³pracujemy z pracodawcami, urzêdem pracy, doradcami
zawodowymi.
W tym roku obserwujemy, ¿e znaczna czêæ
tych ludzi wraca do nas. Styczeñ pokaza³, ¿e osób
potrzebuj¹cych pomocy w tym roku chyba bêdzie
wiêcej.
W przypadku rodzin biedniejszych nie ma³e znaczenie maj¹ kwestie mieszkaniowe. Zapotrzebowanie na mieszkania jest du¿o wiêksze ni¿ mo¿liwoci. Czy OPS koordynuje sprawê z zwi¹zan¹
przydzielaniem mieszkañ lub dodatków mieszkaniowych?
Przydzia³em mieszkañ zajmuje Burmistrz Miasta i komisja mieszkaniowa.
My z racji mo¿liwoci, które daje ustawa o dodatkach mieszkaniowych pomagamy osobom i rodzinom, które maj¹ problemy z dokonywaniem op³at
za swoje domy i mieszkania. W ubieg³ym roku z dodatków mieszkaniowych skorzysta³o ok. 80 osób,
na ³¹czn¹ kwotê ok. 81 tys. z³.

Od czego uzale¿niona jest wysokoæ dodatku
mieszkaniowego?
Branych jest pod uwagê szereg kryteriów takich
jak m.in.: dochód, metra¿, tytu³ prawny mieszkania, liczba zamieszkuj¹cych osób. Ta forma pomocy istnieje u nas od pocz¹tku lat 90- tych. Dodatek
przyznawany jest na pó³ roku.
Bardzo czêsto nag³aniane s¹ sprawy zwi¹zane
z niep³aceniem alimentów. Jak ten problem wygl¹da w Z¹bkach?
Od 2005 roku dla tych osób, które nie mog³y
wyegzekwowaæ alimentów wyp³acalimy wiadczenia alimentacyjne na postawie ustawy o zaliczce
alimentacyjnej i postêpowaniu wobec d³u¿ników
alimentacyjnych.
Od padziernika ubieg³ego roku wesz³a ustawa
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Od
padziernika do koñca roku 2008 z tej formy pomocy skorzysta³o 82 osoby.
Na wyp³atê tych wiadczeñ wydalimy przesz³o
94 tys.zl.
Pomoc ta przys³uguje dziecku, które ma zas¹dzone od rodzica alimenty i egzekucja alimentów
jest bezskuteczna przy jednoczesnym spe³nieniu
kryterium dochodowego, które nie mo¿e przekraczaæ 725 z³ na osobê w rodzinie. Ustalenie prawa
do tych wiadczeñ nastêpuje na wniosek osoby
uprawnionej. wiadczenia z funduszu przys³uguj¹
w kwocie bie¿¹co zasadzonych alimentów, ale nie
wiêcej ni¿ po 500 z³ na ka¿de uprawnione dziecko.
Szczególnie w okresie zimowym du¿o mówi siê
o bezdomnoci. Jak du¿a jest skala tego zjawiska w naszym miecie?
Problem bezdomnoci owszem u nas siê pojawia, ale nie jest to problem na du¿¹ skalê. Jest to
sprawa dotycz¹ca 3-4 osób rocznie. W tej sytuacji
mamy mo¿liwoæ pomocy tym osobom poprzez
umieszczenie ich w schronisku. Mamy podpisan¹
umowê ze schroniskiem Don Orione w Czarnej
i z Fundacj¹ Dzieci Ulicy w Z¹bkach
Bliskoæ Warszawy sprawia, ¿e jest du¿a ³atwoæ
zaproponowania pomocy osobom bezdomnym, gdy¿
jest tam wiele placówek nios¹cych tak¹ pomoc.
Swego czasu OPS przymierza³ siê do pozyskania rodków europejskich z przeznaczeniem na
pomoc dla osób potrzebuj¹cych. Jak zakoñczy³a siê ta próba?
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Z³o¿ylimy stosowny wniosek do jednostki
wdro¿eniowej POKL w dzia³aniu Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Ogólnym celem
projektu by³o zatrzymanie wielopokoleniowego procesu bezrobocia poprzez wsparcie psychologiczne,
oddzia³ywanie socjo-terapeutyczne, zdobycie nowych kwalifikacji. W jednostce wdra¿ania bardzo
d³ugo trwa³a ocena formalna i merytoryczna. Ca³a
procedura oceny tego wniosku skoñczy³a siê pod
koniec padziernika. W zwi¹zku z tym nie by³o czasu na realizacjê tego projektu. Harmonogram przewidywa³ bowiem minimum pó³ roku na realizacjê
tego projektu, a zosta³o dwa miesi¹ce. W zwi¹zku
z tym odst¹pilimy od realizacji tego wniosku.
Czy zastanawiaj¹ siê Pañstwo nad jakim kolejnym projektem umo¿liwiaj¹cym pozyskanie
kolejnych rodków na pomoc osobom potrzebuj¹cym wsparcia? Czy s¹ jakie perspektywy,
¿eby mo¿na by³o pozyskaæ rodki na pomoc spo³eczn¹?
W tej chwili pracujemy na programem aktywnoci lokalnej, w zakresie którego chcemy podj¹æ
dzia³ania na rzecz mieszkañców. Mamy rozeznane
rodowisko, chcemy obj¹æ tym dzia³aniem grupê
rodzin. W ramach tego programu bêdziemy siê ubiegaæ o rodki unijne.
Obszar pomocy spo³ecznej jest bardzo szeroki.
Pomoc spo³eczn¹ wiadcz¹ na rzecz mieszkañców tak¿e ró¿ne inne instytucje. Czy wspó³pracuj¹ Pañstwo z nimi?
Pomoc jest wszechstronna. Nie da³oby siê pomóc ludziom kompleksowo bez wsparcia ze strony
innych instytucji. Bardzo cenimy sobie wspó³pracê
z instytucjami naszego miasta, m.in. policj¹, stra¿¹
miejsk¹, ze szko³ami, ze wietlicami, s³u¿b¹ zdrowia, fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami
z terenu powiatu i województwa.
Stosunkowo niedawno zakres zadañ OPS zosta³
poszerzony o wyp³atê wiadczeñ rodzinnych (zasi³ki rodzinne, zasi³ki alimentacyjne itp.) Ile osób
korzysta z tego rodzaju pomocy?
Od maja 2004 roku realizujemy ustawê o wiadczeniach rodzinnych, wyranie odrêbn¹ od systemu pomocy spo³ecznej. Ustawa ta ma charakter obligatoryjny bez potrzeby przeprowadzania wywiadu
rodowiskowego. wiadczenie przyznawane jest po
z³o¿eniu wniosku z kompletem potrzebnych dokumentów. Kryterium dochodowe warunkuj¹ce przyznanie wiadczenia wynosi 504 z³ na osobê w rodzinie i 585 z³ w przypadku wychowywania dziecka
niepe³nosprawnego. Wszystkie wiadczenia finansowane s¹ z bud¿etu pañstwa.
Zadania te zosta³y zebrane z wielu instytucji.
Poprzednio te wiadczenia wyp³aca³ ZUS, zak³ady
pracy, KRUS. To wszystko zosta³o zebrane i przekazane gminom, a gminy przekaza³y to do realizacji orodkom pomocy spo³ecznej. Ustawa ta przewiduje dwie mo¿liwoci przyznawania wiadczeñ,
czyli zasi³ek rodzinny z dodatkami i wiadczenia
opiekuñcze.

