CO S£YCHAÆ  2009/15-16

Rok XVIII

Nr 15-16 (203-204) 28 sierpnia 2009 r. ISSN 1427-3717 http://www.zabki.pl

Z ¥ B K O W S K A G A Z E TA S A M O R Z ¥ D O WA

Cud nad Wis³¹ w Z¹bkach
13 sierpnia, o godz. 18.00 w Z¹bkach uroczyst¹ msz¹ wiêt¹ zainaugurowano obchody 89.rocznicy Cudu nad Wis³¹ na terenie
powiatu wo³omiñskiego. Mszê, w asycie
pocztów sztandarowych, koncelebrowali
proboszcz miejscowej parafii ks. Edward Kowara, proboszcz parafii pw. wiêtej Trójcy
w Koby³ce Jan Andrzejewski oraz ks. infuat

Lucjan wiêszkowski, który wyg³osi³ przejmuj¹ce kazanie. Nastêpnie uczestnicy uroczystoci przemaszerowali za ¿o³nierskim orszakiem na cmentarz parafialny, gdzie
znajduje siê pomnik powiêcony pamiêci bohaterów 1920 roku.
W tym roku w uroczystociach udzia³
wziêli m.in.: przedstawiciel Kancelarii Pre-

Pomnik Upamiêtniaj¹cy bohaterów Bitwy Cudu Nad Wis³¹ z 1920 roku

zydenta RP Jacek Sasin, wicewojewoda mazowiecki Dariusz Pi¹tek, cz³onek zarz¹du
Urzêdu Marsza³kowskiego Waldemar Roszkiewicz, starosta wo³omiñski Maciej Urmanowski, burmistrzowie okolicznych miast
oraz inni samorz¹dowcy ró¿nych szczebli.
Z¹bki reprezentowane by³y przez w³adze
miasta, kombatantów, harcerzy, stra¿aków,
stra¿ników miejskich, przedsiêbiorców, przedstawicieli
owiaty i innych organizacji.
Po okolicznociowych przemówieniach nadszed³ czas na
apel poleg³ych i honorowe salwy
na czeæ ¿o³nierzy roku 1920. Nastêpnie delegacje z³o¿y³y przed
pomnikiem wieñce i wi¹zanki.
Na zakoñczenie wyst¹pi³
z¹bkowski chór Z³ota Jesieñ
przedstawiaj¹c nie tylko pieni
patriotyczno-religijne, ale tak¿e w nieco l¿ejszej konwencji
piosenki ¿o³nierskie.
Z¹bki w czasie bitwy odgrywa³y doæ wa¿n¹ rolê. Tutaj bowiem, na zapleczu frontu, zorganizowany zosta³ szpital
polowy, nios¹cy pomoc uczestnikom walk. Fotoreporta¿ z uroczystoci znajduje siê na str 8-9.
red.

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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Dzieñ otwarty

Burmistrz
Miasta Z¹bki
zaprasza Mieszkañców
na spotkanie informacyjne
nt. realizowanych inwestycji w Miecie
Podczas tego kolejnego ju¿ spotkania ka¿dy bêdzie
mia³ mo¿liwoæ zadania pytañ w³adzom miasta o najbardziej trapi¹ce kwestie.
W spotkaniu udzia³ wezm¹ przedstawiciele Urzêdu,
Rady Miasta, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Stra¿y Miejskiej.
Termin: 8 wrzenia, godz. 18.00
Miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 2
(ul. Batorego 37)

Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki
w Bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich mieszkañców do korzystania z jej us³ug:
 wypo¿yczanie ksi¹¿ek
 bezp³atny Internet dla czytelników biblioteki (3 stanowiska komputerowe)
 czytelnia, codzienna prasa: Rzeczpospolita, ¯ycie Warszawy, tygodniki: Przekrój i Przyjació³ka, miesiêczniki: Wiedza i ¯ycie i Kronika Mazowiecka.
 wszelkiego rodzaju informatory i przewodniki, ciekawe trasy turystyczne na weekend i na ca³y urlop.
Polecane nowoci ksi¹¿kowe:
Coelho P. Zwyciêzca jest sam
Deaver J. Rozbite okno
Rice A. Chrystus Pan. Droga do Kany
Nurowska M. Sprawa Niny S.. Ciekawe pozycje ksi¹¿kowe dla
m³odzie¿y i najm³odszych.
Zapraszamy równie¿ chêtnych czytelników do zapisywania siê do
nowo tworzonego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki w naszej Bibliotece.
Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki jest adresowany do osób, które lubi¹ czytaæ
i rozmawiaæ o ksi¹¿kach. Na wspólnych spotkaniach bêdziemy rozmawiali nie tylko o ksi¹¿kach, ale i o innych wydarzeniach kulturalnych oraz pasjach i zainteresowaniach klubowiczów. Zapisy w MBP
w Z¹bkach przy ul. Orlej 6 lok. 75 w godzinach otwarcia Biblioteki,
serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych.
Biblioteka w okresie wakacyjnym lipiec, sierpieñ jest czynna bez
zmian.

w Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
zaprasza na dzieñ otwarty, 5 wrzenia 2009 r.
w Konstancinie, przy ulicy G¹siorowskiego 12/14,
w godzinach 1500-1800
Bêdzie to doskona³a okazja do lepszego poznania CKR oraz wykonania bezp³atnych badañ i konsultacji.
Impreza organizowana jest z okazji zakoñczenia inwestycji CKR
polegaj¹cej na oddaniu nowych pokoi dla Pacjentów Oddzia³u
Reumoortopedii i Chirurgii Krêgos³upa oraz Stacjonarnego Oddzia³u Rehabilitacji, a tak¿e z okazji zmiany nazwy orodka.
Na scenie, na korcie tenisowym, odbêdzie siê recital piosenki
francuskiej w wykonaniu Ewy Borowskiej, pokaz szermierki
na wózkach oraz koncert gwiazdy wieczoru  Izabeli Kopeæ z zespo³em.
W trakcie trwania imprezy, w namiotach wystawowych, bêdzie
mo¿na korzystaæ z porad lekarzy i fizjoterapeutów CKR, obejrzeæ pokazy zabiegów rehabilitacyjnych oraz æwiczeñ profilaktycznych.
Chêtni bêd¹ mogli zbadaæ sobie cinienie krwi, poziom cukru,
wydolnoæ oddechow¹ (badanie spirometryczne), a tak¿e zbadaæ stopy pod k¹tem p³askostopia.
Oprócz CKR swoj¹ ofertê prezentowaæ bêd¹ równie¿ Partnerzy
imprezy: Zak³ad Farmaceutyczny Polpharma, Towarzystwo
Ubezpieczeniowe Signal Iduna, dystrybutorzy sprzêtu rehabilitacyjnego Has-Med i Eres Medical oraz Pracownia Ortopedyczna
Mark-Protetik.
Zapraszamy do udzia³u. Akredytacje na www.ttg.com.pl/formularze/ckir

Boisko przy Gimnazjum nr 2
W zwi¹zku z rozpoczêciem prac zwi¹zanych z budow¹ owietlenia
boiska do pi³ki no¿nej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach, boisko zostanie zamkniête do 30 wrzenia 2009r.






Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach

Komunikat

Zarz¹d z¹bkowskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
informuje,
¿e w dniach 29 sierpnia  1 wrzenia
nie bêd¹ prowadzone dy¿ury.
Najbli¿szy dy¿ur odbêdzie siê 2 padziernika w godzinach 10-14
w Publicznym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Batorego 37 (sala nr 10.)

Dyrektor MBP Dorota Kamierska
CO S£YCHAÆ?  wydawca: Urz¹d Miasta w Z¹bkach
redaktor naczelny: Miros³aw Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
³amanie i druk: Drukarnia Rajgraf, Legionowo, ul. Mazowiecka 50 B, tel.: 022 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treæ og³oszeñ i reklam. Nak³ad: 5000 egz.
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Krystyna Grodzka
Prezes Ko³a
DY¯URY REDAKCYJNE:
red. Miros³aw Oleksiak
Urz¹d Miasta pok. nr 9
poniedzia³ki: godz. 1600-1800
pi¹tki: godz.: 800-1000

www.zabki.pl
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Burmistrz
Miasta Z¹bki
og³asza nabór kandydatów na stanowisko
specjalista/ inspektor ds. geodezji

Wymagania niezbêdne i dodatkowe na ww. stanowisko znajduj¹ siê na tablicy og³oszeñ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki www.umzabki.bip.org.pl - konkursy na wolne stanowiska pracy.

