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W Z¹bkach powstanie kolejne boisko
W po³owie marca Burmistrz Miasta Z¹bki
zosta³ poinformowany przez Zarz¹d Województwa Mazowieckiego o zakwalifikowaniu do realizacji wniosku w sprawie budowy boisk sportowych w ramach programu
Moje Boisko  Orlik 2012 przy Szkole
Podstawowej Nr 2.
Ogólnopolski program budowy Orlików
zak³ada budowê kompleksu dwóch boisk ze
sztucznej nawierzchni. Jedno jest przystosowane do gry w pi³kê no¿n¹, drugie za ma charakter wielofunkcyjny: do gry w koszykówkê, siatkówkê czy tenisa ziemnego.
Obiekty powinny byæ ogrodzone, a ponadto powinny byæ wyposa¿one w zaplecze socjalno  sanitarne. Boiska wybudowane w ra-

mach tego programu maj¹ charakter otwarty,
wiêc s¹ dostêpne praktycznie dla wszystkich.
Bêdzie siê to jednak odbywa³o w sposób zorganizowany, a obiektami bêdzie zarz¹dza³a
wskazana osoba. W za³o¿eniach mówi siê o
animatorze sportu.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e jeli chodzi o obiekty sportowe, to Z¹bki prze¿ywaj¹ doskona³¹ passê, co rocznie powstaje porz¹dne, z
prawdziwego zdarzenia boisko. Pod koniec
lata w 2008 roku zosta³o oddane do u¿ytku
wielofunkcyjne boisko przy filii SP nr 1 przy
ul. Kocielnej, kilka miesiêcy póniej, przy
Gimnazjum nr 2 powsta³o boisko ze sztucznej nawierzchni do gry w pi³kê no¿n¹. W
tym roku powstanie kompleks dwóch boisk
przy SP nr 2.
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 Bêdzie to ju¿ trzecie boisko, a w zasadzie kompleks, ze sztucznej nawierzchni w naszym miecie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jestemy
pod tym wzglêdem liderami w powiecie wo³omiñskim, gdy¿ jako jedyni zostalimy zaakcentowani zarówno do programu Blisko Boisko, jak i Orlik 2012. Po tej niezwykle
pozytywnej informacji przystêpujemy do prac
zwi¹zanych ze zmianami bud¿etowymi oraz
przygotowaniem postêpowania przetargowego  mówi burmistrz Z¹bek Robert Perkowski.
Inwestycja bêdzie sfinansowana z trzech
róde³. rodki bêd¹ pochodziæ z: Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Urzêdu Marsza³kowskiego oraz z bud¿etu Miasta.
red.
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Dodatkowe miejsca postojowe przy stacji PKP

W zwi¹zku z pomys³em budowy parkingu Park&Ride przy stacji kolejowej w Z¹bkach, Burmistrz Miasta wyst¹pi³ o zgodê na realizacjê przedsiêwziêcia do Polskich Kolei Pañstwowych, jako dysponenta terenu, na którym
parking móg³by zostaæ urz¹dzony. Propozycja urz¹dzenia parkingu dotyczy
fragmentu dzia³ki po³o¿onej przy przejedzie kolejowym ³¹cz¹cym ulicê
Batorego z ulic¹ Pi³sudskiego, pomiêdzy torami kolejowymi, a obecn¹ siedzib¹ banku PKO SA. Powsta³a wstêpna koncepcja urz¹dzenia parkingu, nie
przes¹dzaj¹c jednoczenie o docelowej iloci miejsc postojowych oraz ostatecznej formie planowanego przedsiêwziêcia, przed zajêciem przez PKP stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Przedmiotowa inwestycja zosta³aby wykonana na koszt miasta Z¹bki,
jednak do jej realizacji niezbêdna jest zgoda PKP jako dysponenta terenu.
Proponowane przedsiêwziêcie by³oby korzystne dla obu stron, jako ¿e sk³oni³oby z pewnoci¹ wiêcej osób do korzystania z us³ug kolei, jednoczenie
odci¹¿aj¹c centrum naszego miasta z du¿ej iloci samochodów pozostawionych przez osoby, które ju¿ obecnie korzystaj¹ z przejazdów kolej¹. Ponadto, na wiêkszoci terenu pod proponowan¹ lokalizacjê parkingu, obowi¹zuj¹cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowê
drogi o klasie drogi dojazdowej, która w przypadku jej realizacji by³aby drog¹ gminn¹.
Arkadiusz £ebek

PODZIÊKOWANIE

Szanowny Panie Burmistrzu
W imieniu firmy Outdoor Cinema pragniemy wyraziæ wdziêcznoæ za
mo¿liwoæ zorganizowania w dniu 26 lutego w miecie Z¹bki uroczystej
premiery filmu Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas Dla naszej firmy by³ to
wielki honor i wyró¿nienie, ¿e to w³anie w Z¹bkach, miejscu pierwszej kap³añskiej pos³ugi ks. Jerzego, moglimy, pod patronatem Pana Burmistrza
przeprowadziæ premierê tak wa¿nego we wspó³czesnych czasach filmu.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania za to, i¿ w³¹czy³ siê Pan z zaanga¿owaniem i ¿yczliwoci¹ w to niezwyk³e przedsiêwziêcie. Dziêkujemy
za Pana otwartoæ i gotowoæ niesienia pomocy na ka¿dym etapie prac
przygotowawczych. Poprzez Pana osobisty udzia³ w przygotowaniach do
Z¹bkowskiej Premiery  o której za porednictwem TVP Info dowiedzia³a siê ca³a Polska  wyrazi³a siê tak¿e troska o sta³e o¿ywienie pamiêci
o Ks. Jerzym, Kap³anie Niez³omnym.
Na Pana rêce sk³adamy te¿ podziêkowania za trud, z pewnoci¹ znacznie wykraczaj¹cy poza zawodowe obowi¹zki, dla Pracowników Urzêdu
Miasta Z¹bki  zw³aszcza dla Pani Iwony Potêgi  Inspektora ds. Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Ufamy, ¿e Z¹bkowska Premiera jest pocz¹tkiem wspó³pracy w rozpowszechnieniu, równie¿ w Z¹bkach, kultury godnej cz³owieka.
Z powa¿aniem
Pawe³ Adamski
Prezes Outdoor Cinema

Uwaga! Osoby oczekuj¹ce
na przydzia³ lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwa³y Rady Miasta nr LVII/363/2006
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy: w terminie do 31 marca ka¿dego roku, osoba znajduj¹ca siê na licie sk³ada w Urzêdzie
Miasta Z¹bki pisemne owiadczenie, ¿e jej warunki zamieszkiwania i wysokoæ dochodów nie zmieni³y siê w sposób wykluczaj¹cy zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego
wchodz¹cego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ¿e nadal
ubiega siê o zawarcie umowy. Nie z³o¿enie owiadczenia powoduje skrelenie z listy.
Komisja Mieszkaniowa

Zapraszamy na mecz:
Dolcan Z¹bki  Górnik £êczna
28 marca, o godz. 15.00, na Stadionie Miejskim przy ul. S³owackiego
zostanie rozegrana 22 kolejka I ligi pi³karskiej, podczas której Dolcan
Z¹bki bêdzie podejmowa³ Górnika £êczna.
Mecz to o tyle wa¿ny, ¿e pi³karze Dolcanu Z¹bki rundê wiosenn¹
bêd¹ mogli rozegraæ na w³asnym stadionie. Wczeniej, w rundzie jesiennej, dru¿yna musia³a korzystaæ ze stadionu w Nowym Dworze Mazowieckim. Mecz ten ma równie¿ historyczne znaczenie dla Miasta, bowiem bêdzie to pierwsze I  ligowe spotkanie rozegrane w Z¹bkach.
Rywal nie jest ³atwy. W rundzie jesiennej Górnik wygra³ z Dolcanem
u siebie a¿ 3:0. Bêdzie to wiêc znakomita okazja do rewan¿u. Trzeba
mieæ nadziejê, ¿e w³asne ciany pomog¹ odnieæ sukces.
Na razie, po 21 kolejkach Dolcan zajmuje 10 miejsce z dorobkiem
26 pkt i z bilansem bramkowym 10:13. Górnik jest o trzy oczka wy¿ej,
maj¹c 34 pkt i bilans bramkowy 10:15.
W rundzie wiosennej bêdzie to ju¿ trzeci mecz dla Dolcanu. Poprzednie dwa uda³o siê wygraæ, zdobywaj¹c komplet punktów. 14 marca Dolcan Z¹bki wygra³ walkowerem 3:0 z Kmit¹ Zabierzów (dru¿yna ta wycofa³a siê z rozgrywek), a 21 marca w Gorzowie Wielkopolskim
z tamtejszym GKP z¹bkowianie wygrali 2:1.
Oby ta zwyciêska passa trwa³a jak najd³u¿ej.
Rozgrywki na w³asnym stadionie s¹ mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu
firmy Dolcan, która zakupi³a kontenery i przy³¹cza mediów oraz w³adz
Miasta, które wyposa¿y³y trybuny w dodatkowe krzese³ka oraz wybudowa³y monitoring.
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Samochód dla stra¿y