Przy spe³nieniu kryteriów rodzina mo¿e uzyskaæ
zasi³ek rodzinny na dzieci z odpowiednimi dodatkami (np.: z tytu³u: urodzenia dziecka, rozpoczêcia
roku szkolnego, opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego
wychowywania dziecka, wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej, kszta³cenia i rehabilitacji
dziecka niepe³nosprawnego).
Ponadto oferowane s¹ wiadczenia opiekuñcze:
zasi³ek pielêgnacyjny dla osób niepe³nosprawnych
i wiadczenie pielêgnacyjne dla osób rezygnuj¹cych
z pracy w celu wychowywania dziecka niepe³nosprawnego.
Z tego tytu³u zasi³ków rodzinnych w ubieg³ym
roku skorzysta³o 850 rodzin.

Przejazd kolejowy zlokalizowany w samym
centrum miasta nie doæ ¿e ma ma³¹ przepustowoæ to dodatkowe utrudnia wynikaj¹ z nie najlepszej organizacji ruchu w obrêbie samego przejazdu. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie
przejazdu funkcjonuj¹ doæ kolizyjne skrzy¿owania, na których bardzo czêsto dochodzi do wielu
wymuszeñ pierwszeñstwa przejazdu, co w prosty sposób mo¿e prowadziæ do wielu kolizji.

Czy kryzys gospodarczy wp³ynie na dzia³alnoæ
OPS?
Na pewno tak, z dowiadczenia wiemy, ¿e sytuacje kryzysowe w kraju zwiêkszaj¹ kr¹g naszych
odbiorców, którzy bêd¹ wymagali ró¿norodnego
rodzaju wsparcia.
Jaka jest specyfika pracy pracownika socjalnego?
Rozwi¹zywanie problemów nie jest ³atwe. Praca pracowników pomocy spo³ecznej jest bardzo
trudna. Od predyspozycji, od nastawienia do drugiego cz³owieka, od umiejêtnoci pracownika socjalnego zale¿y los wielu osób i rodzin. Pracownik
socjalny nie jest urzêdnikiem, jestemy s³u¿b¹ dla
drugiego cz³owieka. Problem ka¿dej rodziny jest
szczegó³owo analizowany i rozpatrywany, aby kompleksowo obj¹æ rodzinê pomoc¹. Te problemy zabiera siê czêsto do swojego domu. Charakter tej
pracy nie pozwala na przys³owiowe zamkniêcie
problemu w szufladzie.
Jakie s¹ proporcje miêdzy liczb¹ osób stale
i okresowo korzystaj¹cych z us³ug OPS?
Mylê, ¿e stali odbiorcy naszych us³ug stanowi¹ ok. 3/4 klientów korzystaj¹cych z pomocy. S¹
w tej grupie osoby bierne zawodowo ale tak¿e
chore, niepe³nosprawne, rodziny wielodzietne,
niewydolne wychowawczo. Pozosta³e rodziny
korzystaj¹ okresowo lub falowo (korzystaj¹ co
jaki czas).
W tych rodzinach problemy narastaj¹ latami,
czêstokroæ ubóstwo jest dziedziczone z pokolenia
na pokolenie. Na pewno dziêki dzia³alnoci OPS
czêæ rodzin bêdzie mia³a mo¿liwoæ prze³amania
tej bariery niemocy i bêdzie mog³a prowadziæ normalne ¿ycie.
Jak wygl¹da wsparcie ze strony w³adz miasta:
Burmistrza i Rady Miejskiej w zakresie pomocy spo³ecznej?
W³adze miasta wykazuj¹ bardzo du¿e zrozumienie problemów spo³ecznych. Daje siê odczuæ przyjazne podejcie do rozwi¹zywania tego typu problemów. Burmistrz i Rada Miasta zawsze przychylnie
podchodzili do przedstawianych potrzeb.
Dziêkujê za rozmowê.

Orodek Pomocy Spo³ecznej w Z¹bkach
sk³ada podziêkowanie
grupie studentów uczestnicz¹cych w Akcji  MI 2008 r. pod patronatem Stowarzyszenia Podaj Rêkê za obdarowanie paczkami wi¹tecznymi 120 dzieci z terenu miasta Z¹bki. Niespodziewany prezent sprawi³ wszystkim obdarowanym du¿o radoci.
Serdecznie dziêkujemy i zapraszamy do dalszej wspó³pracy.

www.zabki.pl

Przejazd zbyt kolizyjny

Podczas jednej z ostatnich sesji rady miejskiej przewodnicz¹cy komisji spo³ecznej, radny Marcin Kubicki z³o¿y³ interpelacjê w sprawie zmiany organizacji ruchu po po³udniowej
czêæ linii kolejowej. Radny zasugerowa³, aby
kierowcy jad¹cy ul. 3-go Maja, nie mogli tu¿
przed przejazdem skrêcaæ w ul. Pi³sudskiego,
gdy¿ to wprowadza wiêcej zamieszania ni¿ korzyci. Trzeba by³oby wiêc postawiæ albo znak
zakazu skrêtu w lewo, albo znak nakazu skrêtu
w prawo (tylko i wy³¹cznie na przejazd).
Radny przedstawia o wiele lepsze rozwi¹zanie.  Dla poruszaj¹cych siê kierowców ul. 3-go
Maja w kierunku ul. Pi³sudskiego o wiele szybciej i bezpieczniej jest skrêciæ w lewo w ul. Poniatowskiego, a nastêpnie w prawo w ul. Targowej. W ten niemal¿e bezkolizyjny sposób omija
siê korek przed przejazdem  mówi radny Marcin Kubicki.
Radny przekaza³ w tej sprawie odpowiednie
pismo podczas sesji na rêce burmistrza. Burmistrz za, skierowa³ je do w³aciwych s³u¿b powiatowych (powiatowego inspektora ruchu drogowego).
Bez w¹tpienia jako dorane rozwi¹zanie jest
to doskona³y pomys³, ale docelowo najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie budowa tunelu i przebudowa
ca³ego uk³adu komunikacyjnego w obrêbie tunelu, dostosowuj¹c go do rzeczywistych potrzeb.
red.

Wymiana gazoci¹gu
w ul. Jana Paw³a II
wci¹¿ siê opónia
W ostatnich latach ulica Jana Paw³a II podlega³a gruntownej przebudowie. Wymieniono star¹
sieæ kanalizacyjn¹, wybudowano sieæ wodoci¹gow¹. Mo¿na by³oby wiêc praktycznie rozpocz¹æ
modernizacjê ca³ej nawierzchni jezdni. Jest jednak jeden powa¿ny k³opot  opónia siê wymiana sieci gazowej.  Gazownia zobowi¹za³a siê do
ca³kowitej wymiany dziurawych rur gazowych
w tej ulicy jeszcze na prze³omie 2007 i 2008 roku.
Niestety do tej porty to nie nast¹pi³o. Przed wymian¹ sieci nie bêdzie remontowana droga, gdy¿
by³oby to wbrew zdrowemu rozs¹dkowi. Je¿eli
Gazownia wymieni rury gazowe w 2009 roku, ju¿
w 2010 bêdzie mo¿na poruszaæ siê wyremontowanym przez Urz¹d Miasta ci¹giem ulicy Jana Paw³a
II  zapowiada burmistrz Robert Perkowski.
red.
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Imiê i nazwisko:
Ewa Jarz¹bek
Data urodzenia, znak zodiaku:
14.06.1994 r., Bliniêta
Uczê siê w.....(nazwa szko³y, klasa):
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach,
klasa II d o profilu matematyczno-informatycznym
Ulubione przedmioty szkolne:
j. polski, matematyka, biologia, muzyka
Jak idzie Ci nauka? Czy lubisz chodziæ
do szko³y? Dlaczego?
Nauka przychodzi mi z du¿¹ ³atwoci¹. Mam bardzo dobre oceny ze wszystkich przedmiotów. Bardzo lubiê chodziæ do mojej szko³y, spotykaæ siê z kole¿ankami i kolegami. Wszyscy nauczyciele s¹ bardzo sympatyczni.
Gdzie chcia³aby kontynuowaæ swoj¹ edukacjê?
Mylê o Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Warszawie z rozszerzonym jêzykiem angielskim i niemieckim. Potem prawdopodobnie medycyna.

