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Orlik coraz bli¿ej

26 czerwca pracownicy firmy Kortbud
weszli na plac budowy. Przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego w ramach ogólnopolskiego programu Moje Boisko Orlik
2012 powstaje bowiem kompleks boisk sportowych. Wiêksze boisko bêdzie przeznaczone
do gry w pi³kê no¿n¹, mniejsze za bêdzie
mia³o charakter wielofunkcyjny, na którym
bêdzie mo¿na uprawiaæ inne dyscypliny sportowe. Boiska bêd¹ ogrodzone i owietlone.
Dodatkowo powstanie budynek socjalny, obs³uguj¹cy ten kompleks.

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

W chwili obecnej wykonano ju¿ podbudowê pod boiska. Krawê¿nikami wyprofilowano kszta³t boisk, a podbudowê wykonano
z trzech warstw: pospó³ki, t³ucznia oraz dolomitu. W dalszej kolejnoci zostan¹ wykonane
wszelkie przy³¹cza mediów, ogrodzenie oraz
nawierzchnia docelowa.
Formalnie inwestycja musi byæ zakoñczona do koñca roku. Jednak przy sprzyjaj¹cej
aurze pogodowej praca mo¿e zakoñczyæ siê
du¿o wczeniej. Bez w¹tpienia by³oby to z korzyci¹ dla uczniów, którzy po powrocie z wa-

kacji mogliby ju¿ korzystaæ z nowych obiektów.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat, wraz z dwoma boiskami przy SP Nr 2 powstan¹ ³¹cznie
4 nowe boiska. Zainteresowanie nowymi obiektami jest tak du¿e, ¿e powsta³ problem jak z nich
korzystaæ, kto mo¿e i czy jest to bezp³atne. Na
ostatniej sesji Rady Miasta (29 czerwca) radni
uchwalili regulamin, który precyzyjnie okrela
warunki korzystania z tych obiektów. Regulamin ten zamieszczamy na str. 9.
red.

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 20.07.2009 r.
Z powa¿aniem:
Burmistrz Miasta Z¹bki
Komisja Mieszkaniowa
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Zap³aæ kart¹
w Urzêdzie
Brzmi to mo¿e niewiarygodnie, ale
taka jest prawda.
Ju¿ od 15 lipca za podatki i op³aty
bêdzie mo¿na zap³aciæ nie posiadaj¹c
przy sobie gotówki, a maj¹c tylko kartê
p³atnicz¹ lub kredytow¹. Choæ do regulowania p³atnoci za pomoc¹ plastikowej karty jestemy ju¿ przyzwyczajeni od lat, robi¹c np. w wiêkszym sklepie
niewielkie zakupy, to takie rozwi¹zania w instytucjach publicznych staj¹ siê
swego rodzaju nowoci¹.
Najistotniejszy z punktu widzenia mieszkañców jest fakt, ¿e reguluj¹c swoje zobowi¹zania s¹ oni obci¹¿ani jedynie kwot¹ nale¿nych op³at, prowizja jest
natomiast regulowana przez Miasto.
 Uwa¿am, i¿ w dzisiejszych czasach, równie¿ urzêdy miejskie musz¹ wychodziæ naprzeciw mieszkañcom, wiadcz¹c im coraz wy¿sz¹ jakoæ us³ug,
byæ dla nich bardziej dostêpne. miem twierdziæ, ¿e Urz¹d Miasta w Z¹bkach
obecnie jest jednym z najbardziej nowoczesnych i dynamicznych jednostek
pomimo swojej niewielkiej obsady kadrowej. Wdro¿ony system Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz inne obecnie rozbudowywane us³ugi mog¹
byæ wskazówk¹ dla wielu innych gmin  mówi burmistrz Robert Perkowski.
red.

Pojemniki na odzie¿ u¿ywan¹
Informujemy, ¿e kosze na odzie¿ u¿ywan¹ zosta³y ustawione na terenie zlewni przy ul. Pi³sudskiego (w g³êbi ulicy, na przeciwko cmentarza). Z uwagi na
czêsto powtarzaj¹ce siê przypadki niszczenia koszy oraz zwi¹zanym z tym nieporz¹dkiem wokó³ nich, zobowi¹zalimy w³aciciela pojemników do ich usuniêcia z ulic Miasta Z¹bki.
Patrycja ¯o³nierzak
Sekretarz Miasta Z¹bki

Tenis na zdrowie.
Aktywne wakacje na sportowo.
W okresie wakacji szkolnych od 29 czerwca  28 sierpnia 2009 r. Klub
Tenisowy Marki udostêpnia bezp³atnie swoje korty wraz z opiek¹ instruktorsk¹
dla dzieci i m³odzie¿y we wtorki, rody i czwartki w godz. 11.00  13.00.
W akcji bior¹. tak¿e udzia³ inne kluby tenisowe z Warszawy i okolic. W ramach programu Tenis na zdrowie, dzieci bêd¹ mog³y spêdzaæ czas na wie¿ym
powietrzu razem ze swoimi rówienikami w klubach partnerskich programu.
Kluby, w wyznaczonych przez siebie dniach i godzinach, udostêpniaj¹ bezp³atnie m³odzie¿y szkolnej korty do samodzielnego trenowania i zabawy. Wiêkszoæ orodków zapewnia dla chêtnych równie¿ opiekê i naukê pod okiem
wykwalifikowanego instruktora. Na potrzeby dzieci kluby udostêpniaj¹ tak¿e
niezbêdny do æwiczeñ sprzêt.
Program Tenis na zdrowie daje dzieciom i m³odzie¿y okazjê do rozwijania
zainteresowañ. Jest on skierowany zarówno do dzieci, które nigdy nie mia³y
stycznoci z tenisem ziemnym, jak i do tych chc¹cych doskonaliæ nabyte ju¿
wczeniej umiejêtnoci.
Udzia³ w programie jest bezp³atny i odbywa siê po uprzednim zg³oszeniu
telefonicznym. Pe³na lista klubów wraz z danymi kontaktowymi znajduje siê
na stronie www.tenispolska.pl/tenisnazdrowie. Wiêcej informacji mo¿na równie¿ uzyskaæ u koordynatora programu  agencji ABK Grupa  pod numerem
tel. (22) 321 33 20-23.
Dane kontaktowe:
Klub Tenisowy Marki, Al. Pi³sudskiego 117, Marki,
tenis@halatenisowa.pl, www.halatenisowa.pl
Zapisy i informacje: recepcja tel. 22 781 18 17, 609 733 933

Przebudowa ul. Batorego
Powiat Wo³omiñski informuje, ¿e od po³owy lipca do koñca padziernika 2009 roku planowana jest przebudowa ul. Batorego na odcinku od granicy miasta Z¹bki  ul. Bystrej do skrzy¿owania z ul. Wolnoci w Z¹bkach.
W okresie tym nale¿y liczyæ siê z czasowym zamkniêciem ulicy oraz
licznymi ograniczeniami komunikacyjnymi.
Za utrudnienia przepraszamy.

Sprostowanie nieprawdziwych informacji
Szanowny Panie Redaktorze,
w samorz¹dowej gazecie Co s³ychaæ Nr 12 (200) z dnia 26 czerwca 2009
roku, zosta³ zamieszczony artyku³ pt Po spotkaniu z Mieszkañcami  drogi s¹
najwa¿niejsze. Przedstawiaj¹c informacje z odbytego w dniu 17 czerwca br.
spotkania w³adz miasta z mieszkañcami w MOK przy ul Orlej, przekaza³ Pan
nieprawdziw¹ informacjê wprowadzaj¹c mieszkañców w b³¹d. Adresujê do Pana
te s³owa poniewa¿ pod tym artyku³em widnieje podpis autora red, mylê i¿
jest to skrót wyrazu redaktor lub redakcja. Pierwej pos³u¿ê siê cytatem z omawianego artyku³u a nastêpnie przedstawiê stan faktyczny, natomiast zainteresowanych czytelników odsy³am do artyku³u. Z przedstawionych informacji, [ ..]
oraz zostanie wykonana dokumentacja na nastêpuj¹ce ulice: Mazowieck¹, Bortonowskiego, Kombatantów, Malczewskiego, Bartosza itd. wymieniane s¹ jeszcze kolejne ulice. Otó¿ chcê Panu jak równie¿ i mieszkañcom przekazaæ informacjê, i¿ na ulicê Kombatantów i Bortonowskiego, zosta³y wykonane projekty
budowlano-wykonawcze w roku 2008 a decyzje budowlane Nr 833p/09 oraz
Nr 834p/09 wydane zosta³y przez Starostê Wo³omiñskiego w dniu 9 czerwca br.
(zamieszczam skany tych¿e dokumentów). Wydanie przez organ prowadz¹cy
stosownej decyzji, wi¹¿e siê z zatwierdzeniem projektu budowlanego i wydaniem zezwolenia na wykonanie robót budowlanych. Pozwala to na przyst¹pienie do dalszego etapu prac, czyli przeprowadzenie przetargu, wy³onienie wykonawcy, podpisanie umowy ect. Natomiast chcê zaznaczyæ i¿ ulica Wojska
Polskiego jest ulic¹ powiatow¹ a nie gminn¹ i nawet w przypadku realizacji
inwestycji jakim bêdzie wskazany tunelu pod PKP, projekt bêdzie opracowany
do styku z ulic¹ Wojska Polskiego. Je¿eli bêdzie potrzeba przebudowy ulicy
Wojska Polskiego to stosowny projekt bêdzie realizowa³o starostwo, analogicznie jak w przypadku ulicy Batorego czy ulicê Ks. Skorupki przez województwo.
Szanowny Panie mam g³êbok¹ nadziejê, i¿ zamieszczenie nieprawdziwych informacji jest zwi¹zane z niedok³adnym zbieraniem informacji i materia³ów przed
publikacj¹ a nie wiadomym i celowym manipulowaniem faktami. Rzetelnoæ i
etyka dziennikarska zobowi¹zuj¹ Pana do docierania, zbierania i przekazywania
czytelnikom prawdziwych danych. W tym konkretnym przypadku nale¿a³o tylko zweryfikowaæ przedstawione dane na spotkaniu ze stanem faktycznym w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzêdzie Miasta.
Z powa¿aniem
Radny Miejski cz³onek Komisji Gospodarczej
Andrzej Chibowski
Szanowny Panie Radny.
Prawdê mówi¹c jestem trochê zaskoczony Pana postaw¹. Nie podzielam Pañskiego zdania, ¿e w relacji ze spotkania w³adz miejskich z mieszkañcami poda³em
jakiekolwiek nieprawdziwe informacje. Podczas prezentacji Burmistrz Miasta
przedstawia³ m.in. informacje o tym jakie drogi bêd¹ budowane w tym roku, a na
jakie bêdzie wykonywana dokumentacja. Pad³y konkretne nazwy ulic, wiêc je
przytoczy³em. Oczywicie nie by³ to katalog wszystkich ulic, a tylko przyk³ady.
Prawd¹ by³o, ¿e wród ulic, które czekaj¹ na pe³n¹ dokumentacjê znalaz³a siê
m.in. ulica Bortnowskiego. Pana w¹tpliwoci zapewne powsta³y dlatego, ¿e nie
doprecyzowa³em, ¿e chodzi o pe³n¹ dokumentacjê. Dla mnie wydawa³o siê to
oczywiste, bo jak¿e mo¿na rozpocz¹æ budowê nie maj¹c pe³nej dokumentacji.
Natomiast faktycznie dokumentacja projektowa zosta³a ju¿ wykonana pod koniec zesz³ego roku, ale brakowa³o jeszcze pozwolenia na budowê. 17 czerwca, kiedy by³o spotkanie z mieszkañcami nie mog³em wiedzieæ o udzielonym pozwoleniu,
gdy¿ dotar³o ono ze starostwa do urzêdu miasta 22 czerwca (data kancelaryjna),
kilka dni po napisaniu artyku³u i w momencie, gdy gazeta by³a w druku. Teraz
faktycznie inwestycja ma ju¿ pozwolenie na budowê, co jednak nie zawsze musi
oznaczaæ, ¿e musi byæ ju¿ w sposób natychmiastowy zrealizowana (potrzebne s¹
przecie¿ pieni¹dze). Rozumiem, ¿e minimalne za³o¿enia by³y takie, aby w tym roku
zgromadziæ pe³n¹ dokumentacjê dla tej ulicy, a w dalszej kolejnoci, jak siê uda
wygospodarowaæ dodatkowe rodki, to nawet j¹ wybudowaæ.
Takie jest i by³o moje spojrzenie na tê sprawê. Dlatego nie potrafiê zrozumieæ, dlaczego na si³ê stara siê mi Pan zarzuciæ nierzetelnoæ, czy podawanie
nieprawdy. To doæ mocne s³owa, w ¿aden sposób nie przystaj¹ce do zaistnia³ej
sytuacji.
Jednoczenie dziêkujê bardzo za przypomnienie, ¿e rzetelnoæ i etyka dziennikarska zobowi¹zuj¹ mnie do docierania, zbierania i przekazywania czytelnikom prawdziwych danych. Staram siê wype³niaæ te zasady. Jednoczenie proszê
mieæ na uwadze, ¿e niektóre zjawiska, czy opisywane sprawy maj¹ charakter
dynamiczny, stan wiedzy w danej kwestii zmienia siê doæ szybko. Dlatego czasem najnowsze informacje nie zawsze maj¹ szansê od razu byæ upublicznione.
Wynika to tylko i wy³¹cznie z ograniczeñ technicznych. Ale z tego zdaje sobie
sprawê wiêkszoæ osób.
Odnonie znajomoci kategorii ulic w Z¹bkach, pragnê Pana zapewniæ, ¿e
doskonale wiem, które ulice s¹ gminne, które powiatowe, a które wojewódzkie.
Taki podzia³ swego czasu zamieszczalimy równie¿ w niniejszej gazecie.
Pozdrawiam
Miros³aw Oleksiak
Z¹bkowska Gazeta Samorz¹dowa Co S³ychaæ?