KREDYTY
 DU¯A PRZYZNAWALNOÆ
 DO 20 000 Z£ NA
OWIADCZENIE
 KREDYT NA SP£ATÊ
INNYCH-1 NI¯SZA RATA
 BEZ OGRANICZENIA
WIEKU
(specjalna oferta
dla emerytów i rencistów)
tel. (22) 216 51 90
666 384 429
Z¥BKOWSKA 14
PRZY TARGOWEJ

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH
ul. ks. Skorupki 78

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

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 kerowców wszystkich
kategorii
 EKG, spiromertria (bad. uk³adu
oddechowego)
 drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
tylko po uzgodnieniu
wizyty telefonicznie w godz 8-20
tel 603927323

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU
tak¿e u noworodków,
niemowl¹t i ma³ych dzieci!!!
 odruch strzemi¹czkowy,

TYMPANOMETRIA

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

 aparaty s³uchowe cyfrowe,
nowoczesne,
 refundacja NFZ

Z¹bki ul. Narutowicza 4

Szanowni mieszkañcy
lokali komunalnych
W zwi¹zku z zakoñczeniem prac zwi¹zanych z nadbudow¹ lokali komunalnych po³o¿onych przy ul. Legionów informujemy
osoby zainteresowane zamian¹ obecnie zamieszkiwanych lokali
komunalnych o sk³adanie wniosków tej sprawie. Zgodnie z § 6a.
Uchwa³y Nr XXXVI/264/2009 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy. Wnioskodawca by móc ubiegaæ siê o zamianê lokalu musi spe³niaæ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) Najemca korzysta nieprzerwanie, od co najmniej 3 lat z lokalu
na podstawie umowy najmu na czas nieoznaczony.
2) Najemca nie dopuci³ siê zw³oki w zap³acie czynszu najmu na
czas d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c w okresie 3 lat przed dniem z³o¿enia
wniosku o zamianê.
Osoby spe³niaj¹ce ww. kryteria, oraz wyra¿aj¹ce chêæ zamiany lokalu proszone s¹ o sk³adnie pisemnych wniosków Urzêdzie
Miasta w terminie od 20.07.2009 r. do 1.09.2009 r. w³¹cznie.
Wnioski z³o¿one w terminie
wczeniejszym bêd¹ traktowane jak z³o¿one w dniu
Odst¹piê
20.07.2009 r.
dzier¿awê placu
Z powa¿aniem:
ul. Batorego 39 Z¹bki

pow. 695 m2
tel.: 512 257 100

Burmistrz Miasta Z¹bki
Komisja Mieszkaniowa

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

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

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

WIZYTY DOMOWE
J ACEK M ¥DRY
Specjalista Neurolo g

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

Pacjenci:
po udarach mózgu,
z bólami korzeniowymi,
bólami g³owy,
choruj¹cy na padaczkê.
wczesny wieczór
(po godz. 18.00)
tel.: 609 293 612
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Woda mo¿e byæ jeszcze tañsza
Rozmowa z prezesem Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Robertem wi¹tkiewiczem

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zg³osi³
Pan jako prezes PGK projekt zmiany w taryfie za dostarczanie wody i odprowadzenie cieków. Pojawi³y siê tam równie¿ nowe
pozycje, które wczeniej nie wystêpowa³y.
Czym to by³o spowodowane?
W przypadku op³at z tytu³u dostawy wody
cena za 1 m3 wzros³a jedynie o 0,01 z³. Wprowadzone zosta³y jednak nowe op³aty abonamentowe zwi¹zane z prowadzonym procesem
wymiany lub legalizacji wodomierzy nale¿¹cych do spó³ki. Podwy¿ka ta jednak jest w ca³oci kompensowana przez dop³atê Urzêdu
Miasta.
W przypadku op³at z tytu³u odbioru cieków 4 % podwy¿ka o 0,25 z³ za 1 m3 spowodowana jest g³ównie koniecznoci¹ przeprowadzenia remontu g³ównego kana³u Z-2.
Kana³ ten to podstawowa magistrala kanalizacyjna odbieraj¹ca cieki z ca³ego miasta.
Kana³ ten wybudowany w latach 80-tych ze
s³abej jakoci materia³ów i wymaga pilnego
remontu. Bez tego ca³y system kanalizacyjny
Z¹bek wkrótce przestanie funkcjonowaæ. Jest
to niestety efekt wieloletnich zaniedbañ w konserwacji tego kana³u.
Czy te zmiany maj¹ znacz¹cy wp³yw na
ostateczny koszt ponoszony przez mieszkañców?

Z uchwalon¹ przez Radê Miasta now¹ taryf¹, skorelowana jest uchwa³a mówi¹ca o dop³atach do op³at z tytu³u zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
cieków. W efekcie dla wiêkszoci mieszkañców ceny nie tylko nie wzrosn¹, ale wrêcz
spadn¹. Ju¿ teraz aktualne ceny z tytu³u odbioru cieków p³acone przez mieszkañców
Z¹bek s¹ ni¿sze ni¿ w Markach, Zielonce,
Koby³ce czy Wo³ominie.
Czy Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej podejmuje jakie dzia³ania, które
prowadzi³yby do podniesienia jakoci
wiadczonych us³ug oraz mog³y przyczyniæ
siê do obni¿enia cen za wodê i kanalizacjê?
W przypadku dostaw wody, spó³ka bardzo
intensywnie inwestuje w rozwój sieci wodoci¹gowej. Dzisiaj dostarczamy wodê jedynie
do 53% mieszkañców miasta. W ci¹gu najbli¿szych 6-8 lat chcemy dotrzeæ z wod¹ do ka¿dego zainteresowanego. Ju¿ w tym roku,
pierwszym roku funkcjonowania spó³ki wybudujemy ok. 5 km sieci co bêdzie stanowiæ
wzrost jej d³ugoci o ok. 12%. W 2010 r. chcemy wybudowaæ minimum 6 km. Zwiêkszenie
wolumenu sprzeda¿y wody automatycznie
spowoduje zmniejszenie siê kosztów sta³ych
spó³ki i zahamowanie ewentualnych podwy¿ek cen wody. Proces ten zaobserwowalimy
ju¿ w tym roku. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿
aktualnie kupujemy wodê z Warszawy, tym
samym jestemy uzale¿nieni od jej dyktatu

Zamiast wzrostu spadek cen
3 sierpnia Rada Miasta rozpatrywa³a z³o¿ony przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej projekt uchwa³y w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzenie cieków. Projekt
przed³o¿ony przez PGK przewidywa³ wzrost
cen za dostarczenie wody i odbiór cieków. Za
wodê mieszkañcy zap³aciliby o 1 gr wiêcej za
ka¿dy metr, a za cieki nawet o 23 grosze wiêcej. Stawki te zosta³y przyjête, ale mieszkañcy
ani za wodê, ani za cieki nie zap³ac¹ wiêcej
ni¿ w zesz³ym roku. Sta³o siê tak po interwencji burmistrza, który wniós³ projekt uchwa³y
w sprawie dop³at do cieków bytowych, wody
oraz op³aty abonamentowej. W ten sposób PGK
bêdzie mia³o wiêksze wp³ywy ( m.in. wynikaj¹ce ze wzrostu taryfy), a mieszkañcy nie bêd¹
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musieli odczuæ tych skutków, gdy¿ wzrost cen
zostanie pokryty z bud¿etu miasta.
Dop³aty ze strony gminy, minimalizuj¹ce
rzeczywiste koszty za dostarczenie wody i odbiór cieków, nie s¹ rozwi¹zaniem nowym. Stosowane s¹ one przez wiele gmin, z ró¿nych powodów.
Projekt uchwa³y w sprawie nowych taryf
przedstawi³ na sesji prezes PGK Robert wi¹tkiewicz.
 Wed³ug taryfy, w porównaniu z rokiem
ubieg³ym cena wody wzros³aby o 1 gr. Jest to
raczej wzrost ksiêgowy ni¿ rzeczywisty. Nie
zmienia siê cena dla II grupy odbiorców, a wiec
dla przedsiêbiorców, handlu i us³ug. Je¿eli chodzi o podwy¿kê w zakresie odbioru cieków,
to jest ona bardziej znacz¹ca. W porównaniu

cenowego. Dopiero wybudowanie w³asnego
ujêcia wody mo¿e w sposób wyrany wp³yn¹æ na jakoæ i cenê wody, obni¿aj¹c j¹ nawet
o 1 z³ na 1 m3. Aktualnie wdra¿amy te¿ system radiowego odczytu wodomierzy, który
wyranie przypieszy i usprawni proces naliczania op³at. Nowe wodomierze bêd¹ wyposa¿one równie¿ w alarmy naruszenia mechanicznego i magnetycznego, co ukróci proceder
kradzie¿y wody. Równoczenie staramy siê
przebudowywaæ system wodoci¹gowy z liniowego na zamkniêty (dwustronne zasilanie), tym
samym zmniejszamy koniecznoæ p³ukania koñcówek wodoci¹gów i tym samym strat wody.
Powa¿niejsza jest sytuacja w zakresie odbioru cieków. Obecnie sieæ kanalizacyjna
pokrywa ponad 95% zapotrzebowania. Jest to
sieæ wybudowana na prze³omie lat 80-tych
i 90-tych i wykonana ze s³abej jakoci materia³ów. Tym samym wymaga prowadzenia jej
modernizacji, uszczelnienia oraz wielu remontów. Nie widzê te¿ szans na wybudowanie w³asnej, ma³ej oczyszczalni cieków, która mog³aby przej¹æ od warszawskiej oczyszczalni
cieków Czajka proces oczyszczania cieków. Ewentualna obni¿ka cen za zrzut cieków mo¿e zostaæ spowodowana wy³¹cznie zamortyzowaniem siê maj¹tku trwa³ego
i zmniejszeniem obci¹¿eñ podatkowych spó³ki, przy zachowaniu pe³nej funkcjonalnoci
sieci kanalizacyjnej.
Dziêkujê za rozmowê.