Misterium Bo¿onarodzeniowe w Katedrze
 fotoreporta¿
Na pocz¹tku stycznia w katedrze w. Floriana odby³o siê Misterium Bo¿onarodzeniowe wykonane przez Skaldów. Honorowymi goæmi koncertu byli m.in.: Ks. Abp Henryk Hoser oraz
marsza³ek Adam Struzik. Koncert poprzedzony by³ prezentacj¹
laureatów festiwalu kolêd i pastora³ek M³odzie¿ Mazowsza u
Wrót Stajenki. Wyst¹pi³y w nim równie¿ uczennice z¹bkowskich
gimnazjów: Ewa Jarz¹bek i Agnieszka Partyka.
Organizatorami Misterium Bo¿onarodzeniowego Moje Betlejem w Katedrze byli: Duszpasterstwo rodowisk Twórczych
Diecezji Warszawsko-Praskiej, Samorz¹d Województwa Mazowieckiego, Urz¹d
Miasta w Z¹bkach i Praska
Gie³da Spo¿ywcza w Z¹bkach.

Sk¹d wziê³a siê u Ciebie pasja piewania?
Przysz³am z ni¹ na wiat. piewam odk¹d tylko pamiêtam. Najpierw nauczy³am siê tañczyæ, a dopiero potem chodziæ :)
Dlaczego warto piewaæ?
piewanie daje ogromn¹ radoæ. Pozwala dzieliæ siê swoimi uczuciami.
Jak trafi³a do konkursu (Festiwal Kolêd i Pastora³ek)?
Dziêki Pani Jadwidze ¯aboklickiej  mojej nauczycielce muzyki, która
od lat pomaga mi rozwijaæ talent.

Skaldowie

Jak oceniasz w nim swój udzia³?
Zajê³am II miejsce. W tak wspania³ym towarzystwie  mówiê tu o konkurencji - postrzegam to jako ogromny sukces i jestem bardzo zadowolona.
Zupe³nie siê tego nie spodziewa³am.
Czy wczeniej odnosi³a jakie sukcesy muzyczne?
Startowa³am wielokrotnie w konkursie Festiwal Piosenki w Z¹bkach
i trzykrotnie zajê³am I miejsce oraz trzykrotnie miejsce II. W tym roku ponownie bêdê próbowaæ si³ w tym konkursie oraz w Asteriadzie organizowanej przez Orodek Kultury Warszawa W³ochy i mam du¿e nadzieje :).
Czy masz jakie autorytety muzyczne?
Podziwiam Edytê Górniak. Ma niespotykany talent i wspania³¹ technikê
piewu.
Czego lubisz s³uchaæ na co dzieñ?
S³ucham wszystkich gatunków muzyki. Najczêciej nowoczesnej. Staram
siê byæ na bie¿¹co z nowociami z list przebojów :).
Czy wi¹¿esz swoj¹ przysz³oæ ze piewaniem?
W przysz³oci chcia³abym zostaæ pediatr¹ albo pisark¹ i podró¿niczk¹,
a najlepiej wszystkim po trochu :) Na pewno zawsze bêdê piewaæ, bo to
kocham. Czas poka¿e czy zawodowo. Na razie zamierzam dalej szkoliæ g³os
i technikê piewu oraz próbowaæ si³ w ró¿nych konkursach wokalnych.

Ewa Jarz¹bek

Agnieszka Partyka

Jakie masz zainteresowania?
Lubiê fotografowaæ przyrodê, uprawiaæ sport, s³uchaæ muzyki, szlifowaæ znajomoæ jêzyków obcych. Uwielbiam czytaæ powieci przygodowe i horrory.
Czy lubisz mieszkaæ w Z¹bkach? Dlaczego?
Z¹bki to moje miasto. Urodzi³am siê w Warszawie i tam spêdzi³am pierwsze lata, ale tu wzrasta³a moja wiadomoæ. To tutaj mieszka wiêkszoæ moich znajomych i przyjació³. Nasze miasto posiada bogate ¿ycie kulturalne,
miêdzy innymi dziêki MOK.
Co Twoim zdaniem warto by³oby zrobiæ, ¿eby m³odzie¿ atrakcyjniej mog³a spêdzaæ wolny czas?
Widzê ogromn¹ potrzebê wybudowania basenu. Przyda³aby siê te¿ jaka
bezpieczna sala dyskotekowa i lodowisko.
Jakie jest Twoje ¿yciowe motto?
Tak ¿yæ, by póniej niczego nie ¿a³owaæ.
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Imiê i nazwisko:
Agnieszka Partyka
Data urodzenia,
znak zodiaku:
16.03.1993 r., Ryby
Uczê siê w... (nazwa
szko³y, klasa):
Gimnazjum nr 1
w Z¹bkach, klasa
III B
Ulubione przedmioty szkolne:
muzyka i j. polski
Od lewej: burmistrz Z¹bek R. Perkowski, prezes PGS Z. Dani³owski, marsza³ek
A. Struzik, abp. H. Hoser, dyr. PGS J. D¹browski

Jak idzie Ci nauka? Czy lubisz chodziæ do szko³y? Dlaczego?
Lubiê chodziæ do szko³y i spotykaæ siê ze znajomymi a przy
okazji zdobywaæ wiedzê.
Gdzie chcia³aby kontynuowaæ swoj¹ edukacjê?
W liceum muzycznym w Warszawie.
Sk¹d wziê³a siê u Ciebie pasja piewania?
Od ma³ego nuci³am melodie, choæ jeszcze nie umia³am mówiæ. Z czasem zaczê³am chodziæ na zajêcia wokalne i rozwijaæ
swoje umiejêtnoci wokalne.
Dlaczego warto piewaæ?
Mylê ¿e warto robiæ to, co siê lubi i rozwijaæ swoje zdolnoci. piewanie jest moj¹ pasj¹, a wiadomoæ, ¿e jest siê s³uchanym i komu to siê podoba motywuje mnie do dalszej pracy
w tym kierunku.

Tu¿ przed wrêczeniem nagród i z³o¿eniem podziêkowañ

Jak trafi³a do konkursu (Festiwal Kolêd i Pastora³ek)?
Udzia³ w konkursie zaproponowa³a mi pani Ma³gorzata Kujawska, moja nauczycielka muzyki.
Jak oceniasz w nim swój udzia³?
Na pewno by³a du¿a konkurencja, profesjonalne jury, cieszê
siê ¿e zosta³am zauwa¿ona.
Czy wczeniej odnosi³a jakie sukcesy muzyczne?
Moim dotychczas najwiêkszym sukcesem jest to, ¿e jestem
finalistk¹ 8 Fina³u edycji konkursu Pamiêtajmy o Osieckiej 
konkursu dla doros³ych. gdzie dosta³am siê jako 12-latka (jestem najm³odsz¹ finalistk¹ w historii tego konkursu).
Czy masz jakie autorytety muzyczne?
Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Magda Umer.
Czego lubisz s³uchaæ na co dzieñ?
Na co dzieñ s³ucham g³ównie pop, rock i metal.