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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Inwestycje w Miecie

cy, jednak¿e tylko po jednej stronie. Z drugiej
strony chodnik na razie nie jest budowany, stanowi¹c rezerwê terenu na budowê sieci wodoci¹gowej. Firmy zainteresowane wykonawstwem chodnika mog¹ sk³adaæ swoje oferty do
27 lipca 2009 roku. Prawdopodobnie w pierwszej po³owie sierpnia zostanie podpisana umowa ze zwyciêskim wykonawc¹, który bêdzie mia³
trzy miesi¹ce na zrealizowanie tej inwestycji.

XLI Sesja Rady Miasta

29 czerwca odby³a siê XLI sesja Rady Miasta, podczas której podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
 w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoci gruntowej oraz ustanowienie prawa u¿ytkowania do czêci nieruchomoci
gruntowej na rzecz Miasta Z¹bki.
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Z¹bki.
Budowa wodoci¹gów
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wynajPrzedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w
mowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszUlica Nowoprojektowana
Z¹bkach sp. z o.o. informuje, i¿ od dnia 14 lipca
kaniowego zasobu gminy.
b.r. prowadzone bêd¹ prace budowlane przy reali w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystaW dniu 1.07.2009 Miasto Z¹bki og³osi³o przezacji sieci wodoci¹gów w ul. Olszewskiego, Zimnia z ogólnodostêpnych miejskich obiektów
targ na budowê ulicy Nowoprojektowanej. Droga
nej, Ceglanej, Brukowej, Jeziornej, Kamiennej,
sportowych.
stanowiæ bêdzie alternatywê dla zakorkowanej Pi³Zielonej, B³êkitnej i Warszawskiej (odc. wojewódz w sprawie w sprawie wyra¿enia zgody na
sudskiego i w³¹czaj¹c siê w ulice Skrajn¹ bêdzie
ki) w Z¹bkach wraz z odrzutami wodoci¹gowymi
zbycie nieruchomoci gruntowej i udzia³u w
mo¿na swobodnie dostaæ siê do ulicy Warszaww kierunku posesji wraz z w³¹czeniem wybudonieruchomoci gruntowej oraz nabycie udziaskiej i dalej do Janowieckiej ju¿ w Warszawie.
wanego ju¿ wodoci¹gu w ul. Warszawskiej (pod
³u w nieruchomoci gruntowej
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 23.07.2009. Odciwyremontowan¹ nawierzchni¹ na odc. gminnym).
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia
nek tej drogi zostanie po³¹czony z w³anie zmoZgodnie z podpisan¹ umow¹ prace budowop³at za wiadczenia przedszkoli publicznych
dernizowanym gminnym odcinkiem ulicy Warlane powinny siê zakoñczyæ przed 27 listopada
prowadzonych przez Miasto Z¹bki.
szawskiej. Koszt budowy Nowoprojektowanej
2009 r.
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia
zosta³ oszacowany na oko³o 3 mln z³ i oprócz nawysokoci podatku od nieruchomoci.
wierzchni bitumicznej obejmuje chod w sprawie wprowadzenia zmian
nik, cie¿kê rowerow¹, odwodnienie
do bud¿etu Miasta Z¹bki na 2009
oraz budowê wjazdów do posesji.
Zatrudniê osobê
Sprzedam tanio zestaw:
rok
do prac ogrodniczych
kredens, komoda i szafka TV,
Chodnik na Wigury
2-3 razy w tygodniu
biurko z nadstawk¹ i zestaw
Pe³na treæ uchwa³ dostêpna jest
Zosta³o og³oszone postêpowanie
w Z¹bkach.
wypoczynkowy
1+2+3.
na stronie internetowej Urzêdu Miaprzetargowe na budowê chodnika w
tel. 602 - 260 - 451
sta (www.zabki.pl), link BIP zak³adulicy Wigury. Przewiduje siê budotel. 502 - 501 - 280.
ka prawo miejscowe.
wê chodnika na ca³ej d³ugoci tej uliUlica Gdyñska
W dniu 02.07.2009 r. Burmistrz Miasta Z¹bki zawar³ umowê na budowê drogi w ulicy Gdyñskiej na odcinku Wyzwolenia  Lipowa. Wraz z
drog¹ powstanie chodnik a nawierzchnia zostanie zrobiona z kostki. Wszelkie prace potrwaj¹
najbli¿sze 3 miesi¹ce i zakoñcz¹ siê 2 padziernika 2009.