do zesz³ego roku jest to wiêcej o 25 gr/m3. Wynika ona z potrzeb remontowych kana³u Z2.
W ten sposób chcielibymy uzyskaæ ok. 300
tys. z³. Dodatkowe rodki bêd¹ pochodzi³y z
podwy¿ki za odbiór cieków w punkcie zlewnym. Przychody te pokryj¹ wiêksz¹ czêæ remontu tego kana³u  powiedzia³, przedstawiaj¹c projekt taryfy, prezes wi¹tkiewicz.
W nowej taryfie bardzo szczegó³owo opisano nowe op³aty abonamentowe, które s¹ pobierane m.in. za: odczyt wodomierza g³ównego,
wodomierza dodatkowego, za rozliczenie nale¿noci za dostarczenie wody i odprowadzenie
cieków oraz za utrzymanie w gotowoci sieci
do wiadczenia us³ug.  Chcielimy pokazaæ te
koszty bardzo jasno i precyzyjnie. Wczeniej
wszystko to by³o ukryte w taryfie  t³umaczy
powód wprowadzenia op³at abonamentowych
prezes PGK.
Radni byli zainteresowani tym jak wygl¹da
sytuacja w Z¹bkach w porównaniu z innymi
podwarszawskimi gminami.

www.zabki.pl
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Ceny us³ug wodno-kanalizacyjnych (netto)
Miasto

1

Z¹bki1)

3,94 z³

5,60 z³

2

Marki

2,80 z³2)

5,99 z³

3

Zielonka

3,61 z³2)

10,13 z³
(4,77 z³ dop³ata UM)

Wo³omin

2,79 z³2)

5,43 z³
7,30 z³ (PHU)

Koby³ka

3,10 z³2)

5,98 z³
(7,11 PHU)

4
ulica Batorego
5
1)
2)

Woda

Uchwa³a Nr XLII/318/09
Rady Miasta Z¹bki
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Lp.

cieki

w sprawie dop³at do 1m3
cieków bytowych, 1m3 wody
oraz op³aty abonamentowej
za rozliczenie nale¿noci
dostarczanej wody lub iloci
odprowadzanych cieków dla
gospodarstw domowych
w Miecie Z¹bki

wg. wniosku taryfowego, bez dop³at z UM
w³asne SUW

Op³aty za korzystanie z urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych dla godspodarstw indywidualnych
wg cen netto na dzieñ 1 wrzenia 2009 r.  po uwzglêdnieniu dop³at
Z¹bki*

Zielonka*

Marki

Koby³ka

Wo³omin

5,99

5,98

5,43

cieki za m3

5,58

5,36

Abonament za kwarta³

2,56

9,33

b.d.

12,99

12,99

Woda za m3

3,92

3,61

2,80

3,10

2,79

Abonament za kwarta³

2,26

9,33

b.d.

12,99

12,99

213,82

216,00

193,38

225,74

206,82

redni kwartalny koszt netto na rodzinê**

* dop³ata z UM
** niewielka rodzina kwartalnie zu¿ywaj¹ca 22m3 wody i odprowadzaj¹ca tak¹ sam¹ iloæ cieków,
rozliczana na podstawie indywidualnego (jednego) wodomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.
z 2006r. Nr 123 poz. 858 z pón. zm.) Rada
Miasta Z¹bki uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê dop³atê do 1m3 odprowadzanych
cieków bytowych dla gospodarstw domowych w wysokoci 0,28 z³/m3 brutto.

§2
Okazuje siê, ¿e cena wody jest najwy¿sza
w dobie kryzysu miasto dokona dop³aty na
Ustala siê dop³atê do 1m3 pobranej wody
w porównaniu z innymi miastami s¹siednimi
rzecz PGK, zachowuj¹c dotychczasowe stawz sieci wodoci¹gowej dla gospodarstw domoWynika to z faktu, ¿e Z¹bki, jako jedyna gmiki, a nawet je nieznacznie zmniejszaj¹c. Wywych w wysokoci 0,02 z³/m3 brutto.
na nie posiadaj¹ w³asnej stacji uzdatnienia
datki zostan¹ pokryte ze zwiêkszonych dochowody co ma bezporedni wp³yw na cenê wody.
dów z tytu³u najmu nieruchomoci. Jestem
§3
W ci¹gu najbli¿szych lat ma siê to zmieniæ.
zadowolony z tego rozwi¹zania, poniewa¿
Ustala siê dop³atê do op³aty abonamentowej
Z¹bki zabiegaj¹ o wybudowanie w³asnego
mieszkañcy faktycznie nie bêd¹ musieli pokry1) o której mowa w paragrafie 1 pkt 2
SUW-u.
waæ kosztów budowy, czy remontu sieci.
uchwa³y
Rady Miasta z dnia 3.08.2009 r.
O wiele lepiej wygl¹da sytuacja w zakresie
W efekcie mieszkañcy zap³ac¹ jeszcze mniej
w
sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe
cen za odbiór cieków. Z¹bkowskie ceny mieszni¿ w zesz³ym roku. Rozwój sieci wodno-kaodprowadzenie cieków w wysokoci 13,59
cz¹ siê w przedziale cen rednich. Na przyk³ad
nalizacyjnej jest wa¿ny równie¿ z punktu wiPLN/netto/kwarta³/gospodarstwo domowe,
w Zielonce odbiór cieków kosztuje rzeczywidzenia inwestycji drogowych. Bez budowy sieci
2) o której mowa w paragrafie 2 pkt 2
cie 10, 13 z³. Dla zminimalizowania obci¹¿eñ
nie da siê wybudowaæ dróg w zadowalaj¹cym
uchwa³y Rady Miasta z dnia 3.08.2009 r.
uchwalono dop³atê w wysokoci 4, 77 z³ do
tempie  ocenia przewodnicz¹cy S³awomir
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odka¿dego m3, któr¹ wziê³o na siebie miasto. W ten
Ziemski.
prowadzenie cieków w wysokoci 3,33 PLN/
sposób Zielonka do odprowadzania cieków
W wyniku nowej taryfy miasto bêdzie mudop³aca ponad 2 mln z³ . Wy¿sze ceny obowi¹sia³o zap³aciæ za korzystanie przez mieszkañnetto/kwarta³/gospodarstwo domowe.
zuj¹ w Koby³ce, Zielonce i Markach, jedynie
ców ze studni oligoceñskiej (3,22 z³/m3). Jak
zapewnia prezes wi¹tkiewicz obowi¹zek pow Wo³ominie, który ma w³asn¹ oczyszczalniê
§4
boru tych op³at nak³ada ustawodowca.
cieków, stawki przedstawiaj¹ siê korzystniej ni¿
Dop³ata obowi¹zuje w okresie od dnia
Obydwie uchwa³y
w Z¹bkach.
1 wrzenia 2009r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie taryf trzeZastêpca burmistrza Grzegorz
 kursy kat. B
ba rozpatrywaæ ³¹czMickiewicz omówi³ z kolei projekt
 jazdy doszkalaj¹ce
§5
nie, dlatego te¿ poniuchwa³y w sprawie dop³at do cieToyota Yaris
W/w dop³ata zostanie pokryta z dochodów
¿ej publikujemy je
ków bytowych, do wody oraz do
 indywidualne zajêcia
z tytu³u najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹to dogodnych godzinach
razem.
op³aty abonamentowej. Efektem tej
kowych (Dz. 700, Rozdz. 70005).
 sale wyk³adowe
red.
uchwa³y jest to, ¿e nie powoduje ona
w Z¹bkach i Warszawie
realnych podwy¿ek dla mieszkañ§6
 wzorcowy plac
ców, gdy¿ sfinansuje je miasto.
Wykonanie
uchwa³y powierza
manewrowy
Do sprawy dop³at odniós³ siê
PRAWO PRACY
siê
Burmistrzowi
Miasta Z¹bki.
równie¿ przewodnicz¹cy Rady
tel: 51 21 51 165
 PROFESJONALNE SZKOLENIA
(0-22) 216-88-55 : 216-88-58
Miasta S³awomir Ziemski.
 dla ksiêgowych,  w³acicieli firm,
§7
 kadry kierowniczej
 Podwy¿ki s¹ jasne i klarowne.
JAZDA NA MAXXXXXA

oraz
pracowników
kadr.
Uchwa³a
wchodzi
w ¿ycie
Mamy problemy z kana³em Z2, chceL-MAX Jacek Gago
Wiedza po³¹czona z praktyk¹.
z dniem 1 wrzenia 2009 r. i podlega
my to szybko zmieniæ.
Zapraszamy na szkolenia:
og³oszeniu w sposób zwyczajowo
Maj¹c jednak na uwadze ciê¿k¹
www.askib.pl, tel.: 503 765 560
przyjêty na terenie Miasta Z¹bki.
sytuacjê finansow¹ mieszkañców