F Podczas koncertu

Czy wi¹¿esz swoj¹ przysz³oæ ze piewaniem?
Tak, chêtnie piosenka aktorska.
G

Jakie masz zainteresowania?
Muzyka, podró¿e i teatr. Lubiê piewaæ piosenki aktorskie,
biorê udzia³ w ró¿nych konkursach, uczêszczam te¿ do ogniska
teatralnego U Machulskich i du¿o podró¿ujê.
Czy lubisz mieszkaæ w Z¹bkach? Dlaczego?
Chocia¿ mieszkam w Warszawie wiêkszoæ swojego czasu
spêdzam w Z¹bkach. Tu chodzê do gimnazjum i mam du¿o
przyjació³.
Co Twoim zdaniem warto by³oby zrobiæ, ¿eby m³odzie¿
atrakcyjniej mog³a spêdzaæ wolny czas?
Umo¿liwiæ im udzia³ w bezp³atnych zajêciach dodatkowych
w zale¿noci od zainteresowañ.
Jakie jest Twoje ¿yciowe motto?
Fajnie jest robiæ to, co siê kocha

www.zabki.pl
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Listy Mieszkañców
1. Pytanie w sprawie konkursu na dyrektora
Szko³y Podstawowej Nr 1
Pytanie:
Panie Wiceburmistrzu dlaczego zosta³
og³oszony konkurs na Dyrektora SP1, skoro
nie musia³ zostaæ og³oszony  tak jak w przypadku dyrektorów innych placówek oraz bior¹c pozytywn¹ opiniê Burmistrza Miasta Pana
Perkowskiego o Pani Dyrektor, któr¹ mo¿na
by³o us³yszeæ na ró¿nych spotkaniach i na ³amach prasy choæby w Co S³ychaæ.
Mieszkanka Z¹bek
Odpowied. Wiceburmistrza:
Szanowna Pani.
Od pocz¹tku sprawowania przez Nas urzêdu (grudzieñ 2006  luty 2009), na 5 przypadków zakoñczenia siê kadencji dyrektorów
z¹bkowskich placówek owiatowych  w przypadku czterech odby³ siê konkurs, a tylko
w przypadku jednego z dyrektorów podjêta zosta³a decyzja o przed³u¿eniu umowy o pracê
bez konkursu. ¯eby tak siê sta³o jak w ostatnim przypadku musi byæ spe³nionych kilka
wa¿nych przes³anek: kandydat musi posiadaæ
pozytywn¹ opiniê o pracy z Kuratorium
Owiaty, byæ osob¹ bez jakichkolwiek zarzutów czy skarg ze strony rodziców, Rady Pedagogicznej szko³y czy Samorz¹du Uczniowskiego, posiadaæ pozytywn¹ opiniê organu
prowadz¹cego (w tym przypadku Burmistrza
Miasta), posiadaæ niezaprzeczalne i niepodwa¿alne wyniki w swej pracy (np. organizacyjne, dydaktyczne, pedagogiczne).
Z uwagi na kadencyjnoæ stanowiska dyrektora (tak jak radnych czy burmistrza), procedura konkursowa jest procedur¹ standardow¹. Przed³u¿enie kadencji bez konkursu jest
mo¿liwe tylko raz i stanowi sytuacjê nadzwyczajn¹. Niestety w tym przypadku nie znaleziono podstaw do zastosowania tej nadzwyczajnej procedury. Dlatego podjêta zosta³a
taka, a nie inna decyzja w sprawie konkursu.
Pomimo niezaprzeczalnych dokonañ Pani
Dyrektor i pozytywnych opinii o niej choæby
w kwestii organizacji placówki w trakcie trwania budowy Filii SP1 przy ulicy Powstañców
i po jej zakoñczeniu. (Na marginesie trzeba
zaznaczyæ, ¿e dzia³ania Pani Dyrektor w tym
zakresie by³y tylko dzia³aniami uzupe³niaj¹cymi. Zarówno przygotowanie ca³ej dokumentacji budowlanej potrzebnej do przeprowadzenia postêpowania przetargowego na budowê
filii, zabezpieczenie rodków na budowê,
wybór wykonawcy prac budowlanych, prowadzenie ca³ej inwestycji, jej kontrolowanie, nadzorowanie i rozliczenie spoczywa³o na pracownikach Urzêdu Miasta. Pierwsze decyzje
o budowaniu tej szko³y zapad³y jeszcze przed
przyjciem Pani Dyrektor do Z¹bek.).
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Na koncie Pani Dyrektor znalaz³ siê szereg
zarzutów i skarg, choæby od rodziców, dotycz¹cych niew³aciwego zachowania w stosunku do nich i do uczniów czy negatywnych zdarzeñ w kilku kwestiach dotycz¹cych pracy Pani
Dyrektor ze strony organu prowadz¹cego.
Owszem, zgodnie z tym co Pani zauwa¿y³a w swoim pytaniu  sam Burmistrz Miasta
docenia³ pozytywy Pani Dyrektor. Jednak¿e
bior¹c pod uwagê ca³okszta³t jej pracy i kwestiê równie¿ wy¿ej przytoczonych sytuacji negatywnych  podj¹³ decyzjê o konfrontacji
powy¿szego w sposób przewidziany ustaw¹
tj. poprzez konkurs  maj¹c nadziejê, ¿e Komisja Konkursowa bêdzie mog³a poznaæ wizje kandydatów odnonie planów rozwoju placówki (w tym wizjê Pani Dyrektor). Intencj¹
procedury konkursowej jest okazja i szansa
wy³onienia najlepszego kandydata.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e Komisja
Konkursowa to audytorium reprezentuj¹ce
ró¿ne instytucje i sk³adaj¹ce siê z cz³onków
wyznaczonych przez: kuratorium, zwi¹zki zawodowe, radê rodziców, grono pedagogiczne
oraz organ prowadz¹cy. Komisja konkursowa
jest niezale¿nym i obiektywnym cia³em, które
zagwarantuje wybór najlepszego kandydata.
Wiceburmistrz
Grzegorz Mickiewicz
2. List w sprawie koniecznoci
zameldowania siê
Pytanie:
Nawi¹zuj¹c do Pana apelu dot. zameldowania w Z¹bkach przez mieszkañców z Z¹bek Po³udniowych chcia³bym zwróciæ uwagê
na powody, dla których wielu ludzi nie melduje siê i czego chyba nikt nie dostrzega  pewnie dlatego, ¿e powód jest komicznie prozaiczny.
Aktualnie mam zameldowanie w ma³ej
miejscowoci na l¹sku, od paru lat mieszkam
w Warszawie  bez zameldowania. Zakupi³em
mieszkanie w Z¹bkach i planujê wprowadziæ
siê tam za ok. rok. Czy siê zamelduje? Nie.
Dlaczego?
Otó¿ g³ównym powodem jest sprawa ubezpieczenia OC za samochód: ró¿nica w stawkach
pomiêdzy aktualnym miejscem zamieszkania
a stawk¹, jak¹ p³aci³bym po zameldowaniu
w Z¹bkach siêga 50%, w moim przypadku to
ok. 1000 z³ w skali roku. Taniej wyjdzie zamontowaæ rolety antyw³amaniowe, które pos³u¿¹ wiele lat.
W rozmowach ze znajomymi ten powód
wbrew pozorom jest najczêciej podawan¹
przyczyn¹ nie uzyskiwania zameldowania.
Gdybym nie ponosi³ dodatkowych kosztów indywidualnych takich jak to ubezpieczenie  bardzo chêtnie zameldowa³bym siê w Z¹bkach.