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

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

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

AGENCJA

METROPOLIS

NIERUCHOMOCI
Porednictwo w Obrocie
Nieruchomociami

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

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

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

www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl
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Prace nad tunelem ruszaj¹ pe³n¹ par¹
Jeszcze 2-3 lata temu wizja budowy tunelu pod torami kolejowymi dla
wielu by³a zbyt mia³a, nazbyt optymistyczna, wrêcz prawie niewykonalna, tym bardziej ¿e inwestycja tego typu jest bardzo kosztowna. Trzeba przyznaæ, ¿e w³adze Z¹bek przystêpuj¹c do tego zadania wykaza³y
siê spor¹ odwag¹, bowiem taki tunel planowano od dziesiêcioleci, ale
nikomu wczeniej nie uda³o siê tych zamiarów zrealizowaæ. Z tego punktu widzenia inwestycja ta ma dla miasta historyczne znaczenie.
W³adze Z¹bek na tyle dobrze uargumentowa³y koniecznoæ budowy
tunelu, ¿e na jego realizacjê przyznano ponad 20 mln z³ ze rodków
unijnych.
Prace nad tunelem wkraczaj¹ w decyduj¹c¹ fazê. Wybrano ju¿ firmê,
która wykona pe³n¹ dokumentacjê tego przedsiêwziêcia. O szczegó³ach tej inwestycji rozmawiamy z burmistrzem miasta Robertem Perkowskim.
W ostatnim czasie doæ du¿o mówi siê na
temat budowy tunelu pod torami kolejowymi, g³ównie z powodu faktu dofinansowania tej inwestycji ze rodków Unii Europejskiej. Najczêciej mówi siê o tunelu, ale
faktycznie zakres tej inwestycji jest du¿o
wiêkszy ni¿ tylko jego budowa. Jaki jest
w³aciwie zakres tej inwestycji?
W sk³ad zadania inwestycyjnego Budowa
tunelu... faktycznie wchodzi nie tylko budowa samego tunelu pod torami kolejowymi, ale
równie¿ przebudowa ulicy Wojska Polskiego
na odcinku od torów kolejowych do ronda,
przebudowa ronda, przebudowa ul. Leszyckiego oraz skrzy¿owania ul. Leszyckiego z ul.
Batorego. Ponadto z drugiej strony torów kolejowych w ramach tej inwestycji jest tak¿e
uwzglêdniona przebudowa ul. Orlej oraz
skrzy¿owania z ulic¹ Ks. Skorupki. Chcemy
tê inwestycjê przeprowadziæ kompleksowo,
aby tunel móg³ spe³niaæ oczekiwane przez
wszystkich wymagania. Przede wszystkim
chodzi o podniesienie poziomu bezpieczeñstwa i poprawê p³ynnoci ruchu, dlatego ta
inwestycja jest tak wa¿na.
Jak szczegó³owo bêdzie to wszystko wygl¹da³o?
W pewnym sensie tunel bêdzie siê sk³ada³
z dwóch mniejszych tuneli. Jedna czêæ bêdzie wykorzystana jako jezdnia, po jednym
pasie ruchu w ka¿d¹ stronê. G³êbokoæ tunelu
umo¿liwi ruch nie tylko samochodom osobowym, ale równie¿ karetkom pogotowia, wozom stra¿ackim, autobusom, mieciarkom i innym pojazdom obs³ugi technicznej. Nie jest
natomiast nasz¹ intencj¹ kierowanie tutaj ruchu tranzytowego, w tym np. TIR-ów.
Drug¹ czêæ tunelu bêdzie stanowi³o za
przejcie dla pieszych i rowerzystów. To przejcie bêdzie oddzielone od ruchu drogowego,
piesi bêd¹ mogli czuæ siê bezpiecznie. Jednoczenie zapewni siê im bardzo szeroki i bezkolizyjny pas ruchu. Na wysokoci stacji ko-
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lejowej bêdzie zaprojektowana i wykonana
winda dowo¿¹ca pasa¿erów na peron. Z obu
stron bêdzie zapewniona mo¿liwoæ podjazdu wózkiem dzieciêcym, czy wózkiem dla
osób niepe³nosprawnych.
Szerokoæ jezdni w tunelu bêdzie wynosi³a 7 m. Zachowujemy wiêc bardzo przyzwoite standardy. Szerokoæ chodnika i cie¿ki
rowerowej pod tunelem bêdzie mia³a po 3 m,
wiêc cie¿ka rowerowa z chodnikiem bêd¹
mia³y niemal tê sam¹ szerokoæ jak jezdnia.
Jednoczenie ta czêæ tunelu bêdzie bardzo
przejrzysta. Z dowiadczenia wynika, ¿e jeli
siê wykonuje w¹skie korytarze, to ludzie niechêtnie z nich korzystaj¹, dlatego zapewnimy
wszystkim du¿o przestrzeni.
Rondo przy ul. Wojska Polskiego prawdopodobnie bêdziemy wykonywali razem ze Starost¹ Powiatu Wo³omiñskiego. Co prawda do
istniej¹cego ronda przedzielonego ul. Wojska
Polskiego ju¿ siê przyzwyczailimy, ale powoduje ono sporo problemów komunikacyjnych, szczególnie dla osób, które korzystaj¹ z
niego pierwszy raz. Nie wszyscy wiedz¹, jak
siê zachowaæ na tym rondzie, co stwarza spore niebezpieczeñstwo. Dlatego po modernizacji powstanie pe³ne rondo z w³aciwymi przejciami dla pieszych. Bêdzie ono nie tylko
estetyczne, ale i funkcjonalne.
Jak bêdzie natomiast rozwi¹zana przebudowa skrzy¿owania na ul. Skorupki  Orla?
Oczywicie ostateczne rozwi¹zanie dotycz¹ce skrzy¿owania bêdzie wypracowane
wspólnie z Mazowieckim Zarz¹dem Dróg
Wojewódzkich, bo ul. Skorupki jest drog¹
wojewódzk¹. Aczkolwiek przewiduje siê, ¿e
skrzy¿owanie zostanie rozbudowane o tzw.
lewoskrêty, czyli dodatkowe pasy, umo¿liwiaj¹ce skrêt w ul. Skorupki, jednoczenie nie
blokuj¹c ruchu jad¹cym na wprost.
A jakie rozwi¹zania bêd¹ zastosowane w
rodkowej czêci ca³ego odcinka, np. tu¿ przy

wyjedzie z tunelu np. na wysokoci ul. 3-go
Maja ? Czy po przekroczeniu tunelu bêdzie
mo¿na wjechaæ od razu w ul. 3-go Maja?
Nie bêdzie mo¿na wjechaæ w ul. 3-go Maja
bezporednio z tunelu, bo ta ulica bêdzie du¿o
wy¿ej ni¿ tunel. ¯eby wjechaæ na ul. 3-go Maja
trzeba bêdzie przejechaæ kilkadziesi¹t metrów
i dalej dojechaæ drog¹ równoleg³¹, która równie¿ bêdzie komunikowa³a przychodniê zdrowia przy ul. Orlej.
Na razie dysponujemy koncepcj¹, która
mo¿e siê nieco ró¿niæ od docelowego projektu. Wszystko bêdzie zale¿a³o od uzgodnieñ,
jakie musimy przeprowadziæ z zarz¹dcami ró¿nych kategorii dróg, czy z zarz¹dami sieci elektrycznej, gazowej.
Koncepcja zak³ada, ¿e oprócz g³ównej trasy bêd¹ wybudowane dwie jednokierunkowe
drogi równolegle, które umo¿liwi¹ skomunikowanie zarówno osiedla firmy Dolcan, a z
drugiej strony umo¿liwi¹ dojazd do przychodni. Dlatego te dwie dodatkowe jednokierunkowe drogi powstan¹.
Czy w tej czêci bêd¹ budowane chodniki?
Jak najbardziej. W ca³ym zakresie wykonywanych prac bêd¹ uwzglêdniane dwustronne
chodniki, ale równie¿ cie¿ki rowerowe. Oczywicie w miejscach, gdzie nie bêdzie to mo¿liwe powstanie chodnik jedynie jednostronny.
Proszê powiedzieæ, dlaczego ten tunel jest
tak bardzo istotny dla Z¹bek? Jest to potê¿na inwestycja, która poch³onie du¿e rodki finansowe, bez wzglêdu na to czy one bêd¹
pochodziæ z zewn¹trz, czy ze róde³ w³asnych. A mo¿na powiedzieæ, ¿e jest w miecie tyle ró¿nych i nie mniej wa¿nych inwestycji. Po co ten tunel?
Tunel jest wa¿ny z kilku powodów. Byæ
mo¿e ka¿dy z tych powodów pojedynczo nie
przemawia odpowiednio mocno, ale bior¹c je
wszystkie pod uwagê to bez w¹tpienia stanowi¹ one bardzo istotny argument.
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Pierwszy powód to poprawa bezpieczeñstwa w rejonie przejazdu kolejowego. Sam
wielokrotnie by³em wiadkiem wielu niebezpiecznych sytuacji. Piesi wymuszaj¹ pierwszeñstwo na kierowcach, kierowcy wymuszaj¹ pierwszeñstwo na pieszych. Toczy siê tam
niebezpieczna walka o prym.
Drugi element to poprawa komunikacyjnej
sprawnoci tego przejazdu. W godzinach
szczytu przejazd jest bardzo zakorkowany, co
prowadzi do frustracji wród czekaj¹cych kierowców ale i pasa¿erów autobusów. Przestoje
spowodowane zamkniêciem szlabanu dezorganizuj¹ równie¿ komunikacjê miejsk¹. Chcemy dalej rozwijaæ linie autobusowe, lecz te
musz¹ byæ punktualne. Likwiduj¹c przejazd i
robi¹c tunel poprawiamy punktualnoæ komunikacji zbiorowej. Wówczas mo¿emy bardziej
zsynchronizowaæ rozk³ady jazdy poci¹gów i
autobusów.
Trzeci element wydaje siê najwa¿niejszy.
Na wschodniej granicy Z¹bek s¹ projektowane dwa wiadukty: jeden na drodze wojewódzkiej nr 631 (ul. ¯o³nierska) i drugi na projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy
(S-17). Rozporz¹dzenie ministra w³aciwego
do spraw transportu mówi, ¿e je¿eli wiadukt
zostanie wybudowany nad torami kolejowymi, to wtedy w odleg³oci do 3 km od tego
wiaduktu musz¹ byæ zlikwidowane wszelkie
przejazdy kolejowe. Niestety przejazd kolejowy w centrum Z¹bek znalaz³by siê w odleg³oci niespe³na 2 km od tych projektowanych
wiaduktów. W najbli¿szych latach na pewno
który z tych wiaduktów powstanie. Co by siê
wówczas sta³o? Zapewne otrzymalibymy pismo, w którym by nas poinformowano, ¿e
przejazd kolejowy w Z¹bkach zostanie za-

mkniêty. Zapewne dostalibymy okrelony
czas na wybudowanie tunelu lub wiaduktu, ale
wówczas dzia³alibymy pod presj¹ czasu du¿o
wiêksz¹ ni¿ teraz oraz dzia³alibymy na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê.
Na dodatek ten tunel musielibymy wybudowaæ za w³asne pieni¹dze, poniewa¿ rodki
unijne, za które my w tej chwili budujemy tunel dostêpne s¹ tylko teraz. rodki unijne nie
bêd¹ dostêpne po roku 2013. Odsuwanie tej
inwestycji powodowa³oby spotêgowanie tego
problemu za kilka lat. Nie czekalimy na ostatni¹ chwilê, tylko staramy siê rozwi¹zaæ ten
problem teraz, w spokoju, i za pieni¹dze pochodz¹ce z zewn¹trz.
Przypomnê, ¿e 85% kosztów budowy tej
inwestycji bêdzie pochodzi³o z Unii Europejskiej, 5% kosztów pokrywa PKP PLK, do czego zobowi¹za³o siê w podpisanym porozumieniu. Pozosta³e 10% inwestycji pokrywa miasto
Z¹bki. W efekcie za 10% bêdziemy mieli ³adny, funkcjonalny tunel, który przysporzy korzyci wszystkim mieszkañcom Z¹bek, i tym,
którzy przez Z¹bki przeje¿d¿aj¹.
Przy budowie tunelu wspó³pracujemy ze
Starost¹ Powiatu Wo³omiñskiego. Ze strony
starostwa jest wola pozytywnej wspó³pracy.
Co prawda powiat nie jest w stanie wspó³finansowaæ tego tunelu, aczkolwiek deklaruje
swoj¹ organizacyjn¹ pomoc, na któr¹ bardzo
liczymy.
Rozumiem, ¿e z ul. 3-go Maja ani z Kolejowej nie bêdzie mo¿na w³¹czyæ siê do tunelu?
Bezporednio nie bêdzie mo¿na wjechaæ do
tunelu, z powodu znacz¹cej ró¿nicy wysokoci miêdzy jezdni¹ w tunelu a jezdniami na
tych ulicach. Nie mo¿na robiæ skrzy¿owañ