www.zabki.pl
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Uchwa³a Nr XLII/317/2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie cieków
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zpón. zm. ) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z pón. zm.) Rada Miasta Z¹bki, na wniosek Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach Sp. z o. o., uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê stawki:
1) op³aty za wodê pobran¹ z sieci wodoci¹gowej Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach Sp. z o. o. w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazañ wodomierza lub na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody,
w wysokoci:
a) dla gospodarstw domowych  3,94 z³ netto za 1 m3 wody,
b) dla pozosta³ych odbiorców, w szczególnoci prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie przemys³u, handlu i us³ug, zwanych dalej
PHU  4,00 z³ netto za 1 m3 wody;
2) op³aty abonamentowej na jednego odbiorcê us³ugi dostawy wody
w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza g³ównego lub
wskazania wodomierza mierz¹cego iloæ wody bezpowrotnie zu¿ytej, w wysokoci:
a) za us³ugê odczytu wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego  3,71 z³ netto/odczyt,
b) za us³ugê odczytu wodomierza dodatkowego, mierz¹cego iloæ
wody bezpowrotnie zu¿ytej  4,12 z³ netto/odczyt,
c) za rozliczenie nale¿noci za iloæ dostarczonej wody lub iloæ odprowadzonych cieków  2,49 z³ netto/rozliczenie punktu,
d) za utrzymanie w gotowoci urz¹dzeñ wodoci¹gowych, na równowa¿ny wodomierz w z³ netto za okres rozliczeniowy, dla gospodarstw domowych:
 wodomierz DN 15;20
5,53 z³,
 wodomierz DN 25;32
12,72 z³,
 wodomierz DN 40;50
37,05 z³,
 wodomierz DN 65;80
92,35 z³,
 wodomierz DN 100;125
221,20 z³,
 wodomierz DN 150;200
553,00 z³,
e) za utrzymanie w gotowoci urz¹dzeñ wodoci¹gowych, na równowa¿ny wodomierz w z³ za okres rozliczeniowy, dla pozosta³ych
odbiorców:
 wodomierz DN 15;20
10,43 z³,
 wodomierz DN 25;32
23,99 z³,
 wodomierz DN 40;50
68,88 z³,
 wodomierz DN 65;80
174,18 z³,
 wodomierz DN 100;125
417,20 z³,
 wodomierz DN 150;200
1 043,00 z³;
3) op³aty abonamentowej na jednego odbiorcê us³ugi dostawy wody w
rozliczeniach z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu w budynku wielolokalowym za us³ugê odczytu wodomierza i rozliczenie nale¿noci za iloæ
dostarczonej wody lub iloæ odprowadzonych cieków  2,49 z³ netto/odczyt i rozliczenie punktu.
§2
Zatwierdza siê stawki:
1) op³aty za odprowadzanie cieków do sieci kanalizacji sanitarnej
i ogólnosp³awnej Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach Sp. z o. o., w rozliczeniach z odbiorcami za iloæ odprowadzonych cieków, ustalon¹ na podstawie wskazañ urz¹dzenia pomiarowego lub zu¿ycia wody okrelonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza lub na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych
norm zu¿ycia wody, w wysokoci:
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a) dla gospodarstw domowych  5,60 z³ netto za 1 m3 cieków,
b) dla PHU  5,57 z³ netto za 1 m3 cieków;
2) op³aty abonamentowej, na jednego odbiorcê us³ugi odprowadzania
cieków:
a) za rozliczenie nale¿noci za iloæ odprowadzonych cieków 
2,19 z³ netto/rozliczenie punktu,
b) za utrzymanie w gotowoci urz¹dzeñ kanalizacyjnych, na równowa¿ny wodomierz w z³ netto za okres rozliczeniowy, dla gospodarstw domowych:
 wodomierz DN 15;20 lub odbiorcy rozliczani wed³ug przeciêtnych norm zu¿ycia wody
3,70 z³,
 wodomierz DN 25;32
8,51 z³,
 wodomierz DN 40;50
24,79 z³,
 wodomierz DN 65;80
61,79 z³,
 wodomierz DN 100;125
148,00 z³,
 wodomierz DN 150;200
370,00 z³,
c) za utrzymanie w gotowoci urz¹dzeñ kanalizacyjnych, na równowa¿ny wodomierz w z³ netto za okres rozliczeniowy, dla pozosta³ych odbiorców:
 wodomierz DN 15;20 lub odbiorcy rozliczani wed³ug przeciêtnych norm zu¿ycia wody
13,22 z³,
 wodomierz DN 25;32
30,41 z³,
 wodomierz DN 40;50
88,57 z³,
 wodomierz DN 65;80
220,77 z³,
 wodomierz DN 100;125
528,80 z³,
 wodomierz DN 150;200
1 322,00 z³.
§3
Zatwierdza siê miesiêczne stawki op³at za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji:
1) dla odbiorców rozlicznych za powierzchniê o trwa³ej nawierzchni 
0,28 z³/m2 netto;
2) dla odbiorców rozliczanych wg objêtoci cieków  0,47 z³/m3 netto.
§4
Zatwierdza siê op³atê w wysokoci 180 z³ netto za ka¿de przy³¹czenie do urz¹dzeñ wodoci¹gowo - kanalizacyjnych bêd¹cych w posiadaniu Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach sp. z o. o.,
wynikaj¹c¹ z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przy³¹cza
wybudowanego przez odbiorcê us³ug.
§5
Zatwierdza siê op³atê w wysokoci 3,22 z³/m3 wody pobranej ze studni
oligoceñskiej.
§6
Warunki stosowania cen i stawek op³at okrelaj¹ taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach Sp. z o.o.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
Z¹bki.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿yciem z dniem podjêcia i dotyczy taryf obowi¹zuj¹cych w okresie od 1 wrzenia 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Z¹bki
S³awomir Ziemski
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Inwestycje w Miecie
Ul. Nowoprojektowana
Po ¿mudnych przygotowaniach do inwestycji w koñcu przyszed³ czas na budowê
ul. Nowoprojektowanej, która stanowi swego
rodzaju mini obwodnicê dla terenów przyleg³ych do ulic: Pi³sudskiego i Warszawskiej.
By³by to ju¿ II etap budowy tej obwodnicy.
Pierwszy stanowi ju¿ wybudowana ul. Skrajna. Jej przed³u¿eniem bêdzie w³anie ul. Nowoprojektowana, która bêdzie po³¹czona z ul.
Warszawsk¹ tu¿ przy granicy Z¹bek z Warszaw¹ (nieopodal ul. Janowieckiej).
Do przetargu na budowê tej drogi przyst¹pi³o 8 firm. Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³a Skanska i to z ni¹ Miasto podpisa³o umowê na wykonanie tej inwestycji. 24 sierpnia
wykonawcy przekazano plac budowy.
 Z uwagi na kolizje i istniej¹c¹ zabudowê
przy ulicy Warszawskiej, prace prawdopodobnie rozpoczn¹ siê od ulicy Skrajnej. Firma zadeklarowa³a, ¿e za nieco ponad trzy miesi¹ce
ulica zostanie wykonana i oddana do u¿ytkowania. Trzymam kciuki za powodzenie tej inwestycji, choæ do ³atwych nie bêdzie nale¿a³a
 mówi burmistrz Robert Perkowski
Ul. Gdyñska zakoñczona
W zesz³ym tygodniu (17-20 sierpnia) zakoñczono ostatni etap prac na ul. Gdyñskiej.
Po wykonaniu odwodnienia, zainstalowaniu
krawê¿ników, po³o¿eniu chodników i wykonaniu podbudowy z kruszywa drogowego nadszed³ czas na wylanie masy asfaltowo-betonowej.
Prace posz³y doæ sprawnie. Jedynym problemem by³ zaparkowany na drodze samochód
osobowy stoj¹cy przez wiele dni bez zainteresowania ze strony jego w³aciciela.