Oczywicie jestem wiadomy, ¿e nikt z tym
nic nie zrobi i jest to problem na skalê ca³ego
kraju a nie samych Z¹bek.
Pozdrawiam
Przysz³y Mieszkaniec
Z¹bek Po³udniowych
Odpowied Burmistrza:
To prawda, jestemy wiadomi powodów,
dla których niektórzy mieszkañcy maj¹ opory
w zameldowaniu siê. Jednym z powodów utrudniaj¹cych podjêcie takiej decyzji jest w³anie
przytoczony przez Pana fakt wy¿szych stawek
za ubezpieczenie OC. Obok tego powodu mogê
wymieniæ inne przyczyny, z których najwa¿niejszym powodem jest koniecznoæ dokonania
wielu innych czynnoci formalno-prawnych
w lad za meldunkiem: zmiana dowodu osobistego, zmiana danych w banku, zmiana danych
u pracodawcy i/lub w ZUS, zmiana danych
w Urzêdzie Skarbowym, zmiana dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy oraz inne.
Niemniej jednak, nie zmienia to faktu, i¿
meldunek jest nadal czynnoci¹ obowi¹zkow¹ i nieprzestrzeganie tego obowi¹zku mo¿e
byæ karane grzywn¹. Zgadzam siê, ¿e ca³y ten
obowi¹zek (zespó³ ustaw i rozporz¹dzeñ) jest
archaicznym przepisem i wymaga zmiany. Fakt
jest taki, ¿e jego realizowanie stanowi problem
dla mieszkañca ale i dla gminy. Ja ale równie¿
inni burmistrzowie niechêtnie korzystamy ze
swoich uprawnieñ przymuszaj¹cych do zameldowania, gdy¿ wiemy, ¿e by³oby to bardzo
uci¹¿liwe i nie chcemy wracaæ do czasów komunizmu ,bo to siê le kojarzy.
Jednak¿e jest jednak druga strona tego
medalu. Miasto a wiêc i ca³a spo³ecznoæ na
tym traci. Z meldunkiem jest zwi¹zanych wiele elementów bezporednio ale i porednio np.:
wyliczana jest iloæ policjantów w Komendzie
Miejskiej, projektowana jest obs³uga s³u¿b
ratowniczych (pogotowie, stra¿ po¿arna). Najwiêkszym problemem jest jednak utrata udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szacuje siê, ¿e z tego tytu³u tracimy
nawet ponad 16 milionów z³otych rocznie!
Taki zastrzyk finansowy by³by w naszym przypadku o wiele bardziej znacz¹cy ni¿ jakiekolwiek rodki unijne, wiêc jest o co zabiegaæ.
Jestem gor¹cym kibicem zapowiadanych
zmian w zakresie obowi¹zku meldunkowego
(zniesienie obowi¹zku), jednak¿e znaj¹c t¹
problematykê od pocz¹tku nie wierzy³em w
pierwotnie zapowiadane tempo zmian. To s¹
po prostu dziesi¹tki ustaw, rozporz¹dzeñ oraz
innych regulacji, które s¹ powi¹zane z mas¹
innych przepisów (np. z tworzonym na tej
podstawie rejestrem wyborów itp.). Zmiana
tego systemu potrwa lata i wymagaæ bêdzie
stworzenia systemu zastêpczego, bo przecie¿
ka¿dy gdzie musi byæ zewidencjonowany.
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Z nowo powsta³ego sytemu (prawdopodobnie
nowoczesny, komputerowy system bazo-danowy) bêd¹ musia³y korzystaæ ró¿ne instytucje.
Trzeba bêdzie zapewniæ dostêp tylko do wybranych danych, dla ka¿dej instytucji innych,
nadaæ im uprawnienia, stworzyæ odpowiednie
zabezpieczania (zarówno przed hakerami ale
i przed awariami, wy³adowaniami atmosferycznymi i inne). Ponadto taki system musi byæ
bardzo wydajny i porz¹dnie przetestowany
zanim zostanie uruchomiony. To s¹ lata pracy.
Liczê jednak, ¿e zostanie on stworzony jak
najszybciej i rozwi¹¿e t¹ trudn¹ sytuacjê dla
Pañstwa i gminy. Do tej pory jestemy jednak
zobowi¹zani przypominaæ o tym obowi¹zku,
zachêcaæ i jeli trzeba zobowi¹zywaæ do jego
przestrzegania. Taka jest nasza rola.
Pozdrawiam serdecznie
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
3. Pytanie w sprawie przysz³oci
ul. Warszawskiej
Pytanie:
Panie Burmistrzu, chcia³bym przypomnieæ
sprawê remontu ulicy Warszawskiej (odcinek
gminny). Czy s¹ ju¿ mo¿e jakie bli¿sze i bardziej szczegó³owe dane dotycz¹ce jej modernizacji? Jakie prace uda³o siê wykonaæ w ci¹gu ostatnich 8 miesiêcy (od naszego ostatniego
spotkania)? Piszê do Pana, poniewa¿ miesz-

Prawnik
radzi

Po krótkiej przerwie wracamy do cyklu prawnik
radzi, w którym mec.
Ewelina Dudek bêdzie stara³a siê odpowiedzieæ na nurtuj¹ce Pañstwa
pytania. Ka¿dy z Pañstwa mo¿e zg³osiæ swoje zapytanie do Pani mecenas Eweliny Dudek za porednictwem poczty elektronicznej:
edudek@o2.pl. Pañstwa pytania wraz z odpowiedziami zostanê opublikowane w kolejnych numerach Co S³ychaæ?
Pytanie: W kwietniu 2008 r. zawar³am
umowê, na podstawie której zobowi¹za³am
siê do wykonywania us³ug w postaci przepisywania na komputer przekazanych mi
tekstów. Z uwagi na nat³ok obowi¹zków
i inne zlecenia, nie mog³am na czas wykonaæ zleconego przepisywania. Obecnie druga strona umowy wezwa³a mnie do zap³aty
kwoty 2000 z³ tytu³em kary umownej. Nadmieniam, ¿e rzeczywicie zapis o karze
umownej by³ w umowie, ale druga strona
nie ponios³a ¿adnej szkody w zwi¹zku
z tym, ¿e swoje us³ugi wykona³am z kilkunastodniowym opónieniem. Czy kwotê te
muszê zap³aciæ?
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kañcy dopytuj¹ mnie z niecierpliwoci¹, czy
uda siê dotrzymaæ terminów, które pad³y na
naszych spotkaniach (koniec 2008 roku). Proszê o szybk¹ odpowied i ¿yczê sukcesów w
realizacji tej i wielu innych podjêtych przez
Zarz¹d Miasta inwestycji.
Mieszkaniec
Odpowied Burmistrza:
Prawdê mówi¹c, sam jestem trochê zawiedziony, ¿e nie idzie nam tak jak pierwotnie
zak³adalimy.
Przeszkody  czego nam siê nie uda³o zrobiæ
Po pierwsze, nie uda³o nam siê uzgodniæ
(uzyskaæ zgody) na wybudowanie wodoci¹gu
w ulicy Warszawskiej, tak by da³o siê zasiliæ
w wodoci¹g wszystkich mieszkañców tej ulicy. Musielimy wiêc opracowaæ alternatywn¹
wersjê wodoci¹gowania tego rejonu, w taki
sposób który umo¿liwi nam wykonanie utwardzenia. Projekt ju¿ mamy i zak³ada on pod³¹czenie mieszkañców Warszawskiej od ulic
poprzecznych (Dolna, Zimna i inne).
Po drugie, og³oszono, wydawa³o by siê, wspania³y program tzw. Schetynówek z którego
ubiegalimy siê o dofinansowanie przebudowy
w³anie ulicy Warszawskiej. Z tego wysz³o ca³e
nic, nikt w ca³ym powiecie wo³omiñskim nie
dosta³ dofinansowania. Okazuje siê, ¿e te miliardowe kwoty to ca³e nic w porównaniu do potrzeb kilku tysiêcy gmin w Polsce.
Odpowied: Z opisanej przez Pani¹ sytuacji wynika, ¿e zawar³a Pani umowê, która
przewidywa³a zap³atê kary umownej w okrelonej wysokoci w okrelonej sytuacji. Wskazujê jednoczenie, i¿ z Pani opisu nie wynika,
czy kara umowna by³a zastrze¿ona na wypadek nie wykonania us³ugi, czy te¿ w razie nienale¿ytego wykonania us³ugi, a wiêc np. opónienia czy zw³oki. Decyduj¹ce znaczenie
w obowi¹zku zap³aty kary umownej ma sam
zapis umowy, który przewiduje warunki umo¿liwiaj¹ce jej naliczenie. Dlatego te¿ moja odpowied mo¿e byæ tu bardziej ogólna, wyjaniaj¹ca zasady dotycz¹ce zastrze¿enia kary
umownej. Kara umowna s³u¿y zabezpieczeniu interesów strony, na rzecz której jest ona
zastrze¿ona. Jest to forma zabezpieczenia, która gwarantuje, ¿e w przypadku nie wykonania
umowy lub nienale¿ytego jej wykonania, storna na rzecz której nast¹pi³o naruszenie, otrzyma od strony naruszaj¹cej postanowienia
umowne okrelona kwotê pieniê¿n¹. Jednoczenie uprawniony nie musi wykazywaæ
szkody, któr¹ poniós³ w zwi¹zku z tym, ¿e
umowa nie zosta³a wykonana lub zosta³a wykonana nienale¿ycie  np. z opónieniem lub
jej jakoæ wiadczonych us³ug nie by³a taka
na jak¹ umówi³y siê strony. Nie musi on nawet ¿adnej szkody ponieæ. Je¿eli przes³anki
zastrze¿one dla kary umownej zici³y siê, strona umowy do niej uprawniona (wierzyciel)