Uwaga konkurs!!!
Zapraszamy dzieci razem z rodzicami
z Publicznego Przedszkola nr 3 Skrzat
w Z¹bkach do udzia³u w naszych KONKURSACH WAKACYJNYCH:
 List z wakacji  przysy³ajcie na
adres naszego przedszkola (Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat ul. Powstañców 60 b ; 05-091 Z¹bki) prace plastyczne (technika dowolna,
format A4), w których opowiecie
nam o Waszych przygodach wakacyjnych.
 Co dla sprawnych r¹czek  zachêcamy dzieci wraz z rodzicami do wykonania zabawki z surowców wtórnych i przyniesienie jej do
przedszkola do 15.09.2009 i pozostawienie jej u wychowawcy w grupie.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w
drugiej po³owie wrzenia. Oceniana bêdzie
pomys³owoæ i estetyka wykonania prac.
Dla najpiêkniejszych prac przewidziane s¹
nagrody.
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w tunelu, bo by³oby to bardzo niebezpieczne
z uwagi na brak widocznoci. Bêdzie mo¿na
jednak siê w³¹czyæ do tunelu poprzez wybudowane drogi serwisowe.
Przygotowanie takiej inwestycji jest doæ
skomplikowane i d³ugotrwa³e, a dodatkowo procedury przetargowe siê przeci¹gaj¹.
Na jakim etapie jest teraz urz¹d?
Zosta³ og³oszony przetarg na wykonanie projektu. Przeci¹gn¹³ siê on nieco w czasie, z uwagi na protesty niektórych firm trwa³ d³u¿ej ni¿
planowalimy. Do przetargu stanê³y 3 firmy.
Najtañsz¹ w postêpowaniu okaza³a siê firma
Metroprojekt z Warszawy, która ma du¿e dowiadczenie w projektowaniu podobnych obiektów. Metroprojekt projektowa³a nawet warszawskie metro oraz inne skomplikowane obiekty
in¿ynieryjne. Oprócz tej firmy startowa³y dwie,
których oferty przetargowe by³y oko³o dwukrotnie dro¿sze ni¿ firmy Metroprojekt.
Przetarg wyd³u¿y³ siê, gdy¿ najdro¿sza firma
¿¹da³a wykluczenia najtañszej oferty, podaj¹c za
argument, ¿e Metroprojekt nie ma wystarczaj¹cego dowiadczenia. Z mojego punktu widzenia
by³ to absurdalny argument. Metroprojekt projektuj¹c warszawskie metro i inne obiekty in¿ynieryjne ma du¿o wiêksze dowiadczenie ni¿
by³o potrzebne. Niestety protesty z³o¿one przez
konkurencjê spowodowa³y koniecznoæ ich rozpatrzenia i co za tym idzie przed³u¿enia ca³ego
postêpowania przetargowego. Ostatecznie protesty zosta³y odrzucone i 8 lipca podpisalimy
umowê z firm¹ Metroprojekt.
Zwyciêska firma zobowi¹za³a siê wykonaæ
wszelkie prace dokumentacyjne ³¹cznie z uzyskaniem pozwolenia na budowê w ci¹gu 17
miesiêcy od dnia podpisania umowy.

w Z¹bkach, spó³ka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki
(0-22) 781-68-18 wew. 137, pgk@zabki.pl http://bip.pgk.zabki.pl
Szanowni Pañstwo
Mi³o mi Pañstwa poinformowaæ, i¿ od dnia 1 kwietnia b.r. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach sp. z o.o. wiadczy dla mieszkañców Z¹bek us³ugi w zakesie wywozu nieczystoci sta³ych. Jedynym
w³acicielem PGK sp. z o.o. jest samorz¹d Miasta Z¹bki. Posiadamy zezwolenie Burmistrza Miasta Z¹bki
na wywóz odpadów oraz zezwolenia Starosty Wo³omiñskiego na transport odpadów.
Dysponujemy nowoczesn¹ mieciark¹ oraz dowiadczon¹ kadr¹ pracownicz¹. Gwarantujemy atrakcyjne
ceny oraz terminow¹ realizacjê us³ugi. Ju¿ dzisiaj z naszych us³ug, po zaledwie dwóch miesi¹cach dzia³alnoci, korzysta kilkaset z¹bkowskich rodzin.
Poni¿ej przedstawiamy aktualny cennik oraz informacje umo¿liwiaj¹ce kontakt z nami w celu uzyskania
bardziej precyzyjnych informacji lub zawarcia stosownej umowy. Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug.
Wywóz i transport nieczystoci sta³ych (mieciarka Eco-Cel 9m3)
 mieci mieszane (nie posegregowane)
 pojemnik 1100 l  36 z³ netto + 7% VAT  38,52 z³ brutto
 2 x pojemnik 120 l  25 z³ netto + 7% VAT  26,75 z³ brutto
 1 x pojemnik 120 l  15 z³ netto + 7% VAT  16,05 z³ brutto
 mieci posegregowane (plastik, szk³o, papier)
 pojemnik 1100 l  25 z³ netto + 7% VAT  26,75 z³
kontakt: (022) 781-68-18 wew. 146 lub e-mail: pazio@pgk.zabki.pl
z powa¿aniem

Robert wi¹tkiewicz  Prezes Zarz¹du PGK w Z¹bkach sp. z o.o.
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W ci¹gu najbli¿szych 3 miesiêcy prawdopodobnie powstanie koncepcja z makiet¹.
W przeci¹gu najbli¿szych 4 miesiêcy, po uzyskaniu odpowiednich map do celów projektowych, rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z projektem budowlanym, te potrwaj¹ ok. 6-7 miesiêcy.
Na prze³omie maja  czerwca kompletny ju¿
projekt budowlany powinien byæ gotowy.
Wtedy te¿ w czerwcu zostanie z³o¿ony wniosek o pozwolenie na budowê. Równoczenie
zostanie rozpoczêta procedura zwi¹zana
z opracowaniem projektu wykonawczego, pozwalaj¹cego precyzyjnie ustaliæ szczegó³y
tego przedsiêwziêcia.
Spodziewamy siê, ¿e na prze³omie listopada  grudnia przysz³ego roku odbierzemy ca³¹
dokumentacjê ³¹cznie z pozwoleniem na budowê i og³osimy postêpowanie przetargowe,
by wy³oniæ wykonawcê (firmê budowlan¹).
Jaki jest koszt opracowania tej dokumentacji?
Kwota jest spora, bo wynosi ok. 1,3 mln z³.
Jednak¿e pozosta³e firmy oczekiwa³y a¿ o milion z³ wiêcej. Cieszê siê zatem, ¿e wybralimy najlepszego a zarazem najtañszego wykonawcê.
Kiedy w³adze miasta planuj¹ zakoñczyæ tê
inwestycjê w sposób ostateczny?
Na dzieñ dzisiejszy wszystko wskazuje na
to, ¿e wykonawcê bêdziemy mogli wy³oniæ na
prze³omie 2010/2011 roku. Same prace budowlane potrwaj¹ oko³o roku, czyli na pocz¹tku roku 2012 moglibymy przejechaæ ju¿ tym
tunelem. S¹ to jednak jeszcze szacunki. Dok³adniejsze terminy bêdzie mo¿na podaæ, gdy
otrzymamy ju¿ pe³n¹ dokumentacjê.
Sam tunel nie jest szczególnie skomplikowanym obiektem in¿ynieryjnym, wiêc uwa-
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¿amy, ¿e wybudowanie go w ci¹gu roku jest
jak najbardziej realnym okresem.
Po wybudowaniu tunelu znacz¹cej zmianie
ulegnie wewnêtrzny uk³ad komunikacyjny...
Tak siê w³anie stanie. W ten sposób odci¹¿y siê trochê ul. Batorego, na rzecz ul.
Wojska Polskiego. Samochody jad¹ce zatem
Wojska Polskiego bêd¹ mog³y na rondzie wybraæ sporód dwóch ci¹gów komunikacyjnych.

Czêæ kierowców pojedzie prosto ul. Wojska
Polskiego, a czêæ skrêci w lewo w ul. Leszyckiego i dalej dojedzie do ul. Batorego, omijaj¹c szko³ê. Dziêki temu bardzo poprawi siê
bezpieczeñstwo przy Szkole Podstawowej
Nr 2. Rodzice i Rada Pedagogiczna apelowali
o poprawê bezpieczeñstwa w rejonie szko³y
i tak siê w³anie stanie.
Dziêkujê za rozmowê.

Komunikat wêdkarski
Zarz¹d Ko³a Wêdkarskiego nr. 130 PZW w Z¹bkach informuje, ¿e w ubieg³ym miesi¹cu nasi
wêdkarze wziêli udzia³ w kilku zawodach wêdkarskich:
1. Dnia 20 czerwca 3-osobowa reprezentacja najm³odszych adeptów sportu wêdkarskiego wystartowa³a w II Mistrzostwach Powiatu Wo³omiñskiego w dyscyplinie sp³awikowej kadetów. Zawody odby³y siê na ³owisku w Mokrej Wsi ko³o T³uszcza. Reprezentuj¹ca nasze
Ko³o Klaudia Bardygu³a odnios³a znacz¹cy sukces zajmuj¹c 2 miejsce w kategorii kadetów
starszych (wiek 13-16 lat). Wród kadetów m³odszych 8. miejsce zaj¹³ najm³odszy uczestnik
tych zawodów 6-letni Radek Fabisiak. Ubieg³oroczny zwyciêzca w tej kategorii wiekowej
Miko³aj Zielinski zaj¹³ w tym roku dalsze miejsce.
2. W dniach 07.06. i 28.06. odby³y siê I i II Zawody o Puchar 4 Stawów na Gliniankach w Zielonce. 4-osobowa dru¿yna naszego Ko³a w
sk³adzie: Robert Fabisiak, Edward Woniak,
Andrzej Wójcik i junior Damian O³dak zajê³a
w obu imprezach 4 miejsce. W klasyfikacji indywidualnej  Robert Fabisiak zaj¹³ 2 miejsca
w swoim sektorze.
Zarz¹d Kola przypomina jednoczenie o tegorocznej wycieczce wêdkarskiej nad jezioro Mokre na Mazurach w dniach 28-30.08.
Szczegó³owych informacji o imprezie udziela oraz przyjmuje zapisy kol. S³awomir Pisarczyk ze sklepu wêdkarskiego przy ul. Batorego. Ze wzglêdu na ograniczon¹ iloæ miejsc o
Zwyciêzcy
w kategorii mêskiej
udziale zadecyduje kolejnoæ
zg³oszeñ.
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Wieczór polsko-szkocki w Gimnazjum nr 1

9 czerwca 2009 wyruszy³a do Karpacza wycieczka gimnazjalistów naszej szko³y z uczniami szko³y w. Piotra Aposto³a z Clydebank ze
Szkocji.