PIT-y w Urzêdzie

Od pocz¹tku miesi¹ca stra¿ miejska zosta³a wyposa¿ona w
drugi samochód. Dziêki temu bêdzie mo¿na podwoiæ wydajnoæ pracy stra¿ników. Czasem dochodzi³o do sytuacji, ¿e nie
mo¿na by³o podj¹æ interwencji, bo patrol samochodowy by³ w
terenie, na drugim koñcu miasta. Teraz nale¿y spodziewaæ siê
jeszcze wiêkszej skutecznoci
stra¿y miejskiej. W najbli¿Sprzedam bez poredniszym czasie na dachach samoków  ³adne mieszkanie,
dwupokojowe, 40 m2, przy ulicy
chodów zostan¹ zainstalowaPowstañców w Z¹bkach, III p.,
ne odpowiednie sygnalizatory
winda, miejsce parkingowe
2
wietlne.
naziemne, loggia 6 m .

Jeli jeszcze Pañstwo nie rozliczyli siê z Urzêdem Skarbowym
z podatku dochodowego za rok 2008 i zastanawiaj¹ siê czy wybraæ siê w najbli¿szym czasie do Urzêdu Skarbowego w Wo³ominie po odpowiednie druki, mamy dobr¹ wiadomoæ. Teraz wystarczy przybyæ do Urzêdu Miasta i tam pobraæ potrzebne
formularze. Najczêciej wykorzystywane druki s¹ wy³o¿one na I
piêtrze w przeszklonym pomieszczeniu przy g³ównym korytarzu.
Przy tej okazji osoby nie zameldowane, a zamieszkuj¹ce Z¹bki bêd¹ mog³y wskazaæ w swoim zeznaniu podatkowym obecne
miejsce zamieszkania i wys³aæ swój PIT do Urzêdu Skarbowego w Wo³ominie. Dziêki temu bêdzie mo¿na przys³u¿yæ siê
Miastu, w którym siê zamieszkuje, bo czêæ podatku trafi do
kasy miejskiej. Wtedy te¿ w wiêkszym stopniu bêdzie mo¿na
zrealizowaæ najbardziej potrzebne inwestycje w Miecie, jak
np.:drogi, chodniki, czy owietlenie.
red.

Cena 287 tys. PLN
TELEFON: 602-408-119

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A
specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
 EKG, spirometria
 badania pracowników
 badania kierowców
 drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem:
tel. 603 927 323

red.

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

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Z¹bkach
og³asza nabór na stanowisko

M£ODSZY BIBLIOTEKARZ
Niezbêdne wymagania i dodatkowe informacje
na stronie BIP UM Z¹bki;
www.umzabki.bip.org.pl
 zak³adka konkursy na wolne stanowiska pracy.

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

www.zabki.pl
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Dofinansowanie
zajêæ
z Funduszu
Zajêæ SportowoRekreacyjnych
Miasto Z¹bki uzyska³o
dofinansowanie zajêæ
z Funduszu Zajêæ Sportowo-Rekreacyjnych dla
uczniów na 2009 rok
W odpowiedzi na z³o¿ony w listopadzie
ubieg³ego roku wniosek do Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Miasto Z¹bki otrzyma³o
dofinansowanie z Funduszu Zajêæ Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów na 2009 rok na
realizacjê zajêæ nauki p³ywania dla dzieci
i m³odzie¿y. G³ównymi celami planowanych
zajêæ s¹ m.in.: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y, zapobieganie zjawiskom patologii spo³ecznej, zapoznawanie
uczestników z ró¿nymi formami aktywnoci fizycznej. Osoby bior¹ce udzia³ w zajêciach bêd¹ uczyæ siê nie tylko p³ywania, ale
tak¿e m.in. aktywnych gier i zabaw w wodzie, a tak¿e zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeñstwa podczas k¹pieli.
Dofinansowanie z Funduszu Zajêæ Sportowo-Rekreacyjnych wynosi 35 000 z³.

Stra¿ miejska
na medal

3 marca, ok. godz. 18, przy ul. Kolejowej
zauwa¿ono samochód marki VW Transporter, spod którego wydobywa³y siê k³êby
dymu. Niezw³ocznie poinformowano stra¿
miejsk¹. Stra¿nicy natychmiast przyjechali na
miejsce zdarzenia. Zabezpieczyli teren oraz
przyst¹pili do gaszenia pojazdu. Jednoczenie
za porednictwem dy¿urnego wezwano stra¿
po¿arn¹ i policjê. Na miejsce przyby³a za³oga OSP Z¹bki oraz JRG Wo³omin.
Kierowca pojazdu nie potrzebowa³ opieki lekarskiej. Po zakoñczeniu akcji wrak pojazdu zosta³ odholowany. Okazuje siê, ¿e
szybka interwencja stra¿ników miejskich
zapobieg³a nieszczêciu.
red.

Miasto z³o¿y³o
kolejne wnioski

Co siê dzieje
z drogami?

W ostatnim czasie Miasto Z¹bki z³o¿y³o
kilka wniosków o dofinansowanie zewnêtrzne. Pierwszy z nich dotyczy remontu dachu
w zabytkowym budynku Miejskiego Orodka
Kultury. Wniosek zosta³ z³o¿ony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do Ministerstwa Sportu i Turystyki z³o¿ono ostateczn¹ dokumentacjê w zwi¹zku z projektem w ramach programu Moje Boisko 
Orlik 2012. Ostatnio z³o¿ono tak¿e wniosek
na dofinansowanie budowy tunelu pod torami
kolejowymi w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy.
Do 15 kwietnia zostanie z³o¿ony wniosek
na informatyzacjê Urzêdu, dziêki któremu
mo¿na bêdzie dokonaæ wymiany sieci informatycznej oraz centrali telefonicznej.
W drugim kwartale zostanie z³o¿onych
jeszcze kilka wniosków. Termin ich sk³adania
jest uzale¿niony od harmonogramu naboru
wniosków w RPO WM 2007  2013. Wed³ug
zapewnieñ wiceburmistrza Mickiewicza Miasto z³o¿y stosown¹ aplikacjê na budowê: sali
rekreacyjno-sportowej, basenu, kortów tenisowych, skate parku, boiska wielofunkcyjnego
oraz lodowiska.
 Niestety w zwi¹zku z brakiem informacji
z Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania Funduszy Unijnych odnonie naborów w ramach
Dzia³ania 7.2 dotycz¹cego infrastruktury s³u¿¹cej edukacji. Miasto, mimo i¿ jest ju¿ od dawna gotowe, nie ma mo¿liwoci z³o¿enia wniosków o dofinansowanie: budowy filii SP nr 1,
remontu SP nr 2, remontu SP nr 1 oraz budowy
Przedszkola nr 3. Z dokumentacj¹ jestemy
gotowi, czekamy tylko na termin naboru  informuje wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz.
Okazuje siê, ¿e procedury wnioskowania
o rodki wymagaj¹ cierpliwoci i nieustannego oczekiwania, najpierw na og³oszenie terminu naboru wniosków, a potem na poszczególne etapy jego oceny.
red.