§

Sukcesy  co uda³o siê nam zrobiæ
Najwa¿niejsze jest to, ¿e mamy ju¿ gotowy projekt techniczny przebudowy ulicy Warszawskiej (odcinek gminny). Zak³ada on obustronny chodnik, wymianê nawierzchni i tak
naprawdê ca³kowit¹ modernizacjê tej drogi.
Mamy ju¿ prawomocne pozwolenie na budowê (i inne niezbêdne dokumenty), które
pozwol¹ nam na wejcie w teren.
Mamy tym razem zarezerwowane w³asne
rodki i nie liczymy na to, ¿e ktokolwiek do³o¿y
do budowy, bo mo¿emy znowu siê przeliczyæ.
Modernizacja ta bêdzie czêciowo realizowana
z emitowanych w tym roku obligacji miejskich.
Procedura przetargowa na wykonanie tej
drogi zostanie przez nas uruchomiona zaraz
po podjêciu przez Radê Miasta uchwa³y uruchamiaj¹cej obligacje (pod koniec lutego).
Z uwagi na du¿e natê¿enie ruchu, ale równie¿
z uwagi na planowane przebudowy ul. Batorego, Stra¿ackiej i byæ mo¿e £odygowej, planujemy wykonawstwo tej modernizacji w okresie czerwiec-sierpieñ br. Nie wiemy czy inne
instytucje zd¹¿¹ z zapowiadanymi remontami,
jednak¿e my swój planujemy w okresie wakacyjnym (z uwagi na mniejsze natê¿enie ruchu).
Pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski

mo¿e dochodziæ jej zap³aty przez drug¹ stronê umowy (d³u¿nika). Z Pani opisu wynika,
¿e kara umowna zastrze¿ona by³a w przypadku opónienia, za opónienie rzeczywicie
nast¹pi³o. To daje podstawê do stwierdzenia,
¿e jest Pani zobowi¹zana do jej zap³aty. Proszê mieæ jednak na wzglêdzie dok³adn¹ treæ
klauzuli zastrzegaj¹cej karê umown¹ i jej wysokoæ  czy wierzyciel ¿¹da od Pani kwoty
rzeczywicie zastrze¿onej w umowie, a wiêc
czy kwota, o której Pani mówi  2000 z³, rzeczywicie jest kwotê, na któr¹ Pañstwo siê
umówilicie. Ponadto w dwóch wypadkach
dopuszczalne jest modyfikowanie wysokoci
kary umownej: 1) gdy zobowi¹zanie zosta³o
w znacznej czêci wykonane, 2) gdy kara jest
ra¿¹co wygórowana. Obni¿enie kary mo¿e
nast¹piæ wówczas na ¿¹danie d³u¿nika (Pani)
i jest usprawiedliwione tym, ¿e zastrze¿enie
kary umownej nie powinno prowadziæ do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Gdy
w trakcie prowadzonego procesu zg³osi Pani
¿¹danie obni¿enia kary umownej, s¹d bada³
bêdzie czy zaistnia³y ku temu przes³anki, a
wiêc czy opónienie z wykonaniem Pani us³ugi
nast¹pi³o tylko co do niewielkiej czêci Pani
zlecenia lub czy zastrze¿ona kara umowna nie
jest ra¿¹co wygórowana.
Ewelina Dudek
radca prawny
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Pocz¹tki Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach (2)
W okresie jubileuszu 25-lecia par. Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach pragnê przypomnieæ,
¿e w po³owie lat 80-tych w parafii tej wykonywano najciê¿sze i najkosztowniejsze prace budowlane. Sk¹d rodki na budowê kocio³a?
Nale¿y stwierdziæ, ¿e w naszej parafii by³a
bardzo dobrze zorganizowana przez p. ks. Wac³awa Kulesze regularna comiesiêczna zbiórka
ofiar na swoim terenie i od swoich parafian na
rzecz swego budowanego kocio³a.
Ka¿dego miesi¹ca w liczbie oko³o 80 osób
 inkasentów wyrusza³o w wyznaczony teren,
(zwykle by³a to w³asna lub s¹siednia dobrze
znana ulica), powiêcaj¹c swój wolny czas
i trud, zostawiaj¹c obowi¹zki rodzinne s³u¿¹c
w ten sposób kocio³owi lokalnemu z mi³oci
do Boga i ludzi.
Przebywaj¹c codziennie na placu budowy,
niejednokrotnie towarzyszy³em Ksiêdzu Wac³awowi Kuleszy, proboszczowi i inwestorowi
w ró¿nych okolicznociach zwi¹zanych z kosztami budowy nowego kocio³a. Towarzyszy³em
czasami w wyjazdach do ró¿nych instytucji
i urzêdów, które decydowa³y o przydziale np.
cementu lub stali zbrojeniowej.
Zna³em skalê bie¿¹cych potrzeb i kosztów
istniej¹cej budowy. Przera¿aj¹ce to by³y koszty. Czasy te¿ nie ³atwe (stan wojenny, materia³y budowlane z przydzia³u).
Pomimo zbiórki na w³asnym terenie przez
inkasentów i zbieranych przez ks. Proboszcza
kwartalnych ofiar w przydzielonych parafiach,
widzia³em niejednokrotnie jak ks. Wac³aw boryka siê z ogromnymi i licznymi trudnociami finansowymi.
Ludzie wieccy, parafianie postanowili ks. proboszczowi choæ trochê
dopomóc w dwiganiu tego ogromnego ciê¿aru, który by³ czasami ju¿
ponad Jego si³y. Dlatego zorganizowano grupê wyjazdow¹ do innych
parafii celem przeprowadzenia
zbiórki ofiar na budowê naszego kocio³a. Grupa ta sk³ada³a siê z ludzi
wyró¿niaj¹cych siê w dobrych dzia³aniach, czynnie zaanga¿owanych
w ¿ycie naszej wspólnoty parafialnej, jak równie¿ z osób ca³kowicie
godnych zaufania.
A wiêc w sezonie letnim budowalimy koció³, a zim¹ w przeró¿ny sposób gromadzilimy rodki na
mo¿liwoæ budowania w przysz³ym
sezonie. Po szybkim i sprawnym zorganizowaniu grupy wyjazdowej (tu
nale¿y wspomnieæ, ¿e ¿adna osoba,
której zaproponowano wyjazd za
zbiórk¹ nie odmówi³a udzia³u w tej
akcji) wyruszylimy do Kurii Diecezjalnych i ksiê¿y proboszczów innych parafii z odpowiednim upowa¿-
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nieniem od naszego ksiêdza proboszcza
z prob¹ o pozwolenie na przeprowadzenie
zbiórki i uzgodnienie terminów takiej zbiórki. Zazwyczaj tamtejszy ksi¹dz proboszcz po
wyra¿eniu zgody, og³asza³ wiernym w kociele nasze przybycie na teren parafii, wydaj¹c
nam odpowiednie zezwolenie na pimie, abymy w razie potrzeby mogli siê wylegitymowaæ przed tamtejszymi ofiarodawcami.
Pierwsz¹ parafi¹, w której przeprowadzilimy zbiórkê ofiar na nasz buduj¹cy siê koció³
by³a parafia Soko³y w Diecezji £om¿yñskiej.
Drug¹ w tej samej diecezji by³a parafia Kulesze Kocielne (jest to rodzinna parafia ks. Wac³awa. Zebralimy tam sumê 253 450 z³, na owe
czasy kwota bardzo wysoka. (Tê sumê przewy¿szy³y tylko parafie Czy¿ew i Ostro¿any).
Zbiórkê ofiar przeprowadzilimy w 23 parafiach na terenie czterech Diecezji tj.: £om¿yñskiej, Drohiczyñskiej, Siedleckiej i Warszawskiej. W czasie zbiórki przekonalimy siê,
¿e w tej wschodniej czêci naszego kraju s¹
ludzie bardzo gocinni, ¿yczliwi i pod ka¿dym
wzglêdem ofiarni. Bylimy zaskoczeni i oczarowani ich spontaniczn¹ przychylnoci¹ i wyrozumia³oci¹ w stosunku do naszych potrzeb
budowlanych i ponoszonych przez nas trudów
z tym zwi¹zanych. Grupa wyjazdowa liczy³a 25
osób. Ka¿da osoba wyje¿d¿a³a za zbiórk¹ ofiar
wtedy i tyle razy, jak na to pozwala³y warunki
i okolicznoci w pracy, domu i rodzinie. I tak:
 8 osób by³o 1 raz, czyli po 1 dniu na wyjedzie