To ju¿ drugi wspólny wyjazd, w programie
wycieczki by³o zwiedzanie Sudetów, jednodniowy wyjazd do Pragi czeskiej, ale przede
wszystkim realizacja planu wspó³pracy naszych szkó³ i integracja m³odzie¿y naszego gimnazjum i szko³y z Clydebank.
S³u¿yæ temu mia³o wspólne przebywanie na wycieczce, nauka piosenek i tañców, doskonalenie umiejêtnoci pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim przez
naszych uczniów na co dzieñ, wspólny
udzia³ w zawodach sportowych. Jednym z zamierzeñ by³o tworzenie polsko-celtyckiego s³owniczka tematycznego. M³odzie¿ przy pomocy
opiekunów wykona³a to zadanie i powsta³ ilustrowany, po czêci dowcipny
s³owniczek, tematycznie zwi¹zany
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z przyjani¹, krajobrazem zwiedzanych
miejsc, najczêciej u¿ywanymi w obu
krajach zwrotami. Pami¹tk¹ wspólnej
eskapady jest opracowane w dwóch jêzykach, bogato ilustrowane, wzbogacone wykonanymi
przez
m³odzie¿ zdjêciami,
sprawozdanie z wycieczki.
16 czerwca odby³ siê
w naszym gimnazjum
wspólny wieczór dla
uczestników wycieczki
i uczniów naszej szko³y. Gociem wieczoru by³ równie¿ burmistrz Robert Perkowski, który
obdarowa³ naszych przyjació³ ze
Szkocji drobnymi upominkami.
Spotkanie by³o bardzo udane, a w programie tañce narodowe w wykonaniu m³odzie¿y szkockiej i zaproszonych przez
nich do wspólnej zabawy naszych uczniów.
Piosenki wykonane przez Szkotów pod bacz-

nym okiem ich opiekunów, przy wspania³ej
narracji p. Michaela Raineya, wspó³twórcy
idei wspó³pracy naszych szkó³, jednoczenie
nauczyciela, opiekuna naszych goci.
Swoimi umiejêtnociami popisali siê równie¿ nasi uczniowie. By³o wiêc przedstawienie przygotowane przez nasz¹ m³odzie¿ pod
kierownictwem p. Miros³awy Staruchowicz,
pokaz wi¹zanki narodowych tañców polskich,
przy przygotowaniu których wspiera³a uczniów
p. Renata Bartoszek. Nasi uczniowie przedstawili tak¿e skecze w jêzyku angielskim, przygotowane pod okiem p. Agnieszki Kukie³ki.
M³odzie¿ i jej opiekunowie bawili siê wietnie, by³ te¿ czas na rozmowy i refleksje przy
ciastku i herbacie.
Nastêpny etap wspó³pracy to nasza wizyta w Szkocji, która odbêdzie siê jesieni¹, na
otwarcie nowego budynku szko³y w. Piotra
Aposto³a w Clydebank, a tak¿e wiosn¹, kiedy to m³odzie¿ pojedzie, wzorem ubieg³ego
roku, na blisko dwutygodniow¹ wycieczkê do
Szkocji.
2/
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Co mieszkañcy Z¹bek mog¹ zyskaæ
na przy³¹czeniu siê do Warszawy?
Co pewien czas pojawiaj¹ siê propozycje
Mieszkañców, aby Z¹bki przy³¹czyæ do Warszawy. Argumentem podstawowym za przy³¹czeniem
s¹ oczekiwania wnioskuj¹cych co do szybszej
poprawy komunikacji autobusowej, infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej czy owiatowej.
Jednak analiza wydatków inwestycyjnych poszczególnych dzielnic Warszawy w porównaniu
do bud¿etu Miasta Z¹bki prowadzi do odmiennych wniosków. Pozwolê sobie je Pañstwu przedstawiæ.
Podstawa prawna funkcjonowania dzielnic Warszawy
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy
dzielnica dzia³a na podstawie statutu dzielnicy
nadanego przez Radê m. st. Warszawy i innych
uchwa³ Rady m. st. Warszawy przekazuj¹cych
dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumieñ zawartych pomiêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego.
Do zakresu dzia³ania dzielnicy nale¿¹ sprawy
lokalne, a w szczególnoci:
1) utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
2) utrzymywanie placówek owiaty i wychowania, kultury, pomocy spo³ecznej, rekreacji,
sportu i turystyki, w zakresie okrelonym przez
statut miasta i inne uchwa³y Rady m. st. Warszawy,
3) zadania zwi¹zane z ochron¹ zdrowia, w zakresie okrelonym przez statut miasta i inne
uchwa³y Rady m.st. Warszawy,
4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie okrelonym przez statut miasta i inne uchwa³y Rady m. st. Warszawy,
5) utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych
obiektów administracyjnych,
6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami ni¿szego rzêdu utworzonymi na jej obszarze,
7) podejmowanie we w³asnym zakresie dzia³añ
na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb
wspólnoty mieszkañców dzielnicy.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy
gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest
na podstawie za³¹cznika dzielnicowego do uchwa³y bud¿etowej m.st. Warszawy, stanowi¹cego integraln¹ czêæ tej uchwa³y, okrelaj¹cego rodki
przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizacjê zadañ. Przywo³any akt prawny w dalszej czêci precyzuje, ¿e rodki finansowe przeznaczone
do dyspozycji dzielnicy w za³¹czniku dzielnicowym nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ planowane w bud¿ecie m.st. Warszawy dochody stanowi¹ce:
a) 100% wp³ywu z obszaru dzielnicy z tytu³u:
 podatku od nieruchomoci,
 podatku od rodków transportowych,
 podatku od posiadania psów,
 podatku rolnego,
 podatku lenego,
 op³at lokalnych uiszczanych na podstawie
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych.
b) 70 % wp³ywów z maj¹tku m.st. Warszawy
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znajduj¹cego siê na obszarze dzielnicy, który
przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy by³ w³asnoci¹ gmin warszawskich,
c) 100% wp³ywów z innych dochodów m.st.
Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicê w
wyniku realizacji zadañ statutowych dzielnicy.
Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe ród³a
finansowania dzia³alnoci dzielnic w postaci:
 udzia³u w rodkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z bud¿etu pañstwa w
stopniu proporcjonalnym do zadañ, które s¹
wykonywane przez dzielnicê i na które zosta³y przyznane te rodki,
 rodki na realizacjê inwestycji i zadañ w³asnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
 rodków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radê m.st. Warszawy.
Bud¿et a inwestycje w Z¹bkach w porównaniu
do dzielnic Warszawy
Zgodnie z powy¿szymi zasadami i przyjêtym
bud¿etem na 2009r. Miasta Sto³ecznego Warszawa Uchwa³a Nr XLV/1407/2008 Rady Miasta Sto³ecznego Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 roku
w sprawie bud¿etu m.st. Warszawy na 2009 i za³¹cznikami dzielnicowymi do uchwa³y bud¿etowej, nastêpuj¹ce dzielnice posiadaj¹ do dyspozycji rodki pieniê¿ne w wysokociach:
Dzielnica
Rembertów
Targówek
Praga Pó³noc
Praga Po³udnie
Mokotów
Bielany
Bia³o³eka
Bemowo
Weso³a
Ursus
Wilanów

rodki pieniê¿ne
do dyspozycji
68.422.459
300.231.557
263.989.833
452.383.793
553.106.261
331.891.301
205.367.934
201.214.571
67.963.780
122.827.611
75.579.843

2) gospodarki mieszkaniowej  3.656.000 z³
 budowa/rozbudowa budynków komunalnych przy ul. Orlej i Legionów,
 wykupy gruntów.
3) owiaty i wychowania  15.650.000 z³
 budowa nowego przedszkola przy ul. Westerplatte,
 budowa boiska przy SP 2 (Orlik)
 modernizacja instalacji c.o. w SP 2
4) kultury fizycznej i sportu  2.643.000 z³
 budowa trybuny g³ównej z zapleczem
administracyjno-socjalnym na terenie
MOSiR,
5) dofinansowania budowy drogi powiatowej ul.
Batorego  3.000.000 z³.
Inwestycje drogowe w Z¹bkach w porównaniu
do dzielnic Warszawy
Tempo i zakres podejmowanych do realizacji
inwestycji liczb¹ przewy¿sza inwestycje w niektórych dzielnicach Warszawy np. w Miecie Z¹bki jest./bêdzie realizowanych 11 inwestycji drogowych (o wartoci 9.419.600 z³), a w wybranych
dzielnicach Warszawy:
 Bemowo  8 (o wartoci 7.596.000 z³),
 Bia³o³êka  12 (o wartoci 15.850.000 z³)
 Praga Po³udnie  14 (o wartoci 27.025.000 z³)
 Praga Pó³noc  1 (o wartoci 1.010.000 z³)
 Targówek  20 (o wartoci 9.115.000 z³),
 Rembertów  5 (o wartoci 4.270.000 z³)
 Wilanów  11 (o wartoci 9.864.333 z³).

Wydatki
inwestycyjne
15.070.000
61.101.000
27.158.712
61.773.000
72.673.240
41.435.000
53.538.884
44.975.000
23.500.000
25.923.500
30.272.912

Miasto Z¹bki zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta nr XXXIV/248/2008 z dnia 18 grudnia
2008 r. posiada bud¿et w wysokoci
89.601.331 z³, z czego wydatki inwestycyjne
stanowi¹ 35.757.600 z³, co stanowi 39,9% ca³ego bud¿etu Miasta.
Niezale¿noæ finansowa Miasta Z¹bki pozwala na natychmiastowe reagowanie na potrzeby Mieszkañców. Dziêki temu Miasto mo¿e w
2009 r. realizowaæ nastêpuj¹ce inwestycje, w
zakresie:
1) dróg gminnych  kwota 9.419.600 z³
 ul. Gen. Maczka,
 ul. Wolnoci,
 ul. Nowoprojektowana,
 ul. Langiewicza,
 ul. Reymonta,
 ul. Torfowa,
 ul. Mickiewicza,
 ul. Powstañców (I etap)
 ul. Warszawska.
 ul. Gdyñska (I etap)
 budowa chodnika w ul. Wigury,
 ul. Nowa.