Wraz z wiosn¹ pe³n¹ par¹ ruszaj¹ prace
zwi¹zane z popraw¹ infrastruktury drogowej w Miecie. Og³oszono ju¿ przetarg na
budowê ulicy Warszawskiej. Wszczêto tak¿e postêpowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji na budowê tunelu pod torami kolejowymi w ci¹gu ulic Wojska
Polskiego  Orla. Og³oszono tak¿e przetarg
na budowê drogi w ulicy Mickiewicza na
ca³ym odcinku. W najbli¿szym czasie bêd¹
og³oszone przetargi na budowê drogi w ulicy Reymonta oraz Gdyñskiej.
Ca³y czas trwaj¹ jeszcze prace zwi¹zane
z projektowaniem g³ównych dróg w Z¹bkach.  Jeli chodzi o kompleksowy remont
i budowê g³ównych dróg w Z¹bkach, to czekamy na pozosta³¹ czêæ dokumentacji projektowej, szczególnie na ulice: Maczka, Nowoprojektowan¹, Wolnoci i Langiewicza.
Firma Complot, która to wykonuje ma opónienia w przekazaniu nam tej dokumentacji. Robimy wszystko, ¿eby te projekty
wp³ynê³y do nas jak najszybciej, gdy¿ te
drogi s¹ zaplanowane do wykonania w tym
roku  wyjania wiceburmistrz Grzegorz
Mickiewicz.
W przypadku realizacji inwestycji drogowych istotne s¹ równie¿ sprawy wodoci¹gowe. Jaki czas temu Miasto przekaza³o
gotow¹ dokumentacjê wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowê wodociagów
w ul. Wyzwolenia, Langiewicza, S³onecznej oraz Lipowej. Dziêki temu Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej mog³o og³osiæ przetarg na wykonanie wodoci¹gów
w tych ulicach. W najbli¿szym czasie PGK
og³osi przetarg na wykonanie wodoci¹gu w
ulicy Warszawskiej. Wodoci¹g obejmie drogê gminn¹ oraz czêæ wojewódzkiej. Ca³oæ
bêdzie stanowiæ odcinek od granicy Z¹bek
z Warszaw¹ a¿ do skrzy¿owania ulicy Warszawskiej z ul. Kossaka.
red.

ul. Mickiewicza nie doæ, ¿e jest w¹ska to i jest w fatalnym stanie
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Ruszy³ przetarg na ul. Warszawsk¹
11 marca Burmistrz Miasta Z¹bki og³osi³ przetarg na przebudowê ulicy Warszawskiej
na odcinku gminnym, który zaczyna siê od skrzy¿owania z drogê 634, a koñczy siê na
granicy Z¹bek z Warszaw¹ (czyli do ul. Janowieckiej).

Zakres robót obejmie opracowanie
i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe istniej¹cych nawierzchni,
budowê nowych nawierzchni jezdni i chodników, odwodnienie jezdni oraz zagospodarowanie terenów zielonych w obrêbie pasa
drogowego.
Termin sk³adania ofert wyznaczono na
1 kwietnia. Wtedy te¿ dojdzie do rozstrzygniêcia tego przetargu. Zgodnie z dokumentacj¹ przetargow¹ wykonawca bêdzie zobowi¹zany wykonaæ ca³¹ pracê w ci¹gu trzech
miesiêcy od momentu wejcia na plac budowy.
W ramach inwestycji powstanie nowa
jezdnia, dwustronny chodnik wraz z wjazdami.
Inwestycja ta wyczekiwana przez mieszkañców przez d³ugie lata w koñcu doczeka³a siê finalizacji. Obecnie droga ta jest w fatalnym stanie technicznym, a jest bardzo
wa¿na w systemie komunikacyjnym, gdy¿
spe³nia, mimo ¿e ma charakter gminny, funkcjê tranzytow¹.
red.

Projekt przebudowy ul. Warszawskiej

www.zabki.pl
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Wyjazd samorz¹dowców do Brukseli

Wszyscy zaproszeni przez Pos³a uczestnicy wyjazdu

Pose³ do Parlamentu Europejskiego Pan
Andrzej Wielowieyski w zesz³ym tygodniu zaprosi³ grupê samorz¹dowców do Brukseli, pokrywaj¹c praktycznie wszystkie zwi¹zane z tym
koszty. Wraz z grup¹ burmistrzów, kilku studentów, cz³onków stowarzyszenia Metropolia
Warszawa oraz przyjació³ Pana Pos³a zosta³em
zaproszony i ja. Podczas pobytu zaplanowano
dwa pe³ne dni powiêcone na spotkania w instytucjach politycznych, spotkania z pos³ami do
Parlamentu Europejskiego, ale tak¿e chwilê czasu wolnego na zwiedzenie Brukseli.
Autokar z zaproszonymi goæmi ruszy³
z Warszawy o 23:30 w poniedzia³ek. We wtorek wieczorem dotarlimy do docelowego hotelu. Po d³ugiej podró¿y kolacja smakowa³a
wymienicie, tym bardziej, ¿e nastêpnego poranka zaplanowano intensywny program.
Pan Andrzej Wielowieyski
Program rozpoczêlimy od zwiedzania Parlamentu Europejskiego, gdzie spotkalimy siê
z Pos³em Andrzejem Wielowieyskim  naszym
gospodarzem. W jednej z sal konferencyjnych
Pose³ przedstawi³ nam swoje dotychczasowe
dowiadczenia i spostrze¿enia z pracy parlamentarnej. Chwali³ organizacjê pracy, niezwykle wysokie kompetencje zatrudnianych tam
pracowników oraz wagê wielu poruszanych
w parlamencie spraw.
Stwierdzi³ jednoczenie, ¿e zasada veta w
Radzie Europejskiej jest archaiczna i przypomina system rz¹dzenia z XVIII-wiecznej Polski. Uwa¿a, ¿e w tym obszarze nale¿y jeszcze
wiele zmieniæ i ca³kowicie wprowadziæ system wiêkszociowy, gdy¿ nie blokuje on postêpu i jest bardziej demokratyczny. Mimo to,
w Unii Europejskiej nastêpuj¹ powolne, ale pozytywne zmiany, zw³aszcza dotycz¹ce relacji
pomiêdzy Parlamentem Europejskim a Rad¹
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Europejsk¹. Parlament zyskuje swoj¹ mocniejsz¹ i dominuj¹c¹ pozycjê nad Rad¹, a nie jak
kiedy stanowi³ jedynie cia³o opiniodawcze.
Przypomnê, ¿e Pan Andrzej Wielowieyski
uzyska³ mandat na skutek wakatu spowodowanego mierci¹ prof. B. Gieremka.
Struktura i instytucje UE
Pan Andrzej Ostrowski, pracownik Parlamentu Europejskiego, przedstawi³ doæ ciekaw¹ prezentacjê opisuj¹c¹ wszelkie zale¿noci
pomiêdzy poszczególnymi instytucjami UE,
tj.: Parlament Europejski, Radê Unii Europejskiej, Komisjê Europejsk¹. Wyjani³, i¿ sesje
Parlamentu nadal odbywaj¹ siê w starej siedzibie w Strasburgu, poniewa¿ formalnie nadal mieci siê tam siedziba Unii Europejskiej.
Na formalne przeniesienie siedziby nie zgadzaj¹ siê Niemcy. Dlatego 12 razy w roku, niemal wszyscy pracownicy i parlamentarzyci
przenosz¹ siê do Strasburga, co stanowi niezwykle skomplikowan¹ i kosztown¹ operacjê
logistyczn¹. Rocznie generuje to koszt ponad
200 milionów euro!