ulica Gdyñska

www.zabki.pl

Chodnik przy ul. Wigury
12 sierpnia nast¹pi³o rozstrzygniêcie przetargu, w którym wy³oniono wykonawcê chodnika w ulicy Wigury. Najtañsz¹ ofertê z³o¿y³a
firma DKM Laskowscy z Koby³ki.  Zgodnie
z umow¹ wykonawca bêdzie mia³ trzy miesi¹ce na wykonanie tej inwestycji. Zakres prac
obejmuje wykonanie chodnika, zjazdów bramowych, regulacja pionowa studzienek oraz
monta¿ p³ytek typu fokus. Zatem zakoñczenia prac mo¿na spodziewaæ siê w listopadzie
 informuje burmistrz Z¹bek.
Budowa wodoci¹gów
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
og³osi³o przetarg na budowê wodoci¹gu
w ul. Nowoprojektowanej i fragmencie ulicy
Warszawskiej, który bêdzie budowany razem
z ulic¹ Nowoprojektowan¹. Kilka dni temu zosta³ równie¿ og³oszony przetarg na dokumentacjê budowlano-wykonawcz¹ wodoci¹gów w
ulicach: Tetmajera, Stwosza, ¯eromskiego,
Lisa-Kuli, Piaskowej, Jana III Sobieskiego,
Harcerskiej, Skorupki, Ko³³¹taja, Bartosza,
Westerplatte, Kwiatowej, Chopina, S³owackiego, Krótkiej, Dêbowej i Topolowej w Z¹bkach
wraz z odrzutami wodoci¹gowymi do granic
posesji. Zgodnie z za³o¿eniami firma projektowa w ci¹gu 6 miesiêcy wykona prace projektowe, dokona wszelkich uzgodnieñ i uzyska pozwolenie na budowê.
Orlik prawie gotowy
W przedostatnim numerze pisalimy
o pierwszych pracach zwi¹zanych z budow¹
kompleksu boisk realizowanych w ramach pro-

gramu Moje Boisko  Orlik 2012. Prace nad
z¹bkowskim Orlikiem id¹ w bardzo dobrym
tempie. W zesz³ym tygodniu zainstalowano zaplecze kontenerowe, w którym mieszcz¹ siê:
szatnie, toalety, prysznice, pomieszczenie trenera oraz schowek na sprzêt sportowy. Zdaniem
burmistrza Roberta Perkowskiego inwestycja
zostanie oddana przed czasem, co nast¹pi prawdopodobnie jeszcze w pierwszej po³owie wrzenia. W chwili obecnej instalowane jest owietlenie i pod³¹czane s¹ wszelkie instalacje (woda,
kanalizacja, pr¹d).
Kolejne boiska sportowe
W bardzo szybkim tempie przybywa
w Z¹bkach nowoczesnych boisk sportowych.
Po wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Kocielnej (Filia SP nr 1), budowie
boiska przy Gimnazjum Nr 2 (program Blisko Boisko) i realizacji dwóch boisk przy SP
nr 2(które s¹ na ukoñczeniu, a wykonywane
w ramach programu Orlik) przyszed³ czas na
kolejne. W tym celu zosta³ og³oszony przetarg na budowê dwóch wielofunkcyjnych boisk: przy Gimnazjum nr 2 (zostanie zlokalizowane przy istniej¹cym boisku do gry w pi³kê
no¿n¹, od strony ul. Batorego), przy Miejskim
Orodku Sportu i Rekreacji.  Obydwa boiska
bêd¹ wykonane ze sztucznej nawierzchni, która jest trwa³a, bezpieczna (chroni przed kontuzjami, bo jest elastyczna) i ³atwa w utrzymaniu. Termin sk³adania ofert up³ywa
4 wrzenia br. Je¿eli we wrzeniu br. uda siê
przeg³osowaæ pewne planowane zmiany do
bud¿etu, to w tym roku rozpoczêlibymy równie¿ postêpowanie na wybór wykonawcy nastêpnego boiska, tym razem przy Szkole Podstawowej nr 1 (przy Pi³sudskiego)  informuje
burmistrz Perkowski.

Orlik
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Cud nad Wis³¹ w Z¹bkach

Zwyciêzcy w kategorii mêskiej
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Przedszkole na miarê XXI wieku

Nie jest to pusty slogan, kiedy ma siê na
myli budowane w³anie przedszkole przy ul.
Westerplatte. Na w³asne oczy mogli siê o tym
przekonaæ radni z Komisji Gospodarczej Rady
Miasta, odbywaj¹c 17 sierpnia wyjazdowe posiedzenie (drug¹ czêæ posiedzenia) na terenie
nowej inwestycji. Na plac budowy przybyli
przewodnicz¹cy Rady Miasta S³awomir Ziemski, przewodnicz¹ca Komisji Gospodarczej Zofia D¹browska, Tadeusz Stworzyjan, Zbigniew
Okulus oraz Krzysztof B³awdziewicz.
Rolê przewodników dla radnych
pe³nili prezesi firmy wykonawczej
oraz kierownicy
budowy. Zanim
jednak radni przyst¹pili do zwiedzania nowoczesnego
obiektu najpierw
musieli za³o¿yæ
specjalne kaski
ochronne.
Zwiedzanie obiektu rozpoczêto od wielkiej
auli (320 m2 i ok.8 m wysokoci). Nastêpnie
przegl¹dano starannie wszystkie pomieszczenia, czêæ administracyjn¹, dydaktyczn¹, rekreacyjn¹, wêze³ kuchenny oraz ³azienki.
Prace wykoñczeniowe s¹ doæ zaawansowane. Po³o¿one s¹ ju¿ wszystkie instalacje,
zamontowane s¹ okna, po³o¿one tynki, glazura i terakota. Praktycznie pozostaje pomalowaæ
ciany, u³o¿yæ pod³ogi i umeblowaæ. Elewacja
jest równie¿ na ukoñczeniu. Na ca³oci po³o¿ono styropian, naci¹gniêto klej. Miejscami
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pozostaje jeszcze na³o¿enie ostatniej, kolorowej warstwy elewacji.
Rozpoczêto równie¿ prace zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu (trzy place zabaw,
boisko wielofunkcyjne, amfiteatr, alejki z kostki brukowej.
W trakcie realizacji inwestycji uda³o siê powiêkszyæ plac przedszkolny, co bez w¹tpienia
bêdzie z korzyci¹ dla przedszkolaków.
Ogl¹daj¹c obiekt radni wydawali siê byæ
pod du¿ym wra¿eniem, nie ukrywali swego zadowolenia i zainteresowania co jaki czas dopytuj¹c
o szczegó³owe
rozwi¹zania.
Mieszkañcy
zainteresowani postêpem prac nad
tym najnowoczeniejszym przedszkolem bêd¹ mieli okazjê osobicie
przyjrzeæ siê budowie. W tym celu bêd¹ przeprowadzone tzw.
dni otwarte, kiedy to w wyznaczonych terminach, w asycie kierownika budowy, wszyscy
bêd¹ mogli siê zapoznaæ tym wyj¹tkowym pod
wzglêdem architektonicznym obiektem.
W nastêpnym numerze szczegó³owo przedstawimy tê jedn¹ z najbardziej presti¿owych
dla miasta inwestycji. A obok zamieszczamy
komentarze radnych, udzielone po wizycie
w przedszkolu.
red.

Komentarze:
Zofia D¹browska,
przewodnicz¹ca Komisji Gospodarczej
Projekt przedszkola jest wyj¹tkowo piêkny i bardzo funkcjonalny, na wskro nowoczesny. Bez w¹tpienia przedszkole bêdzie siê wyró¿niaæ na tle pozosta³ych
budynków. Mamy ³adne szko³y, ale pod
wzglêdem nowoczesnoci nie dorównuj¹
one temu przedszkolu. To pierwszy taki
obiekt u¿ytecznoci publicznej w naszym
miecie.
Sama bry³a jest imponuj¹ca, prezentuje siê
bardzo okazale. Piêkna aula ze wietlikiem
mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystana
do organizacji ró¿nych uroczystoci.
Bardzo wa¿ne jest, ¿e materia³y s¹ dobrze
dobrane, co mo¿e zapewniæ, ¿e przedszkole bêdzie nie tylko przytulne i estetyczne,
ale trwa³e, nie bêdzie wymaga³o szybkiego remontu.
Cieszy to, ¿e jest to jedna z inwestycji adresowana do najmniejszych mieszkañców
Z¹bek.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e przedszkola publiczne s¹ bardzo oblegane, a to cieszy siê ju¿
bardzo du¿ym zainteresowaniem.
S³awomir Ziemski,
przewodnicz¹cy Rady Miasta
Nowy budynek Przedszkola Publicznego
,,Skrzat przy ul. Westerplatte zawiera
po³¹czenie nowoczesnej koncepcji architektonicznej oraz solidnego dobrego wykonania. Du¿e sale wraz z ³azienkami i miejscami odpoczynku
dzieci oraz usytuowanie budynku wraz zaplanowan¹ wokó³
niego infrastruktur¹ (amfiteatr,
place zabaw, boiska) pozwalaj¹
na stwierdzenie, ¿e nowe przedszkole bêdzie najnowoczeniejszym takim budynkiem w Polsce. Jestem pewny, ¿e bêdzie to
ulubione miejsce przebywania
przedszkolaków.
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Trwaj¹ prace
nad powstaniem nowej linii autobusowej
w Z¹bkach
Miasto Z¹bki wraz z kierownictwem Zarz¹du Transportu Miejskiego rozwa¿aj¹ mo¿liwoæ
stworzenia nowej linii autobusowej. W tym celu
odby³o siê ju¿ kilka spotkañ, w³¹cznie z wizj¹
w terenie. Jak zapewne Pañstwo wiedz¹, Z¹bki
niestety maj¹ doæ trudny uk³ad drogowy: w¹skie ulice, ciasne skrzy¿owania, zakorkowane
ci¹gi komunikacyjne, progi zwalniaj¹ce i wiele
innych elementów, które utrudniaj¹ uruchomienie nowej linii. Jest jednak pewien pomys³.
Jaki czas temu, rozmawiaj¹c z ZTM o przed³u¿eniu linii 170 z Elsnerowa do Z¹bek, otrzymywalimy negatywn¹ odpowied. Powodami
odmowy by³y s³uszne stwierdzenia, ¿e Z¹bki
w rejonie ulicy Warszawskiej i Pi³sudskiego s¹
bardzo zakorkowane, co zdestabilizowa³oby
i tak napiêty rozk³ad jazdy tej linii. Poniewa¿
linia 170 by³a jedn¹ z najd³u¿szych linii w War-
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szawie, jej wprowadzenie do Z¹bek spowodowaæ mog³o ca³kowite oderwanie rozk³adu jazdy od rzeczywistoci.
Miêdzy innymi z uwagi na powy¿sze argumenty, zg³oszony przez nas projekt unijny obejmowa³ równie¿ budowê ulicy Nowoprojektowanej. W³anie t¹ ulic¹ prawdopodobnie pojedzie
przed³u¿ona linia 170 z Elsnerowa (lub inny numer po reorganizacji). Trasa autobusu w Z¹bkach
bieg³aby przez: Warszawsk¹  Nowoprojektowan¹  Skrajn¹  Pi³sudskiego  Powstañców  Kopernika (jeden kierunek)  Szwole¿erów (jeden
kierunek)  Maczka (jeden kierunek)  Powstañców. Poniewa¿ w Z¹bkach nie istnieje pêtla autobusowa, prawdopodobnie powstanie tzw. pêtla
uliczna sk³adaj¹ca siê z fragmentów ulic: Kopernika, Szwole¿erów, Maczka. Na ulicy Maczka
bêdzie zlokalizowany przystanek krañcowy.
Na zrealizowanie tego planu
musimy jednak nieco popracowaæ. Ruszy³a ju¿ budowa ulicy
Nowoprojektowanej i potrwa
prawdopodobnie 3-4 miesi¹ce.
Równie¿ w tym roku zostanie
uruchomiona budowa ulicy
Maczka, na której zostanie zlokalizowany przystanek krañcowy. Niestety z uwagi na zbyt
ma³e promienie skrêtu musi zostaæ przebudowana sieæ redniego i niskiego napiêcia na ulicy Szwole¿erów, by autobus
móg³ bezpiecznie wyjechaæ