Udzia³ procentowy
wydatków inwestycyjnych
w stosunku do rodków do dyspozycji
22
20,3
10,2
13,6
13,1
12,4
26
22,3
34,57
21,1
40

Wnioski
Z powy¿szej analizy wynika, ¿e wskanik inwestycji do dochodów bud¿etowych Miasta Z¹bki jest porównywalny do dzielnicy Wilanów, a
jednoczenie korzystniejszy od pozosta³ych analizowanych dzielnic Warszawy. Porównywalna
dzielnica Warszawy (Rembertów) ustêpuje zarówno skal¹ inwestycji jak i zakresem ich realizacji. Miasto Z¹bki przeznaczy³o w 2009 r. na
inwestycje kwotê 35.757.600z³, a dzielnica Warszawy  Rembertów kwotê 15.070.000 z³. Miasto Z¹bki realizuje 11 inwestycji drogowych na
kwotê 9.419.600 z³, a dzielnica Warszawy -Rembertów 5 na kwotê 4.270.000 z³.
Mam nadziejê, ¿e krótka analiza finansów
Miasta Z¹bki i dzielnic Warszawy pozwoli³a na
przekonanie Mieszkañców Miasta Z¹bki, o zasadnoci utrzymania samodzielnoci finansowej.

S³awomir Ziemski
Radny Rady Miasta

www.zabki.pl
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Powsta³ regulamin korzystania z miejskich boisk
sportowych

Z projektem regulaminu podczas ostatniej sesji
wyst¹pi³a grupa radnych z Prawa i Sprawiedliwoci.
G³ównym twórc¹ regulaminu jest przewodnicz¹cy
komisji spo³ecznej, radny Marcin Kubicki, który radnym przedstawi³ za³o¿enia tego projektu.
Odby³a siê doæ obszerna dyskusja, podczas której radni zg³aszali swoje sugestie i uwagi. Do najczêciej powtarzanych nale¿a³y ustalenie zakresu odpowiedzialnoci dla osoby, która by³aby reprezentantem
grupy wynajmuj¹cej obiekt, pytano od kiedy regulamin bêdzie obowi¹zywa³, jak bêd¹ wygl¹da³y regulaminy wewnêtrzne placówek, przy których zlokalizowane s¹ obiekty sportowe. Radny Andrzej Chibowski
z³o¿y³ wniosek, aby uchwa³ê (regulamin) skierowaæ
do ponownego rozpatrzenia przez komisjê spo³eczn¹.
Wniosek ten zosta³ jednak odrzucony. Ostatecznie
uchwala zosta³a przyjêta. Poni¿ej przedstawiamy regulamin oraz uzasadnienie jego uchwalenia.

Uchwa³a Nr XLI / 309 / 2009 Rady Miasta Z¹bki
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostêpnych miejskich obiektów sportowych

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady i tryb korzystania z nastêpuj¹cych ogólnodostêpnych, gminnych obiektów sportowych:
1) boiska do pi³ki no¿nej przy Gimnazjum nr 2 przy
ul. Batorego 37 (zrealizowane w ramach Programu Blisko Boisko),
2) zespo³u boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Batorego 11 (zrealizowane w ramach Programu Orlik 2012),
3) boiska treningowego (p³yta D) przy Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji przy ul. S³owackiego 21.

Uzasadnienie:
Przygotowana uchwa³a wynika z wieloletnich
dowiadczeñ osób, których specyfika pracy zwi¹zana jest z organizowaniem zajêæ rekreacyjno-sportowych oraz nadzorowaniem obiektów, na których s¹
prowadzone tego typu zajêcia.
Uchwa³a ma na celu uregulowanie i uporz¹dkowanie kwestii dostêpu do ogólnodostêpnych, gminnych obiektów sportowych  wymienionych w par. 1
ww. Uchwa³y. Z dowiadczeñ osób przygotowuj¹cych ww. uchwa³ê wynika, ¿e istnieje du¿a potrzeba
wprowadzenia tego typu regulacji.
Wprowadzenie uchwa³y bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na:
 uporz¹dkowanie kwestii dostêpu do ogólnodostêpnych boisk miejskich,
 zniwelowanie sytuacji niejasnych dotycz¹cych
zasad korzystania z tych boisk jak: kwestie odp³atnoci, kwestie harmonogramu dostêpu do
boisk (dotychczasowe powielanie siê dru¿yn), czy
choæby kwestie bezpieczeñstwa.
 usprawnienie organizacji zajêæ sportowych prowadzonych przez MOSiR
 popularyzacjê zdrowego trybu ¿ycia poprzez czynny udzia³ mieszkañców w zajêciach sportowych
 zaanga¿owanie dzieci i m³odzie¿y w sport i kulturê fizyczn¹
 zmniejszenie prawdopodobieñstwa zniszczeñ
i dewastacji obiektów wynikaj¹cych ze z³ego ich
u¿ytkowania, a tym samym przed³u¿enie ich trwa³oci
Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem
Uchwa³y jest fakt pozyskania przez Miasto Z¹bki finansowych rodków pieniê¿nych na dofinansowanie
dwóch z trzech wymienionych w uchwale boisk tj.
 300.000 PLN na dofinansowanie boiska przy GP2
w ramach programu BLISKO  BOISKO,
(rodki PZU S.A, PZU ¯YCIE S.A., Ministerstwo
Sportu i Turystyki.)
 666.000 PLN na dofinansowanie zespo³u boisk
wraz z zapleczem sanitarnym w ramach programu ORLIK  2012 (rodki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego oraz
Ministerstwa Sportu i Turystyki.)
oznaczaj¹cy koniecznoæ umo¿liwienia bezp³atnego
korzystania z boisk dla wszystkich chêtnych osób.
Owiadczenie w tej sprawie zosta³o z³o¿one w momencie podpisania umów o dofinansowanie przez
Burmistrza Miasta Z¹bki z instytucjami, od których
uzyskana zosta³a dotacja i by³o obligatoryjnym warunkiem jej uzyskania.
W kwestiach technicznych zapisy w uchwale zosta³y uzgodnione z dyrektorem MOSiR panem Jackiem Romañczukiem.
Projekt koncepcyjny Uchwa³y zosta³ pozytywnie
oceniony przez Komisjê Spo³eczn¹ Rady Miasta Z¹bki.
Radny Miasta Z¹bki
Marcin Kubicki

www.zabki.pl

1)
2)
3)

4)
5)
6)

§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
Miecie  rozumie siê przez to Miasto Z¹bki;
Placówce  rozumie siê przez to jednostkê organizacyjn¹ Miasta zarz¹dzaj¹c¹ Obiektem Sportowym,
Obiekcie Sportowym  rozumie siê przez to boisko lub zespó³ boisk, wymienione w § 1, z ca³¹
zwi¹zan¹ z nimi infrastruktur¹, o charakterze
ogólnodostêpnym,
Mieszkañcach  rozumie siê przez to osoby zamieszka³e na terenie Miasta,
ZDS  rozumie siê przez to zarejestrowan¹ w
Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji amatorsk¹
dru¿ynê sportow¹,
Imprezie  rozumie siê przez to zajêcie Obiektu
Sportowego przez organizatora i u¿ytkowników
obiektów na podstawie umowy lub po uzyskaniu
jednorazowej zgody, którego celem s¹ zajêcia sportowe lub zawody, bez lub z udzia³em publicznoci.

§3
1. Obiekty Sportowe udostêpniane s¹ nieodp³atnie.
2. Obiekty Sportowe nie s¹ dostêpne w czasie ich
zajêcia przez uczniów szkó³ i przedszkoli publicznych w ramach zajêæ szkolnych i przedszkolnych.
3. Obiekty Sportowe udostêpniane s¹ w nastêpuj¹cej kolejnoci:
a) Miejskiemu Orodkowi Sportu i Rekreacji,
b) Mieszkañcom,
c) jednostkom organizacyjnym Miasta,
d) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku,
e) osobom prawnym, osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, w tym prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹, posiadaj¹cym
siedzibê na obszarze Miasta,
f) innym osobom prawnym, osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym, w tym prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹.
4. Obiekty Sportowe udostêpniane s¹ na podstawie
umowy albo po uzyskaniu jednorazowej zgody
kierownika jednostki organizacyjnej zarz¹dzaj¹cej Obiektem Sportowym lub osoby przez niego
upowa¿nionej.
5. O udostêpnieniu Obiektu Sportowego decyduj¹
kierownicy jednostek organizacyjnych zarz¹dzaj¹cy Obiektem Sportowym. Kierownicy zobowi¹zani s¹ przygotowaæ, z uwzglêdnieniem czasu
potrzebnego na konserwacjê, harmonogram udostêpniania Obiektów Sportowych, który powinien
zostaæ umieszczony na terenie boiska.
6. Harmonogram musi zawieraæ informacje o:
1) nazwie osoby korzystaj¹cej z Obiektu Sportowego,
2) zarezerwowanym terminie z podaniem dnia
i godziny,
3) dacie aktualizacji harmonogramu,
4) podpis oraz piecz¹tkê kierownika jednostki