Parlament Europejski pe³ni podobn¹ funkcjê jak w Polsce, a jego kompetencje to g³ównie: w³adza ustawodawcza (razem z Rad¹
Unii Europejskiej), w³adza bud¿etowa (razem
z Rad¹ Unii Europejskiej), nadzór nad instytucjami UE. Parlament sk³ada siê z 785 bezporednio wybieranych pos³ów, jej obecny
przewodnicz¹cy to Pan Hans-Gert Poettering.
Radê Unii Europejskiej stanowi 27 ministrów z Pañstw Cz³onkowskich. Kompetencje
rady to: w³adza bud¿etowa (razem z Parlamentem), w³adza ustawodawcza (razem z Parlamentem), podejmowanie decyzji w sprawie
polityki zagranicznej, decyzje w sprawie polityki rolnej. Przewodnictwo w Radzie jest
rotacyjne i zmienia siê co 6 miesiêcy. Obecnie
Radzie UE przewodz¹ Czechy.
Komisja Europejska sk³ada siê z 27 cz³onków, Polskê reprezentuje Pani Komisarz Danuta Hûbner. Komisja stanowi organ wykonawczy
i jest inicjatorem procesów legislacyjnych. To
w³anie z Komisji wychodz¹ propozycje nowych
ustaw, dyrektyw, rozwi¹zañ. Obecnym przewodnicz¹cym jest Pan Jose Manuel Durao Barroso.

Od lewej: Pose³ Andrzej Wielowieyski, Wójt Izabelina Witold Malarowski, Wójt Nieporêtu Maciej Mazur,
Burmistrz Z¹bek Robert Perkowski, Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak
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Jedna z sal obrad znajduj¹ca siê w Komitecie Regionów. Sala w pe³ni przystosowana do symultanicznego t³umaczenia w wielu jêzykach jednoczenie.
Nowoczesne pulpity i wyposa¿enie

Kadry
Administracja europejska stanowi dwadziecia kilka tysiêcy pracowników, mieci siê
w trzech miastach: Strasburgu (odbywa siê
rocznie 12 sesji Parlamentu Europejskiego),
Brukseli (odbywaj¹ siê posiedzenia Komisji,
spotkania grup politycznych, oraz mini sesje
plenarne), Luksemburgu (tu mieci siê tzw. sekretariat  administracja i biuro kadr instytucji europejskich).
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e w 2008 roku
w siedzibie UE w Strasburgu by³a katastrofa
budowlana. Zawali³a siê czêæ nowoczesnego
dachu w sali plenarnej. Ca³e szczêcie, ¿e wydarzy³o siê to w wakacje i nikt nie ucierpia³.

skni¹c za ojczyzn¹ nie wytrzymuje tam d³ugo i
wraca do kraju lub korzysta z tzw. bezp³atnego
urlopu (taki urlop mo¿e trwaæ do 15 lat!).
Mam nadziejê, ¿e w przysz³oci wielu naszych m³odych mieszkañców podejmie tam
prace, co bêdzie równie¿ szans¹ dla Naszego
Miasta. Mamy w Z¹bkach wielu ambitnych
i m¹drych m³odych mieszkañców, wiêc ¿yczê
im sukcesów.
Komisja Europejska  Generalna Dyrekcja
Polityki Regionalnej
W siedzibie Komisji Europejskiej mielimy
spotkanie z pracownikami Generalnej Dyrekcji Polityki Regionalnej. Po krótkiej prezentacji na temat zró¿nicowania Europy, charakterystyki ró¿nych regionów, nast¹pi³a dyskusja.
Przedstawiciele dyrekcji potwierdzili, ¿e du¿a
czêæ polskich uregulowañ prawnych, to biurokratyczna nadgorliwoæ. Komisja Europejska nie precyzuje wielu aspektów pozostawiaj¹c swobodê dla poszczególnych krajów, w tym
dla Polski. Na przyk³ad procedury pozyskiwania pieniêdzy unijnych w Polsce s¹ tworzone
lokalnie i to one stanowi¹ g³ówn¹ barierê.

Inne
Odby³o siê równie¿ spotkanie z przedstawicielem Województwa Mazowieckiego,
w tym z Panem Andrzejem ¯uk, dyrektorem
Biura Regionalnego Województwa Mazowieckiego w Brukseli. Mazowsze jako jedyne polskie województwo posiada swoje przedstawicielstwo w Brukseli. Poniewa¿ jest to nowa
komórka, nie wiele jeszcze mo¿na mówiæ o jej
sukcesach. Intencj¹ jej powo³ania by³o lobbowanie lokalnych interesów Mazowsza w Unii
Europejskiej. Taka praktyka jest stosowana
przez inne pañstwa. Najwiêkszymi sukcesami
w tym zakresie mo¿e poszczyciæ siê Hiszpania, gdy¿ jej struktury s¹ powszechnie uznawane za najbardziej skuteczne.

System rekrutacji kadr
Podsumowanie
System rekrutacji do pracy jest ujednolicony. Ka¿dy, kto chcia³by podj¹æ tam pracê, musi
W Parlamencie, w tym w Komitecie Reprzejæ test ze znajomoci dwóch jêzyków: jegionów, zorganizowano równie¿ inne spotkaden z jêzyków roboczych (angielski, francunia profilowanie pod rodowisko samorz¹doski, niemiecki), drugi to jeden z jêzyków urzêwe. Wszystkie by³y doskona³¹ okazj¹, by
dowych UE (mo¿e byæ polski). Nastêpnie
zapoznaæ siê z systemem i obowi¹zuj¹cymi zaprzechodzi siê testy z wiedzy ogólnej o UE
sadami w Unii Europejskiej. £atwiej zrozuoraz z wiedzy specjalistycznej, której sami demieæ powi¹zania, zale¿noci, kompetencje
klarujemy znajomoæ. Po pozytywi w przysz³oci tê wiedzê wykorzynym przejciu testów mo¿na czekaæ
staæ.
na ciekaw¹ i dobrze p³atn¹ ofertê. IstMyl¹c o wydajnoci urzêdników
nieje równie¿ mo¿liwoæ odbywania
w niektórych polskich instytucjach
p³atnych i bezp³atnych sta¿y w instynasuwa mi siê ciekawy wniosek. Lutucjach unijnych. Ca³oæ problematydzie nie s¹ ani dobrzy, ani li. S¹ tacy
ki kadrowej prowadzi sekretariat UE
jakim im pozwalamy byæ. Je¿eli wiêc
zlokalizowany w Luksemburgu.
szef danej instytucji stawia nowe wyPraca jest ciekawa i daj¹ca du¿e
zwania i jest kreatywny, efektem bêmo¿liwoci rozwoju. Pracownikom
dzie poprawa funkcjonowania ca³ej
przys³uguje bogaty pakiet socjalny,
podleg³ej instytucji. Zbytnia biurokradarmowa szko³a z jêzykiem polskim
cja w Polsce niestety zmniejsza efekdla dzieci, darmowe zajêcia jêzykowe
tywnoæ. By to jednak zmieniæ, zmia(i to w ramach godzin pracy), pe³na
ny musz¹ nast¹piæ na poziomie
opieka medyczna ca³ej rodziny i wiele
obowi¹zuj¹cego prawa, poprzez jego
innych. Podstawowa pensj¹ netto to
uproszczenie.
2700 euro miesiêcznie, a maksymalnie kilkanacie tysiêcy. Ale trzeba siê Wójt Nieporêtu Maciej Mazur i Burmistrz Z¹bek Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Z¹bki,
najpierw tam dostaæ ;) Wiele osób tê- na tle Sali Plenarnej Parlamentu Europejskiego
Robert Perkowski
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O bezpieczeñstwie w Z¹bkach
Podczas ostatniej sesji rady miasta komendant komisariatu w Z¹bkach
Sylwester Mierzejewski z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoci policji za rok
2008.
Komendant przedstawi³ doæ interesuj¹ce dane statystyczne uwzglêdniaj¹c
podzia³ na ró¿ne kategorie przestêpstw (dane te przedstawiamy na poni¿szych wykresach).
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Wizyta komendanta na sesji spowodowana by³a równie¿ chêci¹ podziêkowania za wsparcie z¹bkowskiej policji przez Miasto. Chodzi tu g³ównie
o sfinansowanie godzin ponad normatywnych oraz zakup samochodu marki
Fiat Ducato. Poprzez dodatkowe godziny pracy uda³o siê wystawiæ 228 dwuosobowych patroli (dofinansowanie ze strony miasta to 70 tys. z³). Na zakup
samochodu w³adze wy³o¿y³y 60 tys. z³. Tak¹ sam¹ kwotê do³o¿y³a Komenda G³ówna Policji.  To dla nas bardzo wa¿ne wsparcie, szczególnie wa¿ne
w zwi¹zku z rozgrywkami I ligi pi³ki no¿nej w Z¹bkach  powiedzia³ komendant Mierzejewski.
Komendant pracê komisariatu oceni³ doæ dobrze, powo³uj¹c siê na statystyki wykonane dla ca³ego powiatu. Sporód 7 komisariatów Z¹bki uplasowa³y siê na drugiej pozycji.
Po krótkiej prezentacji odby³a siê debata nad stanem bezpieczeñstwa.
Radnego Andrzeja Chibowskiego zaniepokoi³ wzrost liczby przestêpstw
narkotykowych. Radny dopytywa³, gdzie jest najwiêcej tego typu przestêpstw
w Z¹bkach.
Komendant zapewni³, ¿e do przestêpstw narkotykowych nie dochodzi na
terenach wokó³ szkó³. Okazuje siê, ¿e sprawcy byli zatrzymywani w ró¿-
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nych miejscach miasta, ale nie za handel, lecz za przetrzymywanie. W wiêkszoci nie s¹ to mieszkañcy Z¹bek.
Radny Grzegorz Majtyka dopytywa³, czy mog¹ jeszcze funkcjonowaæ w
Z¹bkach s³u¿by ponadnormatywne.  S³u¿by ponadnormatywne s¹ niezbêdne, ale jest to decyzja samorz¹du, gdy¿ wi¹¿e siê to z dodatkowymi rodkami.
Radny Krzysztof B³awdziewicz zapyta³ komendanta o opinie w sprawie wspó³pracy ze stra¿¹ miejsk¹. Zdaniem komendanta wspó³pracuje siê
dobrze, ale by³oby jeszcze lepiej, gdyby stra¿ liczy³a wiêcej osób, dziêki czemu mog³aby pe³niæ
s³u¿bê w godzinach popo³udniowych i wieczornych.
Radna Zofia D¹browska zapyta³a komendanta
czy s¹ pe³nione przez policjê patrole wieczorne?
Zdaniem radnej w Z¹bkach dochodzi do wielu pobiæ szczególnie wieczorem, ale mieszkañcy boj¹
siê zg³aszaæ tego faktu na policjê.
Komendant poinformowa³, ¿e w nocy jest jeden patrol na ca³e miasto. Spowodowane jest to
brakami kadrowymi. Dlatego czasem mo¿e siê zdaNajnowszy nabytek policji