z ulicy Kopernika. Je¿eli jednak to siê nie
uda, ulica Kopernika najprawdopodobniej
stanie siê ulic¹ jednokierunkow¹. Poza tym
na ca³ej trasie bêdzie zmieniona organizacja ruchu. Niestety nie uda siê tego wszystkiego dokonaæ na styczeñ przysz³ego roku,
jednak¿e wprowadzenie tych wszystkich
zmian, w³¹cznie z uruchomieniem autobusu jest mo¿liwe na wiosnê 2010 r.
Rozmawialimy równie¿ na temat
przebiegu linii 199 w trakcie remontu
przez Powiat ulicy Batorego. ZTM niestety nie zaakceptowa³ zaproponowanej
przez Powiat organizacji ruchu i czasowego przebiegu linii, gdy¿ ich wewnêtrzne wymogi nie s¹ w ten sposób spe³nione. Pracujemy jednak nad tym, by
zaproponowaæ od wrzenia inn¹ alternatywn¹ liniê przebiegu 199. Niestety jest
tu wymagane porozumienie i zgoda trzech
podmiotów: ZTM, Z¹bek i Powiatu.
Czym wiêcej podmiotów, zazwyczaj trudniej uzyskaæ szybki rezultat pracy.
Komunikacja w Z¹bkach jest dla nas
bardzo wa¿na. Obecnie pracujemy równie¿
nad innymi rozwi¹zaniami komunikacyjnymi, czas jedynie poka¿e, które z nich
bêd¹ mia³y szansê na zaistnienie zw³aszcza w czasach ciêæ bud¿etowych. Jestemy
jednak optymistami.
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
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XLII sesja
Rady Miasta
3 sierpnia odby³a siê XLII sesja Rady Miasta Z¹bki, podczas której podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
Uchwa³a Nr XLII / 324 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta
Z¹bki na 2009 rok
Uchwa³a Nr XLII / 323 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie przyst¹pienia Miasta Z¹bki do niektórych projektów kluczowych realizowanych przez Samorz¹d
Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013.
Uchwa³a Nr XLII / 322 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na przyst¹pienie przez
Miasto Z¹bki do przedsiêwziêcia dotycz¹cego projektu szkoleniowego dla kadr urzêdów administracji publicznej Transparentny i sprawny urz¹d administracji samorz¹dowej
Uchwa³a Nr XLII / 321 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoci gruntowej
Uchwa³a Nr XLII / 320/ 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia
2009r. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie indywidualnej bonifikaty na sprzeda¿ wyodrêbnionych lokali mieszkalnych
Uchwa³a Nr XLII / 319 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sprzeda¿y wyodrêbnionych lokali mieszkalnych
Uchwa³a Nr XLII / 318 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie dop³at do 1m3 cieków bytowych, 1m3
wody oraz op³aty abonamentowej za rozliczenie nale¿noci dostarczanej wody lub iloci odprowadzanych cieków dla gospodarstw domowych w Miecie Z¹bki

Zarz¹dzenia Burmistrza
Miasta Z¹bki
(sierpieñ 2009 r)
Zarz¹dzenie Nr 0151/113/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz
zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej do postêpowania
o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia s¹ roboty
budowlane zwi¹zane z budow¹ drogi w ulicy Gen. St. Maczka w Z¹bkach na odcinku od ul. Szwole¿erów do ulicy Powstañców.
Zarz¹dzenie Nr 0151/112/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz
zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej do postêpowania
o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Urzêdu Miasta
Zarz¹dzenie Nr 0151/111/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie og³oszenie konkursu ofert na niektóre stanowiska
pracy w Urzêdzie Miasta Z¹bki
Zarz¹dzenie Nr 0151/110/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz
zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej do postêpowania
o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i ubezpieczeñ na ¿ycie na potrzeby Miasta Z¹bki oraz jego jednostek organizacyjnych
Zarz¹dzenie Nr 0151/109/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y
Zarz¹dzenie Nr 0151/108/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków bud¿etu Miasta Z¹bki na 2009
Zarz¹dzenie Nr 0151/107/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie Nr 0151/56/09 Burmistrza Miasta
Z¹bki z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzêdu Miasta Z¹bki

Uchwa³a Nr XLII / 317 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków

Zarz¹dzenie Nr 0151/106/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 12 sierpnia 2009 r. uchylaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków bud¿etu Miasta Z¹bki

Uchwa³a Nr XLII / 316 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych
Miasta Z¹bki na lata 2009-2012

Zarz¹dzenie Nr 0151/105/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz
zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej do postêpowania
o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia s¹ roboty
budowlane zwi¹zane z budow¹ wielofunkcyjnych boisk sportowych na
terenie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji przy ul. S³owackiego 21
i na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Batorego 37 w Z¹bkach

Uchwa³a Nr XLII / 315 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy
na dostawê energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej
na potrzeby Miasta Z¹bki na okres przekraczaj¹cy rok bud¿etowy
Uchwa³a Nr XLII / 314 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy w
zakresie ubezpieczeñ maj¹tkowych, odpowiedzialnoci cywilnej i ubezpieczeñ na ¿ycie na potrzeby Miasta Z¹bki oraz jego
jednostek organizacyjnych na okres przekraczaj¹cy rok bud¿etowy.

Zarz¹dzenie Nr 0151/104/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie okrelenia stawek op³at za sporz¹dzenie kopii
dokumentów lub danych na wniosek strony
Zarz¹dzenie Nr 0151/103/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych oraz powo³ania
Komisji Socjalnej w Urzêdzie Miasta Z¹bki

Uchwa³a Nr XLII / 313 / 2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta
Z¹bki na 2009 rok

Zarz¹dzenie Nr 0151/102/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 5 sierpnia
2009 r. w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych
do sprzeda¿y

Pe³na treæ uchwa³ dostêpna jest na stronie internetowej (www.zabki.pl) link BIP (prawo miejscowe)

Pe³na treæ zarz¹dzeñ dostêpna jest na stronie internetowej (www.zabki.pl)
link BIP (prawo miejscowe)
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Pomoc finansowa
dla uczniów
 stypendium szkolne
Referat Owiaty i Pomocy Spo³ecznej Urzêdu Miasta w Z¹bkach informuje, ¿e mo¿na sk³adaæ wnioski o
udzielenie pomocy finansowej dla uczniów w formie
stypendium szkolnego na okres od 1 wrzenia 2009 r.
do 30 czerwca 2010 r.
O stypendium szkolne mo¿na siê ubiegaæ dla:
 uczniów szkó³ podstawowych (z wy³¹czeniem kl.
0), gimnazjów, szkó³ ponadgimazjalnych,
 wychowanków orodków szkolno-wychowawczych (dot. dzieci i m³odzie¿y upoledzonej umys³owo w stopniu g³êbokim oraz ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnociami),
 s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych.
Pomoc adresowana jest do osób w trudnej sytuacji
materialnej: miesiêczny dochód na osobê w rodzinie
nie mo¿e przekroczyæ kwoty 351 z³ netto.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 rodziców/opiekunów prawnych lub pe³noletniego
ucznia, po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y,
 wychowawcy klasy,
 z urzêdu.
Druki wniosków i wykaz zawiadczeñ o dochodach do pobrania w Referacie Owiaty i Pomocy Spo³ecznej lub ze strony www.zabki.pl.(aktualnoci), informacja tel. (022) 781 68 14 wew. 125,152.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Biurze Obs³ugi Interesanta w Urzêdzie Miasta (pon. od godz. 10.00 do
18.00, wtorek  pi¹tek od godz. 8.00 do 16.00) w terminie:
 do 15 wrzenia 2009 r.  uczniowie,
 do 15 padziernika 2009 r.  s³uchacze kolegiów.