organizacyjnej zarz¹dzaj¹cego Obiektem
Sportowym.
7. O rezerwacji Obiektu Sportowego decyduje kolejnoæ zg³oszeñ, z uwglêdnieniem ust. 3.
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych zarz¹dzaj¹cy Obiektem Sportowym udostêpniaj¹ Obiekt
Sportowy w godzinach 8:00-22:00.
9. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji i ZDS mog¹
zarezerwowaæ sta³y termin korzystania z Obiektu Sportowego bez koniecznoci ka¿dorazowego
rezerwowania terminu imprezy.
10. Osoba pe³noletnia maj¹ca zamiar jednorazowo
skorzystaæ z Obiektu Sportowego zobowi¹zana
jest zg³osiæ siê do kierownika jednostki organizacyjnej zarz¹dzaj¹ca Obiektem Sportowym lub
osoby przez niego upowa¿nionej oraz podaæ swoje dane kontaktowe.
§4
1. Za bezpieczeñstwo i porz¹dek imprez odpowiada organizator imprezy, do którego obowi¹zków
w szczególnoci nale¿y:
1) respektowanie postanowieñ niniejszej uchwa³y oraz zapewnienie ³adu i porz¹dku przed
rozpoczêciem imprezy, w czasie jej trwania
oraz po zakoñczeniu imprezy,
2) dbanie o bezpieczn¹ i zgodn¹ z zasadami bhp
eksploatacjê Obiektu Sportowego,
3) niezw³oczne podejmowanie dzia³añ maj¹cych na
celu usuniêcie zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia
uczestników imprezy lub zapobie¿enia niszczenia mienia.
2. U¿ytkownicy Obiektów Sportowych zobowi¹zani
s¹ do zachowania porz¹dku oraz zasad bezpieczeñstwa.
3. Zabrania siê korzystania z Obiektów Sportowych
przez osoby bêd¹ce pod wp³ywem alkoholu lub
rodków odurzaj¹cych.
4. Organizator imprezy zobowi¹zany jest do przedstawienia listy uczestników i osób korzystaj¹cych
z Obiektów Sportowych.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych zarz¹dzaj¹cy Obiektem Sportowym mog¹ odwo³aæ imprezê w przypadku organizacji imprez na rzecz tej
jednostki oraz w przypadku zg³oszonych zamówieñ na:
1) organizacjê imprez przez podmioty wskazane w § 3 ust. 3 lit a i c,
2) orgazniacjê imprez ogólnomiejskich i wojewódzkich,
3) organizacjê imprez ogólnopolskich,
4) organizacjê imprez miêdzynarodowych.
6. Kierownik jednostki organizacyjnej zarz¹dzaj¹cy
Obiektem Sportowym mo¿e przerwaæ imprezê lub
nie udostêpniaæ Obiektu Sportowego w przypadku stwierdzenia nieprawid³owego jego u¿ytkowania, a w szczególnoci w przypadku stwierdzenia
naruszenia zasad opisanych w ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2
lub ust. 3.
7. Dzieci i m³odzie¿ niepe³noletnia korzystaj¹ca
z Obiektu Sportowego w grupach zorganizowanych, uczestniczy w imprezach wy³¹cznie pod
nadzorem trenera, instruktora lub osoby pe³noletniej, które to osoby ponosz¹ odpowiedzialnoæ
za bezpieczeñstwo uczestników imprezy.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê dyrektorowi
Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji oraz kierownikom jednostek organizacyjnych udostêpniaj¹cych
Obiekty Sportowe okrelone w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Z¹bki
S³awomir Ziemski
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Listy Mieszkañców
1. Ulica Maczka i ³ad przestrzenny
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
1) Dlaczego d¹¿y siê do budowy nowej drogi
gen. St. Maczka zamiast najpierw dobrze
wybudowaæ ulicê Miko³aja Kopernika (porz¹dne chodniki, rozszerzony wjazd na ul.
Szwole¿erów) i w ten sposób roz³adowaæ korki na ul. Miko³aja Kopernika?
2) Dlaczego w³adze Z¹bek nie staraj¹ siê chocia¿ ju¿ w sposób u³omny zachowaæ charakteru Z¹bek jako miasta-ogrodu poprzez takie
zmodyfikowanie planu zagospodarowania
planu przestrzennego, aby nie mo¿na by³o
budowaæ domów powy¿ej drugiej-trzeciej
kondygnacji?
Przecie¿ w ten sposób niszczy siê dorobek
wielu mieszkañców Z¹bek, poziom ¿ycia, pracy
i odpoczynku jego mieszkañców.
Wielkoæ Z¹bek mo¿na by budowaæ poprzez
jego piêkno, a nie liczbê mieszkañców.
Poza tym widzimy, ¿e infrastruktura tego
miasta zupe³nie nie jest przystosowana do przyjmowania wielkiej liczby mieszkañców.
Czy chodzi tu tylko o zbieranie jak najwy¿szych wp³ywów z podatków nie myl¹c przy tym
o jakoci ¿ycia mieszkañców ¿ycia Z¹bek?
P£
Odpowied Burmistrza:
Witam Pana serdecznie.
Odnonie Pana pierwszego pytania mylê, ¿e
odpowied bêdzie ³atwa i doæ oczywista. Wybieraj¹c pomiêdzy modernizacj¹ istniej¹cej ju¿
ulicy Miko³aja Kopernika a budow¹ nowego ci¹gu w postaci ulicy Gen. Maczka zadecydowa³y
takie argumenty, jak:
 Modernizuj¹c ul. M. Kopernika bez wczeniejszego wykonania innego po³¹czenia pomiêdzy Powstañców a Szwole¿erów, zak³ócilibymy
i tak bardzo napiêty w tym miejscu uk³ad komunikacyjny. Sytuacja by³aby podobna, jak w chwili obecnej na ul. Warszawskiej tj. du¿e natê¿enie ruchu i jednoczesny bardzo uci¹¿liwy
remont. Z uwagi na fakt, i¿ Kopernika funkcjonuje i przenosi znacz¹cy ruch lokalny, mo¿na j¹
remontowaæ dopiero po wybudowaniu innych
alternatywnych dróg (np. Maczka, Reymonta).
 Koszt modernizacji ul. Kopernika jest porównywalny do budowy nowej ulicy Gen. Maczka. Zatem inwestuj¹c t¹ sam¹ iloæ pieniêdzy
stworzymy drugi ci¹g pó³noc-po³udnie. Nadmieniê, ¿e profesjonalna modernizacja ulicy Kopernika wi¹za³aby siê z jej obni¿eniem (obecnie jest
ona bardzo zawy¿ona) w celu wyrównania rzêdnych wysokociowych w stosunku do chodników i redniej przyleg³ych wysokoci. Prace
z tym zwi¹zane by³by bardzo uci¹¿liwe i drogie.
 Budowany ci¹g ulic oparty na ul. Maczka
bêdzie zdecydowanie bezpieczniejszy i bardziej
funkcjonalny. Poprzez Maczka bêdzie mo¿na bezpieczniej, szybciej i mniej uci¹¿liwie przedostaæ
siê do ul. Ks. Skorupki i do centrum Z¹bek.
 Z uwagi na powy¿sze, dysponuj¹c ograniczon¹ iloci¹ rodków chêtniej budujemy nowe
ci¹gi ni¿ modernizujemy istniej¹ce. W ten sposób efektywniej wykorzystujemy pieni¹dze, rozk³adamy ruch na wiêksz¹ iloæ ulic, poprawiamy bezpieczeñstwo i sprawnoæ komunikacyjn¹.
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Oczywicie bêd¹ te¿ ulice, których stan jest bardzo fatalny a nie ma mo¿liwoci wybudowania
alternatywnych tras, w takim razie bêd¹ one
modernizowane, np.: 11-go Listopada, 3-go Maja
czy Batorego.
Odpowied na drugie pytanie jest ju¿ zdecydowanie trudniejsza. Charakter zabudowy niestety nie jest ustalany bezporednio przez burmistrza. O rodzaju zabudowy, jej intensywnoci
i innych rozwi¹zaniach architektonicznych decyduje uchwa³a Rady Miasta w postaci Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Aktualny MPZP zosta³ przyjêty przez Radê Miasta pod koniec 2003 roku. Wczeniej zosta³ on
uzgadniany w wielu instytucjach, w tym przez:
Konserwatora Zabytków, Lasy Pañstwowe,
Urz¹d Wojewódzki itp. MPZP jest jedynym dokumentem, którym mo¿na kszta³towaæ zabudowê
i uk³ad komunikacyjny. Pozwolenia na budowê
od 2005 roku s¹ wydawane przez Starostwo Powiatowe w Wo³ominie, co zdecydowanie ogranicza mo¿liwoæ bezporedniego wp³ywu na jej
kszta³t.
Zgadzam siê z Panem, ¿e w naszej lokalnej
zabudowie zosta³o pope³nionych wiele b³êdów,
które nie sposób teraz naprawiæ. Pomimo i¿ podjêlimy inicjatywê zmiany MPZP, zdajemy sobie sprawê, ¿e niestety nie zmieni to istniej¹cego charakteru zabudowy a jedynie wyznaczy
kierunki rozwoju na kolejne lata i jedynie nowe
inwestycje. Nale¿y tu jednak nadmieniæ, ¿e dbaj¹c o przysz³y charakter zabudowy nale¿y mieæ
na wzglêdzie równie¿ potrzeby mieszkañców, co
czêsto jest trudne do pogodzenia, ale bardzo
wa¿ne.
Zgadzam siê równie¿ z Panem, i¿ w naszym
miecie infrastruktura jest niewystarczaj¹ca.
Oczekiwania mieszkañców wskazuj¹ zw³aszcza
na potrzebê budowy nowych dróg, co staramy
siê intensywnie czyniæ. miem nawet twierdziæ,
¿e mamy jeden z najlepszych wskaników dynamiki inwestycyjnej. Tylko w latach 2008-2009
powstanie ok. 20 nowych dróg gminnych. Staramy siê równie¿ nie zapominaæ o innych obszarach ¿ycia naszego miasta, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e przy tak du¿ych potrzebach jeszcze kilka
lat potrzeba do osi¹gniêcia stanu zadawalaj¹cego nas wszystkich. Inne inwestycje realizowane
w Z¹bkach dotycz¹: sportu (boiska, MOSIR, trybuna), owiaty, wodoci¹gów itp.
Mo¿na by³oby pisaæ bardzo wiele na ten temat. Dodam tylko tyle, ¿e jestem rodowitym
mieszkañcem Z¹bek i szczerze bêdê zabiega³
o jego zrównowa¿ony rozwój, tak bym sam
w nim z przyjemnoci¹ mieszka³.
Pozdrawiam serdecznie i proszê o trzymanie
kciuków za miejskie inwestycje.
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski.
2. Co z budow¹ ulicy Dzikiej?
Pytanie:
Dzieñ dobry. Jestem nowym mieszkañcem
Z¹bek. Wprowadzi³em siê do nowych bloków
wojskowych przy ul. Dzikiej. Mam kilka spostrze¿eñ, do których chcia³bym siê odnieæ. Po pierwsze  stan ul. Dzikiej jest fatalny. Zarówno ja, jak
i inni mieszkañcy osiedla (na uroczystoci otwar-