rzyæ, ¿e na policjantów trzeba czekaæ nawet kilka godzin, bo w tym czasie
mog¹ podejmowaæ inn¹ interwencjê.
Przewodnicz¹cy rady S³awomir Ziemski zapyta³ czy istnieje mo¿liwoæ
stworzenia filii komisariatu przy ul. Powstañców. Z wyjanieñ komendanta wynika, ¿e przy obecnym stanie etatowym bardzo trudno by³oby to zrobiæ. Gdyby stan etatowy by³ dwa razy wiêkszy to mo¿na by³oby stworzyæ
tak¹ filiê.
Na zakoñczenie samorz¹dowcy zapytali o oczekiwania komendanta wzglêdem w³adz Z¹bek.
 Nasza sytuacja socjalno-bytowa jest w miarê
dobra. Na razie liczba pojazdów jest wystarczaj¹ca. Warto by³oby rozwa¿yæ mo¿liwoæ sfinansowania godzin ponadnormatywnych. Na pewno
przyda³yby siê dwa komputery z oprogramowaniem  powiedzia³ na zakoñczenie komendant Mierzejewski.
Na zakoñczenie burmistrz Robert Perkowski
podziêkowa³ komendantowi za wspó³pracê, ¿ycz¹c
jeszcze lepszych wyników.
red.

Wybory w z¹bkowskim kole wêdkarskim
Zarz¹d Ko³a Miejskiego nr 130 PZW w Z¹bkach informuje, ¿e dnia 27.02.2009r.w lokalu
MOK przy ul. Orlej 8 odby³o siê Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze cz³onków naszego ko³a.

 II Zawody o puchar Prezesa Dolcanu- ³owisko komercyjne Jegiel
 I Zawody o puchar Burmistrza Miasta Z¹bki 
Glinianki w Zielonce;
 II Zawody z okazji Dnia Dziecka - Glinianki
w Zielonce;
 Autokarowa 2  dniowa wycieczka wêdkarska nad jezioro Mokre;
 Spiningowe zawody GP na Zalewie Zegrzyñskim w Serocku;
Za pozosta³e imprezy z tego harmonogramu odpowiedzialne s¹ Zarz¹dy kó³ w T³uszczu i Zielonce.
Przedstawione przez Zarz¹d propozycje na
2009 rok zosta³y jednog³onie zatwierdzone przez
Walne Zgromadzenie. Realizuj¹c kolejny punkt
porz¹dku obrad zebrani dokonali wyboru nowych
w³adz i organów ko³a.
Prezesem Zarz¹du na kolejn¹ 4-letni¹ kadencjê
zosta³ wybrany Franciszek D¹browski, a do 15 osobowego Zarz¹du weszli :Zygmunt Adamczyk 
Viceprezes ds. organizacyjnych; Edward Wo¿niak
 Viceprezes ds. szkoleniowych; Marian Bielec 
Sekretarz; Eugeniusz Swynar  Skarbnik; S³awo-

mir Pisarczyk  Gospodarz; Robert Fabisiak  Kapitan Sportowy oraz jako cz³onkowie zarz¹du: Stefan Go³da, Grzegorz Mazurkiewicz, Henryk O³owski, Stanis³aw O³owski, Jan Pilich, Pawe³ Rowicki,
£ukasz Rzeszutek, Robert Wo¿niak.
Sk³ad osobowy Komisji Rewizyjnej przedstaW spotkaniu udzia³ wziê³o 50 cz³onków oraz
wia siê nastêpuj¹co: Sebastian O³owski - Przezaproszeni gocie w osobach: Burmistrza Miasta
wodnicz¹cy; Edward R¹cki  Z-ca Przewodnicz¹Z¹bki  Roberta Perkowskiego oraz przedstawicego; Czes³aw Kobrzak  cz³onek komisji;
ciela Zarz¹du Okrêgu Mazowieckiego PZW KaRyszard Tomczyk  cz³onek komisji.
zimierza Mazurka.
Do S¹du Kole¿eñskiego wybrani
Zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem obHarmonogram imprez planowanych na 2009 r. przez ko³a 130, 23 i 140
zostali: Jan D¹browski  Przewodnirad, zebrani wys³uchali sprawozdañ za Lp.
Nazwa zawodów
Termin
Miejsce
cz¹cy; Andrzej Wójcik  rzecznik
minion¹ 4-letnia kadencjê: Zarz¹du, 1
Podlodowy Puchar Prezesów – mormyszka 18.01.
Glinianki w Zielonce
dyscypliny; Stefan Jêdrzejewski 
Komisji Rewizyjnej oraz S¹du Kole¿eñ- 2
Puchar Prezesa Dolcanu
25.04
£owisko Jegiel
cz³onek.
skiego. Po krótkiej, merytorycznej dys- 3
Puchar Burmistrza Koby³ki
01.05.
Glinianki w Zielonce
Delegatem ko³a na Okrêgowy
kusji, na wniosek Przewodnicz¹cego Ko- 4
Puchar Burmistrza T³uszcza
03.05.
Fiszor
Zjazd Delegatów bêdzie Marian Biemisji Rewizyjnej, w g³osowaniu 5
Puchar Burmistrza Z¹bek
10.05.
Glinianki w Zielonce
lec, a jego zastêpc¹ Franciszek D¹jawnym, zgromadzeni udzielili absolu- 6
Spiningowe Grand Prix
17.05
Glinianki w Zielonce
browski.
torium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi.
7
Puchar Prezesa Okrêgu-kadeci
30.05
Postoliska-T³uszcz
Honorowymi odznakami PZW za
Nastêpnie, w imieniu Zarz¹du- Pre- 8
Dzieñ Dziecka
31.05
Glinianki w Zielonce
d³ugoletni¹ dzia³alnoæ spo³eczn¹, przyzes zapozna³ zebranych z Planem pra- 9
Mistrzostwa Powiatu-kadeci
06.06.
Mokra Wie
znanymi przez Zarz¹d G³ówny wyró¿cy, a Skarbnik z Preliminarzem bud¿e- 10 Puchar 4 stawów – I zawody
07.06
Glinianki w Zielonce
nieni zostali: Ryszard Tomczyk  z³ot¹
towym na 2009 r. Dokumenty te 11 Puchar 4 stawów – II zawody
28.06
Glinianki w Zielonce
z wieñcami oraz Jan Pilich  z³ot¹.
zawieraj¹ informacje o planowanych 12 Puchar Przew.Rady T³uszcza
05.07.
Mokra Wie
Na zakoñczenie obrad Franciszek
na br. przedsiêwziêciach organizacyj- 13 Puchar Burmistrza Zielonki
12.07.
Glinianki w Zielonce
D¹browski  Przewodnicz¹cy Walnenych oraz zwi¹zanych z nimi kosztach. 14 Puchar Prezesa Ko³a T³uszcz
15.08
Mokra Wie
go Zgromadzenia podziêkowa³ obecSzczegó³owy wykaz tych imprez 15 Wycieczka wêdkarska do Zgonu
28-30.08. Jezioro Mokre
nym za przybycie i zaapelowa³ o akzawiera harmonogram na 2009 r. opra- 16 Puchar Prezesa Ko³a T³uszcz – kadeci
05.09.
Mokra Wie
tywny udzia³ w dzia³alnoci ko³a.
cowany wspólnie z Zarz¹dami kó³ nr. 17 Puchar 4 stawów – III zawody
06.09.
Glinianki w Zielonce
140 w T³uszczu oraz 23 w Zielonce. 18 Spining – Wierzbica
26.09
Zalew Zegrzyñski
Franciszek D¹browski
Zgodnie z trójstronnym porozumie- 19 Spining – Serock
27.09
Zalew Zegrzyñski
Prezes Zarz¹du Ko³a
11.10
Zalew Zegrzyñski
niem, nasze ko³o jest organizatorem 20 Spining – Pogorzelec
18.10.
Bug
koordynuj¹cym i odpowiedzialnym za: 21 Spining – Wyw³oka