Informacja
dla rodziców przedszkolaków
W naszym miecie funkcjonuj¹ trzy
przedszkola publiczne i osiem niepublicznych. Pomimo budowy du¿ego i nowoczesnego przedszkola publicznego przy
ul. Westerplatte dla du¿ej czêci rodziców
zapisanie dziecka do placówki niepublicznej to koniecznoæ. W roku szkolnym 2008/2009 do przedszkoli publicznych uczêszcza³o 371, a do
niepublicznych 531 dzieci zamieszka³ych
w Z¹bkach. Warto zwróciæ uwagê rodziców na kilka wa¿nych informacji, które
powinni uzyskaæ zapisuj¹c dziecko do
placówki niepublicznej. W myl przepisów ustawy o systemie owiaty szko³a lub
przedszkole mo¿e byæ jednostk¹ publiczn¹ albo niepubliczn¹, za³o¿yæ i prowadziæ
je mo¿e jednostka samorz¹du terytorialnego, inna osoba prawna lub osoba fizyczna. Podmioty zainteresowane powo³aniem przedszkola niepublicznego
powinny posiadaæ odpowiedni lokal, zapewniaj¹cy bezpieczne i higieniczne warunki dzieciom i pracownikom. Analogicznie jak w przypadku przedszkola
publicznego wymagane s¹ opinie powiatowego inspektora sanitarnego, powiatowego komendanta Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej oraz architekta odnonie spe³niania warunków lokalowych, bezpieczeñstwa, higieny i wyposa¿enia. Przedszkole niepubliczne trzeba zg³osiæ do
ewidencji prowadzonej przez Urz¹d Miasta. Cech¹ charakterystyczn¹ zg³oszenia
jest to, ¿e nie wydaje w tym przedmiocie
decyzji administracyjnej, a jedynie zawiadczenie o wpisie do ewidencji, infor-

muj¹c o tym fakcie w³aciwego terytorialnie Kuratora Owiaty, który bêdzie
sprawowa³ nadzór pedagogiczny nad placówk¹. Przedszkola niepubliczne otrzymuj¹ dotacje z bud¿etu miasta. Tryb
udzielania i rozliczania dotacji jest okrelony uchwa³¹ Rady Miasta. Rodzice zapisuj¹c dziecko do przedszkola niepublicznego powinni podpisaæ umowê z osob¹
prowadz¹c¹ przedszkole, która bêdzie
szczegó³owo regulowaæ zakres wiadczeñ
opiekuñczo-wychowawczych. Przed podpisaniem umowy warto zasiêgn¹æ informacji w Urzêdzie Miasta, czy przedszkole nie zosta³o wykrelone z ewidencji, a w
samej placówce zapoznaæ siê z jej statutem, obejrzeæ wyposa¿enie, poznaæ opinie rodziców, których dzieci uczêszczaj¹
do tego przedszkola.
Ostatnio w Z¹bkach powsta³o równie¿
kilka placówek oferuj¹cych us³ugê opieki nad dzieckiem w ramach prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej. Tego rodzaju
placówek nie wpisuje siê do ewidencji
niepublicznych placówek owiatowych,
a co za tym idzie nie podlegaj¹ przepisom ustawy o systemie owiaty. Rodzice
zapisuj¹c dziecko do takiej placówki zawieraj¹ umowê cywilno-prawn¹ z osob¹
prowadzac¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Placówka taka nie jest nadzorowana przez
Kuratorium Owiaty i Urz¹d Miasta w zakresie wiadczeñ opiekuñczo-wychowawczych.
insp. El¿bieta Niemczynowska-Kopyto
Referat Owiaty i Pomocy Spo³ecznej

Dziennik elektroniczny w Gimnazjum Nr 1
17 sierpnia odby³o siê spotkanie dyrekcji
szko³y z przedstawicielami firmy Vulcan.
Szko³a od 6 miesiêcy wdra¿a system elektronicznego dziennika, który docelowo ca³kowicie ma zast¹piæ tradycyjny papierowy dokument. System ma byæ pomocny nie tylko w pracy
nauczycielom i wychowawcom, ale przede
wszystkim rodzicom, umo¿liwiaj¹c im za pomoc¹ internetu wgl¹d do dziennika
swojego dziecka, przez co zapewniæ
kontrolê nad postêpami w nauce.
Elektroniczny system pozwala
efektywniej organizowaæ zajêcia
lekcyjne. Ma to szczególne znaczenie w nauczaniu jêzyków obcych,
gdzie g³ównym kryterium podzia³u
na grupy powinien byæ nie wiek a
stopieñ zaawansowania znajomoci.
Podobnie ma siê rzecz w przypadku
ró¿nych zajêæ z wychowania fizycznego czy przy organizacji zajêæ pozalekcyjnych.

www.zabki.pl

W ci¹gu okresu pilota¿owego odby³o siê
wiele spotkañ szkoleniowych, w których wziêli
udzia³ nauczyciele PG Nr 1 oraz dyrektorzy
placówek owiatowych w Z¹bkach.
Podczas spotkania nauczyciele mogli podzieliæ siê w³asnymi spostrze¿eniami, uwagami, które przyczyni¹ siê do poprawy ca³ego
systemu.
Jeli rozwi¹zanie to siê sprawdzi zapewne
zostanie zastosowane i w innych z¹bkowskich
szko³ach.

red.
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Obwieszczenie Starosty Wo³omiñskiego
w sprawie realizacji ulicy Nowoprojektowanej w Z¹bkach

Starosta Wo³omiñski zawiadamia o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2009 roku decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalnoci, dla inwestycji polegaj¹cej na budowie ul. Nowoprojektowanej jako przed³u¿enie ul. Skrajnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Skrajnej w Z¹bkach wraz z budow¹ ruroci¹gu teletechnicznego i rozbiórk¹ budynków na dzia³kach mieszcz¹cych siê w liniach rozgraniczaj¹cych:
 w obrêbie 3-01 na dzia³ce ew. nr: 46
 w obrêbie 3-10 na dzia³kach ew. nr : 1/3, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 2/1, 2/2, 13/2 ( 13/3*, 13/4 ), 15/2 ( 15/3*, 15/4 ), 16/2 ( 16/3*, 16/4 ),
14/4 ( 14/5*, 14/6 ), 8/1, 8/2 ( 8/3*, 8/4 ), 11/1, 11/2 ( 11/3*,11/4 ), 12/1, 12/2 ( 12/3*, 12/4 )
 w obrêbie 3-20 na dzia³kach ew. nr : 2/11, 2/13 ( 2/15*, 2/16 ), 3/12, 3/14 ( 3/17*, 3/18 ), 4/9, 4/14, 5/3, 5/5 ( 5/6*, 5/7 ), 6/3, 6/5 ( 6/
6*, 6/7 ), 7/9, 7/11 ( 7/12*, 7/13 ), 8/1, 8/2, 1/33, 1/51 (1/55*, 1/56 ), 1/52 ( 1/57*, 1/58 ), 1/53 ( 1/59*, 1/60 ), 1/54 ( 1/61*, 1/62 ),
 w obrêbie 3-21 na dzia³kach ew. nr : 1/9 ( 1/28*, 1/27, 1/29 ), 1/18 ( 1/38*, 1/37, 1/39 ), 1/19 (1/40*, 1/41 ), 1/21, 1/22 ( 1/30*, 1/31 ),
1/23 ( 1/35*, 1/36 ), 2/2 ( 2/12*, 2/11, 2/13 ), 2/3 (2/6*, 2/5, 2/7 ), 2/4 ( 2/9*, 2/8, 2/10 ),
 w obrêbie 3-29 na dzia³ce ew. nr : 6/5 ( 6/8*, 6/7 )
 i na dzia³ce ew. nr 2 w obrêbie 3-29, na której przewidziano przebudowê drogi innej kategorii.
xx/x lub xx  dzia³ki przed podzia³em lub nie podlegaj¹ce podzia³owi
(xx/x*)
 dzia³ki powsta³e w wyniku podzia³u nieruchomoci, le¿¹ce w granicach lokalizacji inwestycji
( xx/x)
 dzia³ki powstaj¹ce w wyniku podzia³u, le¿¹ce poza granicami lokalizacji inwestycji.
Z treci¹ decyzji mo¿na zapoznaæ siê w Starostwie Powiatowym w Wo³ominie ul. Pr¹dzyñskiego 3 Wydzia³ Budownictwa, parter,
pokój nr 5 w godzinach przyjêæ interesantów tj. pn 9-17, wt 12-16, r 8-16, czw12-16, pt 8-16.