cia zreszt¹ Pan by³) wielokrotnie naprawialimy
ju¿ zawieszenia w swoich pojazdach.
Wniosek  wiem, i¿ bud¿et nie przewiduje
utwardzenia drogi lecz przynajmniej wyrównanie drogi by³oby sporym krokiem.
Po drugie  proszê Pana Burmistrza o osobiste wykonanie wyjazdu z ul. Dzikiej na ul. Powstañców. ¯yczê powodzenia w spostrze¿eniu
pojazdów jad¹cych ul. Powstañców (od ul. Kopernika).
Wniosek  monta¿ lustra, jakie znajduje siê
na skrzy¿owaniu Powstañców  Kopernika.
W nawi¹zaniu do powy¿szego najwiêksz¹
obawê mam podczas codziennej drogi mojego
dziecka do szko³y (na ul. Kocielnej). Spojrzy
Pan na umiejscowienie przejcia dla pieszych.
Proponujê podj¹æ próbê przejcia a wnioski Pan
sam wyci¹gnie.
Pozdrawiam.
Oczekujê skutecznej interwencji oraz odpowiedzi na mój list.
Z powa¿aniem,
Mieszkaniec
Odpowied Burmistrza:
Szanowny Panie.
Na wstêpie chcia³em Pana zapewniæ, i¿ znany jest nam stan nawierzchni ulicy Dzikiej, niestety podobnych ulic w Z¹bkach mamy jeszcze
kilkadziesi¹t. S¹ to ulice o zró¿nicowanym stopniu zurbanizowania ale i okresu oczekiwania na
inwestycjê. Niezwykle trudno jest dokonywaæ
wyborów, kto ma byæ wczeniej, a kto musi nieco poczekaæ.
Niestety z uwagi na ograniczone rodki finansowe takich wyborów musimy dokonywaæ
uwzglêdniaj¹c ró¿ne czynniki, wymienione wy¿ej, ale równie¿ mo¿liwoci techniczne czy rozs¹dne gospodarowanie bud¿etem. Pañstwo macie wiele szczêcia, gdy¿ rozpoczêcie prac
zwi¹zanych z budow¹ tej drogi bêdzie jeszcze
w roku bie¿¹cym. Pierwotnie drogê mia³ wykonaæ jeden z developerów, sporo czasu zajmowa³y mu przygotowania do realizacji tej inwestycji
(projekt + pozwolenie zajê³y blisko 3 lata). Doszlimy z nim do porozumienia i przejêlimy t¹
inwestycjê jako miasto, otrzymuj¹c od developera czêæ rodków na zrealizowanie drogi.
Jestem przekonany, ¿e realizacja nabierze tempa, miasto do³o¿y brakuj¹c¹ kwotê i droga w najbli¿szym czasie powstanie. Sporz¹dzony projekt
i uzyskane pozwolenia uwzglêdniaj¹ jedynie
chodnik jednostronny, tak te¿ ta inwestycja bêdzie musia³a byæ wykonana. W obecnym momencie zmiana projektu i w lad za tym pozwolenia
na budowê bardzo by wyd³u¿y³o ca³¹ inwestycjê.
W takim razie chodnik po drugiej stronie by³by
uzupe³niony w czasie póniejszym, prawdopodobnie ³¹cznie z przebudow¹ linii elektrycznej.
Ulica Powstañców jest obecnie na etapie projektowania (odcinek Reymonta  Dzika).
Uwzglêdnimy w nim za³¹czon¹ przez Pana sugestiê co do lustra i/lub ewentualnych dalszych
rozwi¹zañ poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo.
Nadmieniê, ¿e ulice Powstañców projektujemy
w etapach z uwagi na skomplikowan¹ kwestiê
w³asnociow¹ gruntów, du¿¹ iloæ kolizji projektowych oraz ograniczone rodki. Podzielenie
inwestycji na etapy urealnia i przybli¿a jej wykonanie.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski
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PGK  policzy ka¿d¹ kroplê
W lipcu Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach og³osi³o przetarg na zakup
i wzdro¿enie nowoczesnego systemu do radiowego odczytu wodomierzy. System ten w wyrany
sposób powinien usprawniæ i przypieszyæ proces
spisywania liczników oraz prowadzenia rozliczeñ
z mieszkañcami Z¹bek z tytu³u poboru wody.
W przeci¹gu najbli¿szych czterech lat ka¿dy, nale¿¹cy do spó³ki komunalnej wodomierz
zostanie wymieniony i wyposa¿ony w specjalny modu³ radiowy transmituj¹cy informacjê o
iloci pobranej wody.
Ponadto urz¹dzenie posiada nastêpuj¹ce
funkcje:
 indeks daty odczytu,
 wykrywanie wycieków,
 zatrzymanie licznika,
 alarm naruszenia mechanicznego,
 alarm naruszenia magnetycznego,
 alarm cofania wody,
 alarm nadmiernego przep³ywu,
 alarm niskiego przep³ywu.
Wszelka ingerencja, lub ww. nieprawid³owoæ bêdzie sygnalizowana podczas odczytu
i bêdzie podlega³a sprawdzeniu.
W pierwszej kolejnoci wymienione zostan¹ wodomierze w budynkach jednorodzinnych.
Tutaj proces wymiany starych wodomierzy na
nowe z nak³adk¹ radiow¹ powinien siê zakoñczyæ w 2011 r. Z uwagi na ubieg³oroczn¹ i tegoroczn¹ wymianê wodomierzy w budynkach
wielorodzinnych, instalacja nowych wodomierzy we Wspólnotach Mieszkaniowych zostanie
przeprowadzona dopiero w 2012 r.

Zalet¹ nowego systemu jest fakt, i¿ pracownik PGK nie bêdzie musia³ wchodziæ na prywatn¹ posesjê lub do budynku mieszkalnego,
aby przeprowadziæ odczyt wodomierza. Specjalny przenony, elektroniczny terminal, w który wyposa¿ony bêdzie inkasent, posiada funkcjê radiowego odbioru sygna³u, tym samym
mo¿liwoæ zdalnego odczytywania wskazañ
danego wodomierza.
Wymiana wodomierzy, za które odpowiada
PGK bêdzie przeprowadzona dla klientów PGK
bezp³atnie. Natomiast wodomierze, które s³u¿¹
wy³¹cznie do rozliczenia iloci odebranych cieków bêd¹ mog³y zostaæ wymienione ale ju¿ na
koszt ich w³acicieli. S¹ to generalnie wodomierze, które zosta³y zamontowane na ujêciach g³êbinowych lub prywatnych studniach i hydroforach. Koszt monta¿u pojedyñczego wodomierza
DN 20 z nak³adk¹ radiow¹ nie powinien przekraczaæ 200 z³. Wymiana du¿ych wodomierzy
sprzê¿onych to koszt nawet kilku tysiêcy z³otych. Proces ten bêdzie mia³ charakter dobrowolny. Klienci posiadaj¹cy w³asne, prywatne
wodomierze bêd¹ mogli pozostaæ przy dotychczasowym sposobie odczytu.
Podczas wykonywania wymiany wodomierzy przeprowadzana tak¿e bêdzie przez pracowników PGK kontrola w zakresie prawid³owego
pod³¹czenia wewêtrznej instalacji wodoci¹gowej klienta do sieci spó³ki.
Robert wi¹tkiewicz
Prezes Zarz¹du PGK w Z¹bkach

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Z¹bkach Sp. z o. o.
poszukuje kandydata na stanowisko:
Pracownika wykwalifikowanego
ds. budowy i konserwacji sieci wod-kan
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce warunków dostêpne s¹ na stronie http://bip.pgk.zabki.pl/praca
Osoby zainteresowane proszone s¹ o wys³anie zg³oszenia (CV, list motywacyjny) poczt¹
elektroniczn¹ na adres kadry@pgk.zabki.pl
lub dostarczenie dokumentów do siedziby
spó³ki: ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki,
do dnia 31 lipca 2009 r.

Og³oszenie

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 25.06.2009 r. do 24.07.2009 r. wy³o¿ony jest do publicznego wgl¹du spis inwentaryzacyjny mienia podlegaj¹cego komunalizacji
obejmuj¹cego nieruchomoæ po³o¿on¹ w Z¹bkach,
przy ul. Mi³ej oznaczon¹ w ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 27/1 z obrêbu 005-03-31 o pow.
0,0856 ha, objêt¹ decyzj¹ 1011/89.Osoby, których
interes prawny dotyczy ustaleñ zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mog¹ w wy¿ej wymienionym terminie zg³aszaæ zastrze¿enia do Komisji
Inwentaryzacyjnej powo³anej Uchwa³¹ Nr XXIX/
202/2008 Rady Miasta Z¹bki z dnia 07.08.2008 r.
 pok. 22 Urzêdu Miasta
Wywieszono dnia: 25.06.2009 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Z¹bki

Regulamin Konkursu
na naj³adniejsz¹ posesjê w miecie Z¹bki

Z¹bki  miastem ogrodów
I. Cel konkursu
Poprawa estetyki Miasta oraz zachêcenie mieszkañców do dba³oci o swoje najbli¿sze otoczenie: ogrody, balkony, wspólnoty mieszkaniowe.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Z¹bki
III. Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:
a) naj³adniejszy ogród
b) naj³adniejszy balkon
c) naj³adniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
IV. Udzia³ w konkursie
1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy
mieszkañcy Miasta Z¹bki, z wy³¹czeniem
laureatów poprzedniej edycji konkursu (zdobywców I, II i III miejsca).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
zg³oszenie chêci udzia³u w nim poprzez wype³nienie i z³o¿enie w Sekretariacie Urzêdu
Miasta formularza zg³oszeniowego.

www.zabki.pl

V. Termin konkursu
1. Zg³oszenia udzia³u w konkursie nale¿y dokonaæ do dnia 16 sierpnia 2009 r.
2. Uczestnicy konkursu zostan¹ ocenieni przez
Miejsk¹ Komisjê Konkursow¹ do 31 sierpnia br.
3. Og³oszenie wyników i rozdanie nagród nast¹pi we wrzeniu br.
VI. Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powo³ana przez organizatora.
VII. Kryteria oceny
Komisja, oceniaj¹c ogrody i balkony bêdzie bra³a
pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1. W przypadku ogrodów:
 ogólny wygl¹d ogrodu, wra¿enia estetyczne
 stan i wygl¹d ogrodzenia
 kompozycje kwiatowe
 utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy
 ma³a architektura ogrodowa
 sposób utylizacji odpadów

2. W przypadku balkonów:
 ogólny wygl¹d balkonu
 ukwiecenie balkonu, kompozycje kwiatowe
 wype³nienie balustrady
VIII. Nagrody
1. Za wyró¿nienie w konkursie bêd¹ przyznawane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wysokoæ nagród bêdzie ustalona odrêbnie
dla ka¿dej kategorii konkursowej.
3. W ka¿dej kategorii planuje siê przyznaæ po
trzy nagrody odpowiednio za I, II, III miejsce oraz wyró¿nienia dla pozosta³ych uczestników.
IX. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania ogrodów, balkonów i ich w³acicieli
oraz podania wyników do publicznej wiadomoci.
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Z¥BKI  MIASTEM OGRODÓW
FORMULARZ

ZG£OSZENIOWY

do konkursu na naj³adniejsz¹ posesjê w Miecie Z¹bki
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(imiê i nazwisko w³aciciela posesji)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(data)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(dok³adny adres)

○

○

○

○

○

○

○

(telefon kontaktowy)

Zg³aszam udzia³ mojej posesji do konkursu Z¥BKI  MIASTEM OGRODÓW w kategorii*:
a) naj³adniejszy ogród

b) naj³adniejszy balkon

(* proszê zakreliæ odpowiedni¹ kategoriê)

c) naj³adniejszy ogród
wspólnoty mieszkaniowej
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(podpis w³aciciela posesji)
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