www.zabki.pl
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Listy Mieszkañców
1. Co z miejscami parkingowymi przy Orlej
i przy 3-go Maja?
Pytanie:
W imieniu w³asnym oraz w³acicieli lokali
u¿ytkowych zwracam siê z ponown¹ prob¹ o pomoc w udostêpnieniu zarówno w³acicielom tych
lokali, a przede wszystkim klientom oraz pacjentom miejsc parkingowych zlokalizowanych
wzd³u¿ ulicy Orlej przy bloku Orla 4 i 6.
Nadmieniê, i¿ w lokalach tych budynków jest
prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza, z której
sumiennie odprowadzane s¹ podatki i wszelkie
p³atnoci z ni¹ zwi¹zane, a sytuacja, z jak¹ borykamy siê my i korzystaj¹cy z naszych lokali jest
utrudniona ze wzglêdu na osoby parkuj¹ce i wyje¿d¿aj¹ce do Warszawy poci¹giem. Poza tym
dostawcy maj¹ problem z zaparkowaniem, roz³adowaniem i dostarczeniem towaru do lokali.
Ja jako cz³onek wspólnoty wraz z administratorem bylimy na zebraniu Rady Miasta i wraz
z radnymi omawialimy ten problem. Zaproponowano wówczas, ¿e pojawi¹ siê znaki drogowe ograniczaj¹ce postój do 2 godzin oraz wyznaczenie dla
podró¿nych nowych miejsc parkingowych. Póki co
zmian nie widaæ, a nasza praca przez tê sytuacjê
jest mocno ograniczona. W zwi¹zku z powy¿szym
prosimy o pomoc w rozwi¹zaniu problemu.
Z powa¿aniem w imieniu w³asnym i pozosta³ych w³acicieli lokali u¿ytkowych.
Mieszkanka Z¹bek
Odpowied Burmistrza:
Szanowna Pani.
Publiczne miejsca parkingowe s¹ ogólnodostêpne i tylko takie mog¹ pozostaæ. Ograniczanie
ich jedynie do u¿ytku jednego przedsiêbiorstwa
lub jedynie jego klientów jest formalnie i moralnie
niemo¿liwe. Mo¿liwe jest natomiast wstawienie
zakazów parkowania i/lub ograniczeñ zgodnych
z Kodeksem Ruchu Drogowego, traktuj¹cych
wszystkich na równych zasadach. To prawda pojawi³ siê równie¿ pomys³ wdro¿enia parkometrów
w centrum Z¹bek, zapewniaj¹cych bezp³atne parkowanie do 2 godzin. Pomys³ ten niestety by³ doæ
kontrowersyjny i niejednoznacznie oceniany przez
Radnych.
W chwili obecnej trwaj¹ rozmowy z PKP PLK,
celem udostêpnienia terenów pod budowê niewielkiego parkingu Park & Ride, który zmniejszy³by t¹ uci¹¿liwoæ, mieszcz¹c oko³o 50 dodatkowych pojazdów. Wiele osób je¿d¿¹cych poci¹giem
blokuje miejsca parkingowe pozostawiaj¹c swoje samochody, zatem dodatkowe miejsca przeznaczone w³anie dla tej grupy osób bêd¹ bardzo przydatne. Niestety do czasu wybudowania miejsc
parkingowych, ka¿de ograniczanie mo¿liwoci
parkowania bêdzie ogranicza³o tak¹ mo¿liwoæ
równie¿ dla Pañstwa klientów.
Liczê, ¿e w³aciciel parkingu podziemnego
pod pasa¿em wreszcie uruchomi obiekt. Na t¹
okolicznoæ trwa³y rozmowy pomiêdzy firm¹
Dolcan a Rad¹ Miasta, niestety nie przynios³y do
tej pory satysfakcjonuj¹cego rozwi¹zania. Ten
prywatny parking znajduje siê w wiêkszej czêci
na terenie miasta Z¹bki, natomiast grunt pod ulic¹ Orla jest w³asnoci¹ tej firmy. Firma argumentuje, ¿e uruchomienie tego parkingu by³oby eko-
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nomicznie uzasadnione dopiero po uregulowaniu
stanu w³asnociowego gruntów znajduj¹cych siê
pod obiektem, co stoi w sprzecznoci ze zdaniem
niektórych Radnych. Sprawa parkingu stanê³a
w miejscu.
Serdecznie pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
2. Co z utwardzeniem ulicy Mickiewicza?
Pytanie:
My mieszkañcy ulicy Mickiewicza (odcinek
od ulicy Nowej do ulicy Klamrowej) zwracamy
siê z ogromn¹ prob¹ do Pana Burmistrza o utwardzenie naszej ulicy kostk¹ brukow¹ w mo¿liwie
najbli¿szym czasie. Nasza proba jest jednoczenie apelem o poprawê warunków naszego ¿ycia
w miecie Z¹bki.
Panie Burmistrzu my toniemy w b³ociewiosn¹, jesieni¹ i zim¹, za latem kurz z ulicy
wdziera siê do naszych domów i p³uc, powoduj¹c
alergie. Nierównoci (ogromne dziury) na ulicy
powoduj¹ u mieszkañców uszkodzenia cia³a- z³amania i zwichniêcia koñczyn. Prócz szkód na
zdrowiu ponosimy koszty zwi¹zane z czêstymi
naprawami samochodów  nagminne uszkodzenia m.in. amortyzatorów i wahaczy.
Kilkakrotnie przedstawiciele Urzêdu Miasta
przyje¿d¿ali ogl¹daæ nasz¹ ulicê. Zdarza³o siê, ¿e
nie wysiadali z samochodów, boj¹c siê zabrudzenia obuwia, albo zawracali samochodami boj¹c
siê uszkodzeñ. Wygl¹da na to, ¿e nasza ulica zosta³a zapomniana, bo z wizyt urzêdników nic nie
wynik³o.
Panie Burmistrzu pragniemy ¿yæ w cywilizowanych warunkach, a nie wstydziæ siê miejsca,
gdzie mieszkamy. Jest to równie¿ Pana wstyd, bo
jako przedstawiciel w³adzy, wybrany w wyborach
samorz¹dowych, jest Pan prawnie zobowi¹zany
do dbania o nas, mieszkañców. A my mieszkañcy
ponosimy koszty zwi¹zane z wydatkami na rzecz
miasta, p³ac¹c podatki od nieruchomoci oraz
podatki od dochodów. Czujemy wiêc moralne prawo do ¿¹dania poprawy warunków ¿ycia. Nasze
pismo jest prob¹, poniewa¿ uwa¿amy, ¿e prob¹
mo¿na wiêcej zyskaæ ni¿ ¿¹daniami.
Mamy nadziejê, ¿e Pan Burmistrz przychylnie i rzeczowo spojrzy na nasze pismo i ¿e wkrótce bêdziemy mieæ now¹ ulicê i zaczniemy godnie ¿yæ.
Pod pismem 19 podpisów
Odpowied Burmistrza:
Szanowni Pañstwo.
Temat nieutwardzonych dróg w Naszym Miecie to nadal dominuj¹ca problematyka zadañ inwestycyjnych. W ka¿dym miesi¹cu jest kilka
prób o interwencjê i utwardzenie nawierzchni
kostk¹ lub asfaltem. Mogê wymieniæ wiele ulic,
ale najbardziej potrzebuj¹cymi i aktywnymi w
tym zakresie s¹ mieszkañcy ulic: Mickiewicza,
Wigury, Bocianiej, Sokolej, Olszewskiego, Piotra Skargi, Reymonta i innych. Te ulice s¹ obecnie brane pod uwagê do utwardzenia w pierwszej kolejnoci. Niestety proces inwestycyjny,
polska biurokracja i brak pe³nego podziemnego
uzbrojenia nak³ada pewne ograniczenia czaso-