6 osób by³o po 2 x
2 osoby by³o po 3 x
2 osoby by³o po 4 x
2 osoby by³o po 5 x
1 osoba by³a 9 x
1 osoba by³a 11 x
1 osoba by³a 15 x
2 osoby by³y po 31 x
Natychmiast po zakoñczeniu akcji dnia
14.03.1986 r. zebra³a siê ca³a grupa wyjazdowa w ³awkach kaplicy, pod chórem (wtedy
jeszcze m³oda parafia nie posiada³a ¿adnej
innej sali), po to, aby oficjalnie w obecnoci
wszystkich bior¹cych udzia³, rozliczyæ siê z zebranych ofiar i przekazaæ je do r¹k w³asnych
proboszczowi ks. Wac³awowi Kuleszy.
Dzi z perspektywy szczêliwie minionego czasu i z okazji jubileuszu 25-lecia, jestemy sobie wszyscy winni wzajemn¹ wdziêcznoæ. Jestemy winni wdziêcznoæ wszystkim
ofiarodawcom tym z odleg³ych parafii, jak
równie¿ miejscowym parafianom  mieszkañcom Z¹bek za ich dobroæ i ¿yczliwoæ.
Wdziêczni te¿ jestemy tym, którzy zbierali
ofiary. Nie pozwólmy na to, aby Oni wszyscy
poczuli siê zlekcewa¿eni i ju¿ zapomniani, pamiêtajmy o modlitwie w ich intencji.
Obecnie mamy podobn¹ sytuacjê. Na naszej z¹bkowskiej ziemi powstaje nowy koció³
w parafii Zes³ania Ducha wiêtego. Wyobramy sobie jak ogromne trudnoci finansowe napotyka ks. Proboszcz buduj¹c nowy koció³.
Wiemy to wszyscy, ¿e z¹bkowianie to dobrzy,
dzielni, ¿yczliwi i ofiarni ludzie.
Wzbudmy w sobie tê solidarnoæ
wzajemn¹. My ju¿ mamy wykoñczone i w miarê wyposa¿one swoje wi¹tynie dziêki pomocy innych. Teraz
my pomó¿my tym, którym jest ciê¿ko, którzy tej pomocy od nas potrzebuj¹ i oczekuj¹.
Gdy nadarzy siê ku temu okazja,
z³ó¿my ka¿dorazowo w miarê swoich mo¿liwoci hojniejsz¹ ofiarê.
Czasem ³atwiej jest z³o¿yæ dobrowoln¹ ofiarê ni¿ o ni¹ prosiæ. Pamiêtajmy, ¿e szepty modlitw i pacierzy pod
sklepieniem tej wi¹tyni bêd¹ wp³ywa³y mo¿e nawet przez setki lat, jako
procenty, tak¿e na nasze konto, proporcjonalnie od z³o¿onej ofiary na jej
budowê. To bêdzie procent powiêkszaj¹cy nasz kapita³ dobra przed Bogiem. Ksi¹dz nie buduje kocio³a dla
siebie, wiêc pomagajmy Mu i wspomagajmy go wszystkimi dostêpnymi
i mo¿liwymi sposobami, aby siê nie
zniechêci³, nie wypali³, nie wyeksploatowa³, lecz aby móg³ dokoñczyæ
dzie³o, które rozpocz¹³.
Stanis³aw Pañko

www.zabki.pl
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Nuncjusz Apostolski Józef Kowalczyk i Ryszard Walczak
wrêczyli medal z wizerunkiem ksiêdza Jerzego Popie³uszki
W Teatrze Wielkim w Warszawie, w dniu
19 stycznia br. odby³o siê uroczyste otwarcie
obchodów 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny wiatowej, zorganizowane przez Urz¹d ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na
uroczystoci obecni byli przedstawiciele Rz¹du RP, duchowieñstwa i bohaterów tamtych
wydarzeñ sprzed 70 lat, oficerów walcz¹cych
wówczas w obronie wolnoci Rzeczypospolitej, a dzi rozsianych po wiecie. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyli równie¿
przedstawiciele Krêgu Pamiêci Narodowej
z Prezesem Stefanem Melakiem oraz Prezes
Ogólnopolskiego Komitetu Pamiêci Ks. Jerzego Popie³uszki Ryszard Walczak.
Po p³omiennych przemówieniach polityków
zaprezentowano sk³ad Komitetu Honorowego
obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny
wiatowej, tych którzy walczyli czynem, a nie
k³amliwym s³owem jak obecne elity polityczne. Nastêpnie po obejrzeniu patriotycznego
widowiska artystycznego i przejciu do sali kolumnowej Nuncjusz Apostolski Arcybiskup