Meldunek w Z¹bkach
lub rozliczanie siê w Wo³ominie
to zysk dla miasta
Wielokrotnie ju¿ pisa³em (nie tylko na ³amach Co S³ychaæ?), i¿ zameldowanie siê w
Z¹bkach, b¹d rozliczanie siê w Wo³omiñskim
Urzêdzie Skarbowym przez Nowych Mieszkañców to du¿e, a nawet bardzo du¿e wp³ywy
do Miejskiego Bud¿etu.
Od kilku lat w naszym Miecie mamy tak¹
sytuacjê, i¿ w gigantyczny sposób zwiêkszy³a
siê liczba Mieszkañców  w 2000 r. by³o nas
sporo poni¿ej 20 tys., natomiast obecnie szacuje siê, ¿e w Z¹bkach mo¿e mieszkaæ nawet
ponad 45 tys. ludzi, z czego na tê chwilê zameldowanych jest nieco ponad 24,5 tys. osób.
To stanowczo za ma³o.
Co roku Miastu przybywa kilkuset nowych
Mieszkañców, ale tylko znikoma czêæ w³acicieli nowych domów i mieszkañ melduje
siê w Z¹bkach. Spotka³em siê nawet ze stwierdzeniem, którego u¿y³ pewien z¹bkowski taksówkarz, i¿: mieszkaj¹ u nas, korzystaj¹ z
cichej podwarszawskiej okolicy, uczêszczaj¹
do naszych szkó³, ( ), ale ich podatki id¹
gdzie indziej. Wydaje mi siê, ¿e takie stanowcze mylenie jest tutaj grubo przesadzone, ale
daje trochê do mylenia.
Na jednym z z¹bkowskich forów internetowych kto napisa³, i¿ przeprowadzi³am siê
do Z¹bek rok temu, jedyne co s³yszê, to ¿e-
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bym siê zameldowa³a. A ja zastanawiam siê
dlaczego? Przecie¿ nie ma takiego obowi¹zku.... W³adze tego miasta mog³yby mnie i innych mieszkañców oczywicie do tego zachêciæ - ale tak siê nie dzieje. W Z¹bkach P³d. nie
ma nawet przedszkola dla dzieci, a szko³a która
powsta³a ju¿ teraz nie radzi sobie z przyjêciem
dzieciaków. Dzieci s¹ odsy³ane do innych placówek. ( ). To wszystko raczej nie zachêca
ludzi do tego, ¿eby powierzaæ chocia¿ odrobinê swojej kasy temu miastu.  Jak widaæ s¹
równie¿ tacy, którzy nie chc¹ siê meldowaæ
lub po wype³nieniu NIP3, rozliczaæ siê na korzyæ Miasta, tylko dlatego, ¿e ich dziecko nie
zosta³o przyjête do przedszkola, do szko³y lub
te¿, ¿e w Z¹bkach s¹ za du¿e korki i wszystkie drogi nie s¹ utwardzone. Stanowczo jestem
przeciwny takiej argumentacji. Jak wiemy na
budowê dróg, przedszkoli i szkó³ s¹ potrzebne pieni¹dze, które równie¿ mog¹ pochodziæ
w³anie z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Analizuj¹c to wszystko warto zadaæ pytanie, dlaczego ogromna czêæ Mieszkañców nie
chce siê u nas meldowaæ? Jaka mo¿e byæ odpowied? Czy¿by by³o to zwyk³e lenistwo?
W du¿ej mierze tak. Wiele osób przera¿a wizja wymiany dokumentów, a nawet tablic re-

jestracyjnych 
nie maj¹ na to
czasu, a dodatkowo ka¿da
taka wymiana
kosztuje.
Jednak pamiêtajmy o tym, i¿, aby dok³adaæ siê do Miejskiego Bud¿etu wcale nie trzeba siê przemeldowywaæ i wymieniaæ dokumentów, nie trzeba nawet przerejestrowywaæ
samochodów  wystarczy tylko wype³niæ jeden dodatkowy formularz (NIP3) w trakcie
sk³adania zeznania rocznego w Urzêdzie Skarbowym w Wo³ominie. Miastu bardzo zale¿y,
szczególnie w tych kryzysowych czasach, aby
do kasy trafia³o wiêcej pieniêdzy. Ale tak naprawdê powinno te¿ zale¿eæ samym Mieszkañcom, bo im zasobniejszy bud¿et, tym wygodniej bêdzie siê ¿y³o ludziom w Miecie.
Po raz kolejny zachêcam wszystkich, którzy chc¹ widzieæ Z¹bki piêkne i wygodne, do
zameldowania siê tutaj lub zg³oszenia Urzêdowi Skarbowemu w Wo³ominie swojego
miejsca zamieszkania w Naszym Miecie na
formularzu NIP3.
Tomasz Kalata
Radny Miasta Z¹bki
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OG£OSZENIE

Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U.Nr 32 poz. 191 z póniejszymi
zmianami) informuje siê, ¿e w dniach od 07.08.2009 r. do
05.09.2009 r. wy³o¿ony jest do publicznego wgl¹du spis inwentaryzacyjny mienia podlegaj¹cego komunalizacji terenu biologicznie
czynnego w pasie drogowym ul. 11 Listopada w Z¹bkach, oznaczon¹ w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka nr 46 z obrêbu
009-01-09 o pow. 0,6658 ha, objêt¹ KW WA1W/00012315/0 i dzia³ek nr 60, 4/1, 4/53 i 4/54 z obrêbu 0008-01-08 o ³¹cznej pow. 0,9820
ha objêtych KW WA1W/00012316/7. 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. 22 Urzêdu Miasta

Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U.Nr 32 poz. 191 z póniejszymi
zmianami) informuje siê, ¿e w dniach od 07.08.2009 r. do
05.09.2009 r. wy³o¿ony jest do publicznego wgl¹du spis inwentaryzacyjny mienia podlegaj¹cego komunalizacji terenu biologicznie czynnego w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego w Z¹bkach,
oznaczon¹ w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ki nr 4/1,
111 i 113 z obrêbu 0021-01-21 o ³¹cznej pow. 0,6566 ha, objêtych
KW 11131 cz. i dzia³ki nr 112/2 z obrêbu 0021-01-21 o pow. 0,0862
ha objêt¹ KW VIII-57846 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. 22 Urzêdu Miasta

Wywieszono dnia: 07.08.2009 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Z¹bki

Wywieszono dnia: 07.08.2009 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Z¹bki

O G £ O S Z E N I E O P R Z E TA R G U
Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie nastêpuj¹cej nieruchomoci gruntowej:

Nr dzia³ki

Obrêb

61/7,
'0050-03-26
czêæ 61/8

Pow.
w m2

KW

Po³o¿enie

Przeznaczenie
terenu do
wydzier¿awienia

497

KW 33232
KW 14243

ul.
Szwole¿erów

Nieuci¹¿liwa
dzia³alnoæ
gospodarcza

Termin
wydzier¿awie
nia

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

Wadium
[z³]

Minimalne
post¹pienie
[z³]

5 lat

18000

2700

200

Forma przetargu: Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak najwiêkszej stawki
czynszu dzier¿awnego za grunt.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 28.09.2009 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11.00
(wejcie B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WP£ACENIE WADIUM NAJPÓNIEJ W DNIU 22.09.2009 r. NA KONTO
URZÊDU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy siê data wp³ywu na konto bankowe Urzêdu Miasta).
Warunki przetargu, szczegó³owe informacje i za³¹czniki do og³oszenia dostêpne na stronie BIP Urzêdu Miasta Z¹bki i w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami Urzêdu Miasta Z¹bki (tel. 0-22 781-68-14 (do 17), wew. 120)

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzeda¿y
Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta Z¹bki nr 151/102/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r., na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwa³y nr XLII/321/
2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 03 sierpnia 2009 r.. przeznacza siê do sprzeda¿y w trybie zgodnym z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy o
gospodarce nieruchomociami nastêpuj¹c¹ nieruchomoæ:

Nr ksiêgi
wieczystej/nomenklatura
prawna
Post. S¹d. dnia 03.09.2008 r.
sygn. I Ns 1609/07

Obrêb

Nr dzia³ki
ewid.

Powierzchnia
dzia³ki
(m2)

Po³o¿enie
dzia³ki

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Cena
dzia³ki
(PLN)

0055-03-31

25/1

227

ul. Powstañców

M/U/P

Wg mo¿liwoci
inwestora

306.450 z³

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

www.zabki.pl
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