we, zmuszaj¹c nas wszystkich do pewnej cierpliwoci.
Wbrew pozorom, przez ostatnie dwa lata, wiele
ulic uda³o siê ju¿ utwardziæ i w ten sposób zaspokoiæ ju¿ wielu mieszkañców Z¹bek. Ostatnio
utwardzone ulice stanowi¹ wrêcz 10% wszystkich
ulic w Z¹bkach. W roku bie¿¹cym planowalimy
utwardzenie takich ulic jak: Torfowa (dokoñczenie), Mickiewicza (I etap), Nowa (brakuj¹cy odcinek), Maczka, Nowoprojektowana, Wolnoci
(ca³oæ) i w miarê mo¿liwoci inne. Na wiele z
tych dróg posiadamy ju¿ gotow¹ dokumentacjê
budowlan¹ wraz z pozwoleniami budowlanymi,
na pozosta³e i wiele innych dokumentacja techniczna jest w trakcie przygotowania. W roku bie¿¹cym zostanie rozpoczêta równie¿ modernizacja drogi powiatowej ul. Batorego.
Z uwagi na ograniczone rodki finansowe oraz
fakt, ¿e ze wzglêdów organizacyjnych nie da siê
zrobiæ wszystkich ulic na raz, droga Mickiewicza
by³a planowana jako inwestycja dwuletnia (2009
odcinek Bema-Nowa, 2010 odcinek Nowa-Klamrowa). Podzielam Pañstwa uwagi co do tragicznego stanu drogi, mo¿na wrêcz t¹ drogê zaliczyæ
do najmniej przejezdnych w Z¹bkach, co jest spowodowane lokaln¹ charakterystyk¹ gruntu i niekorzystnych stosunków wodnych (dawne tereny bagienne). Dlatego zdecydowalimy o ewentualnym
wykonaniu ca³ej ulicy Mickiewicza w tym roku,
rezygnuj¹c z przed³u¿enia ulicy Nowej. Ulicê Now¹
utwardzi siê w takim razie w roku przysz³ym. Niestety bud¿et miasta ma swoje ograniczenia. Zmiana ta wymaga jednak akceptacji Rady Miasta Z¹bki, co wierzê, ¿e nast¹pi bez zbêdnej zw³oki.
Przygotowuj¹c inne ulice do utwardzenia, intensywnie przygotowujemy infrastrukturê podziemn¹. W roku 2008 wykonalimy kilkanacie
kilometrów sieci wodoci¹gowej, co tylko przybli¿a wszystkich do oczekiwanego asfaltu lub kostki.
Szacujemy, ¿e utwardzenie wszystkich dróg gminnych nast¹pi za 6-8 lat. Dokonuj¹c wyboru co do
kolejnoci utwardzenia tych ulic bierzemy pod
uwagê nastêpuj¹ce kryteria: pe³ne uzbrojenie podziemne, istotnoæ komunikacyjna dla wiêkszej iloci mieszkañców, gêstoæ zabudowy, d³ugoæ oczekiwania na utwardzenie, aktywnoæ mieszkañców.
Niestety oczekuj¹cych mieszkañców muszê
prosiæ o cierpliwoæ i wyrozumia³oæ. Drogi nieutwardzone, nawet najbardziej zadbane, bêd¹
stwarza³y wiele k³opotów. Ci¹g³e pog³êbienie ulic
powoduje powstanie ka³u¿, ci¹g³e nasypywanie
powoduje sp³yw wody z ulic na podwórka. Niestety wród gêstej zabudowy brak jest mo¿liwoci skutecznego odwodnienia i zapewnienia trwa³oci drogi nieutwardzonej. Zatem tylko kostka
lub asfalt rozwi¹¿e nasze wspólne bol¹czki. Jeszcze raz proszê o cierpliwoæ i wyrozumia³oæ
mieszkañców pozosta³ych ulic.
Poniewa¿ podpisani Pañstwo nie podali adresu do korespondencji, postanowi³em udzieliæ odpowiedzi na Wasze pismo t¹ form¹ (strona internetowa i gazeta Co S³ychaæ?). W ten sposób
dotrê z informacj¹ równie¿ do pozosta³ych mieszkañców, których dotyczy przedmiotowa sprawa.
Serdecznie pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
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3. Co z fotoradarami w Z¹bkach?
Pytanie:
Panie burmistrzu, kiedy Stra¿ Miejska bêdzie
mia³a fotoradary, by polepszyæ bezpieczeñstwo
mieszkañcom na naszych nierównych drogach. Ja
rozumiem ¿e Stra¿ Miejska zosta³a powo³ana do
wy¿szych celów takich jak kontrole umów na
wywóz nieczystoci sta³ych oraz pouczanie mieszkañców, by odnie¿yli chodnik przed posesj¹.
A gdzie sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem? Bo
to chyba to jest najwa¿niejsze? Na tym nie mo¿na oszczêdzaæ. Jako g³ówny zwierzchnik komendanta Stra¿y miejskiej proszê o jak najszybsz¹
reakcjê i zobligowanie pana komendanta do dzia³añ w tym kierunku.
Z poszanowaniem  Mieszkaniec.
Odpowied udzielona przez Komendanta
Stra¿y Miejskiej w imieniu Burmistrza:
Szanowny Panie
Odpowiadaj¹c na Pana zapytanie o fotoradary
dla stra¿y miejskiej, informujê i¿ w 2009 r. nie
przewiduje siê zakupienia takich urz¹dzeñ. Poprawa bezpieczeñstwa mieszkañców jest najwa¿niejszym zadaniem w³adz miasta, w tym równie¿ bezpieczeñstwo na z¹bkowskich ulicach. Realizuj¹c
to zadanie stra¿ miejska nawi¹za³a cis³¹ wspó³pracê z Komend¹ Powiatow¹ Policji (z sekcj¹ ruchu drogowego). Wspólnie wytypowano ulice
i miejsca, gdzie dochodzi najczêciej do wypadków, kolizji, przekraczana jest dopuszczalna prêdkoæ pojazdów. W typowaniu takich miejsc brano tak¿e pod uwagê nap³ywaj¹ce informacje
i sygna³y od mieszkañców. Wszystkie miejsca zosta³y objête dzia³aniami przez wspólne patrole policji i stra¿y miejskiej. Patrole s¹ zmotoryzowane