Józef Kowalczyk wraz z Ryszardem Walczakiem, Stefanem Melakiem i genera³em brygady Stanis³awem Karliñskim podpisali dyplom
i dokonali wrêczenia medalu z wizerunkiem
Ks. Jerzego Popie³uszki na rêce czcigodnego
Ksiêdza Pu³kownika Witolda Lwa  Kiedrowskiego  wiênia obozów koncentracyjnych
i Prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji. Przy wrêczeniu medalu z dyplomem uczestniczyli równie¿ cz³onkowie Krêgu Pamiêci Narodowej i Komitetu Katyñskiego
oraz prof. Józef Szaniawski wraz z innymi
przedstawicielami rodowisk kombatanckich ze
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii
i Polski. Na zakoñczenie prezes Komitetu
Ogólnopolskiego Komitetu Pamiêci Ks. Jerzego Popie³uszki pogratulowa³ wyró¿nionemu
ks. Witoldowi Kiedrowskiemu i podziêkowa³
Nuncjuszowi Apostolskiemu Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Kowalczykowi za
uczestnictwo w przekazaniu medalu Z³o
Dobrem Zwyciê¿aj z wizerunkiem kap³ana
mêczennika naszych czasów. Medal ten rów-

nie¿ w ostatni¹ niedzielê listopada 2008 r. na
Olszynce Grochowskiej Prezesi Komitetu
nadali p. Ksiêdzu Pra³atowi Wac³awowi Kar³owiczowi i uroczycie przekazali na rêce siostry Ks. Pra³ata.
Ju¿ od 11 lat medal przyznawany jest wybitnym osobistociom za szerzenie pamiêci o
Ks. Jerzym Popie³uszko i mêczennikach, bohaterach i mê¿ach stanu z powiêceniem s³u¿¹cych Bogu i Ojczynie.
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamiêci ks. Jerzego Popie³uszki

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA Z¥BKI

Podaruj 1% podatku

na
Ko³o Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej w Z¹bkach
Szanowni Pañstwo,
bêdziemy bardzo wdziêczni je¿eli
wybior¹ Pañstwo nasze Ko³o,
aby przekazaæ 1% swojego podatku,
wpisuj¹c w pozycjach: dla TPD Z¹bki
PIT-28 poz. 133;
PIT-36 poz. 309;
PIT-36L poz. 109;
PIT-37 poz. 128;
PIT-38 poz. 62;
PIT-39 poz. 55.
Nr KRS 0000134684
Nawet niewielkie wp³aty
daj¹ nam wielkie mo¿liwoci dzia³ania.
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Ko³o Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
ul.3-go Maja 14
05-091 Z¹bki
(0-22) 781-72-45; 0507 890 420
kolotpdzabki@op.pl
ww.kolotpd.koti.pl

www.zabki.pl

o wydaniu postanowienia w sprawie obowi¹zku przeprowadzenia oceny
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 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) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.) zawiadamiam, ¿e 5 lutego 2009r. zosta³o wydane Postanowienie o obowi¹zku przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na rodowisko przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Z¹bkach, które bêdzie usytuowane pomiêdzy ulicami: Ks. Skorupki, S³owackiego, Topolow¹, Gdyñsk¹, obejmuj¹c¹: modernizacjê stadionu pi³karskiego wraz
z budow¹ trybun dla 3000 miejsc siedz¹cych z boiskami sportowymi oraz zapleczem administracyjno-socjalnym, budowê kortów tenisowych, skate-parku/lodowiska, boiska wielofunkcyjnego wraz
z budynkiem zaplecza administracyjno-socjalnego, budowê hali sportowo  widowiskowej, budowê krytego basenu k¹pielowego, budowê hotelu, na dzia³kach nr ew. 132 w obrêbie 03-05 oraz na
dzia³kach nr ew. 59/1, 59/2, 59/3, 58/1, 58/2, 56/1, 56/2, 40, 41, 42, 43, 39, 51, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 72, 73 w obrêbie 03-06 w Z¹bkach.
W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e z ww. wymienionym 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, s³u¿y 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 Z¹bki  Robert Perkowski
Urz¹d Miasta Z¹bki informuje, ¿e Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta Z¹bki Nr 0151/13/2009 r.
z dnia 26 stycznia 2009 r (dostêpne na stronie www.umzabki.bip.org.pl/ w zak³adce Prawo miejscowe/Zarz¹dzenia Burmistrza/Zarz¹dzenia 2009) przeznacza siê do wydzier¿awienia w trybie przetargowym nieruchomoci wymienione w poni¿szym wykazie:
L.p

Oznaczenie
nieruchomoci

Pow.
w m2

Nr
Obrêb
dzia³ki

Po³o¿enie

Przeznaczenie
terenu
wydzier¿awionego
nieuci¹¿liwa
dzia³alnoæ
gospodarcza

1

6/2 czêæ 1-20

50

ul. Batorego

2

16

3-17

584

ul. Gajowa

3

4/3

3-30

820

ul. Pi³sudskiego parking

Wysokoæ stawek
czynszu
Termin
dzier¿awnego
wydzier¿.
2
za 1 m
wed³ug stawek po
rozstrzygniêtym do 10 lat
przetargu
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Turniej tenisowy
o Puchar Burmistrza

7 lutego w hali Publicznego Gimnazjum
Nr 1 odby³ siê Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego z cyklu Grand Prix2009 w tenisie sto³owym pod patronatem Burmistrza Miasta
Z¹bki  edycja karnawa³owa.
W kategorii szkó³ podstawowych wystartowa³o 17 zawodników. Ponownie bezkonkurencyjny, w tej kategorii wiekowej okaza³ siê
Piotr Pieñkowski, a ostatecznie pierwsza trójka prezentowa³a siê nastêpuj¹co:
 I miejsce  Piotr Pieñkowski,
 II miejsce  Góra Maksymilian,
 III miejsce  Krawczyk Wiktor.

W kategorii gimnazjów ponownie wyst¹pi³y zarówno dziewczêta i ch³opcy. Do rozgrywek dziewcz¹t zg³osi³o siê 5 zawodniczek.
Najlepsze okaza³y siê:
 I miejsce  Aleksandra Kask,
 II miejsce  Aleksandra Trojanek,
 III miejsce  Katarzyna Pac.
W kategorii ch³opców sporód zg³oszonych 21 zawodników na podium znaleli
siê medalici z I edycji Bart³omiej Flaga
(II miejsce w I edycji) i Adam Trych (III
miejsce w I edycji), z tym ¿e obydwaj poprawili swoje osi¹gniêcia o jedno miejsce.
Ostateczna klasyfikacja:
 I miejsce  Bart³omiej Flaga
 II miejsce  Adam Trych
 III miejsce  Maciej Moniuszko
Do kategorii open, w której mog¹ uczestniczyæ wszyscy
pozostali chêtni. Zg³osi³o siê 17
zawodników. W pierwszej trójce
ponownie znaleli siê zawodnicy,
którzy w pierwszej edycji rozstrzygnêli miêdzy sob¹ zwyciêstwo
w turnieju. Ostateczna kolejnoæ
kategorii Open:
 I miejsce  Micha³ D¹browski
 II miejsce  Miros³aw Pardela
 III miejsce  Andrzej D¹browski
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Puchary, nagrody i dyplomy wrêcza³ burmistrz Robert Perkowski dyrektor Gimnazjum
Karol Ma³olepszy oraz kierownik MOSiR
Józef Dola.
By³a to ju¿ druga edycja turnieju. Do klasyfikacji koñcowej ca³ego cyklu tego turnieju
sumuje siê punkty zdobyte we wszystkich turniejach z cyklu Grand Prix.

Organizatorami turnieju s¹: Miejski Orodek Sportu i Rekreacji oraz Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Z¹bkach.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Wojciech Nikiel, a pomagali mu: Jaros³aw Dobrowolski,
Cezary Kazimierczak i Andrzej Jurkowski.
JR
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