i wyposa¿one w urz¹dzenia do pomiaru prêdkoci i stanu trzewoci kieruj¹cych. Z licznych podziêkowañ nap³ywaj¹cych od mieszkañców
i wspólnot mieszkaniowych wynika, ¿e dzia³ania
te przynosz¹ po¿¹dany skutek. Dzia³ania prowadzone s¹ kilka razy w tygodniu w ró¿nych godzinach i nadal bêd¹ kontynuowane. Ulice i miejsca,
gdzie mo¿na najczêciej spotkaæ patrole to: Powstañców, Szwole¿erów, Batorego, Szpitalna,
Skorupki, otoczenie placówek owiatowych
(szko³y, przedszkola). Stra¿ miejska prowadzi
równie¿ dzia³ania profilaktyczne. Funkcjonariusze zapoznaj¹ dzieci i m³odzie¿ w przedszkolach
i szko³ach jak zachowaæ siê na drodze do i ze szko³y, bezpiecznego przechodzenia przez jezdniê, jak
zachowaæ siê w przypadku osób nieznajomych
i przypadkowo spotkanych itp. Kontrolujemy stale
okolice placówek owiatowych pod k¹tem rozprowadzania rodków odurzaj¹cych, spo¿ywania
alkoholu. wybryków chuligañskich, rozbojów
i wymuszeñ dokonywanych na dzieciach i m³odzie¿y. Jak Pan widzi nie tylko sprawdzamy umowy na wywóz nieczystoci. Kontrola umów te¿
przynosi po¿¹dane efekty. Do chwili obecnej skontrolowano ponad 1/3 z 5000 gospodarstw domowych tj. powy¿ej 1600 z czego po³owa nie mia³a
zawartych umów, na dzieñ dzisiejszy posiadaj¹
takie umowy. Jest to kilkadziesi¹t ton miej mieci
wyrzucanych pod os³on¹ nocy do lasu, s¹siadowi
na dzia³kê, pod bramê, skwery, do parku czy do
miejskich koszy i na przystanki komunikacji. Wykonujemy wiele jeszcze innych czynnoci administracyjnych i porz¹dkowych, których nie sposób wymieniæ w kilku zdaniach.
Pozdrawiam
Zbigniew Forysiak
Komendant Stra¿y Miejskiej w Z¹bkach

Rekrutacja do przedszkoli
publicznych na rok szkolny
2009/2010
W okresie od 2 marca do dnia 31 marca 2009 r.
trwaj¹ zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do przedszkoli publicznych w Z¹bkach. Karty zg³oszeniowe
mo¿na otrzymaæ w placówkach przedszkolnych:
1. Publiczne Przedszkole Nr 1, w godz. 7.00-17.00
w siedzibie przedszkola przy ul. Wyspiañskiego 22,
2. Publiczne Przedszkole Nr 2, w godz. 8.00-15.00
w siedzibie przedszkola przy ul. Prusa 7,
3. Publiczne Przedszkole Nr 3, w godz. 8.00-16.00
w siedzibie przedszkola przy ul. Powstañców 60 B.
Karty z³o¿one po terminie nie zostan¹ rozpatrzone. Szczegó³owe kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2009/2010 okrelaj¹ statuty poszczególnych placówek.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji
w pierwszej kolejnoci do przedszkola przyjmowane s¹ dzieci w wieku 6 lat odbywaj¹ce roczne przygotowanie przedszkolne. W nastêpnej kolejnoci
przyjmowane s¹ dzieci matek lub ojców samotnie je
wychowuj¹cych, matek lub ojców, wobec których
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci b¹d ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy
oraz niezdolnoæ do samodzielnej egzystencji, na
podstawie odrêbnych przepisów, a tak¿e dzieci
umieszczone w rodzinach zastêpczych.







Dodatkowe kryteria rekrutacji stanowi¹:
zamieszkanie na terenie miasta Z¹bki (meldunek
lub NIP 3),
kontynuacja edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu,
posiadanie rodzeñstwa, które ju¿ uczêszcza do
danego przedszkola,
zatrudnienie obojga rodziców,
wielodzietnoæ rodziny (troje i wiêcej dzieci),
korzystanie z pe³nej oferty przedszkola.

W Parafii wiêtej Trójcy zrodzi³a siê nowa inicjatywa
Rodzice w rozmowie z przewodnicz¹c¹ m³odzie¿owej rady parafialnej Pani¹ Katarzyn¹ Dziêcio³ czêsto narzekali Nie mogê pomóc córce/synowi w nauce jêzyka niemieckiego, poniewa¿ sama
nigdy nie mia³am z nim stycznoci. Na korepetycje mnie nie staæ. Dziêki wietlicy dziecko nadrobi³oby zaleg³oci i mi³o spêdzi³o czas na nauce, a nie
przed ekranem telewizora czy komputera
Pani Katarzyna postanowi³a wyjæ naprzeciw
temu problemowi i postanowi³a zrobiæ co dla dzieci, które maj¹ trudnoci w nauce oraz nie wiedz¹,
jak ciekawie i owocnie spêdzaæ czas. Pani Katarzyna przedstawi³a swój projekt Ksiêdzu Proboszczowi Edwardowi Kowarze, który popar³ tê inicjatywê
i obj¹³ honorowy patronat. Wspólnie z Ksiêdzem
Proboszczem ustalili styl pracy, harmonogram zajêæ dla dzieci oraz pozyskali wolontariuszy.
wietlica czynna jest w ka¿d¹ rodê w godzinach od 17:00 do 19:00.
roda to dzieñ, w którym wolontariusze (najczêciej s¹ to opiekunowie grup parafialnych,
studenci nauk o rodzinie i pedagogiki) bezp³atnie pomagaj¹ dzieciom w nauce oraz lekcjach
z ró¿nych przedmiotów np. z jêzyka angielskiego, niemieckiego, matematyki, jêzyka polskiego czy te¿ geografii.
 Przychodz¹ do nas dzieci z ró¿nymi problemami. Najczêciej s¹ to trudnoci z jêzykami obcymi. Jednak ka¿de dziecko bez wzglêdu
na problem jest przyjmowane. Jeli kto raz sko-
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rzysta³ z naszej pomocy wraca do nas z chêci¹.
Dzieci bardzo ceni¹ sobie towarzystwo wolontariuszy (prawie ka¿de dziecko ma ju¿ swoj¹ ulubion¹ ciociê lub wujka i to z nim najbardziej chce
pracowaæ. Wolontariusze wprowadzaj¹ do nauki zabawy edukacyjne, które bardzo pomagaj¹ dzieciom
przyswoiæ wiedze np. z jêzyków obcych.
Czêsto oprócz pomocy w lekcjach wolontariusze pomagaj¹ rozwi¹zywaæ dzieciom ich ma³e problemy .Dla dzieci bardzo wa¿ne jest, ¿e kto ich s³ucha i stara siê zrozumieæ. Naukê dzieciom umilaj¹
smako³yki, które stanowi¹ przerywnik w bardzo trudnych zadaniach  mówi pani Katarzyna.
Dodatkowe zajêcia odbywaj¹ siê raz lub dwa
razy w miesi¹cu w soboty od 15:15-18:00.
W ka¿dym miesi¹cu przygotowany jest inny
rodzaj zajêæ np. zajêcia z reedukacji, zajêcia teatralne, plastyczne, muzyczne, rekreacyjne itp.

Zajêcia prowadzone s¹ przez wykwalifikowana
kadrê: reeduktora, logopedê, studenta ASP, aktora z teatru studenckiego itp.
Ch³opcy i dziewczynki, które uczêszczaj¹ na
zajêcia wyje¿d¿aj¹ razem z dzieæmi z zespo³ów parafialnych na ró¿ne wycieczki organizowane przez
nasz¹ parafie oraz uczestnicz¹ w balach karnawa³owych, andrzejkowych czy te¿ seansach filmowych.
Zapraszamy wszystkie dzieci do skorzystania
z naszej oferty.
Nasza wietlica dopiero siê rozwija i ma wiele
potrzeb. Wziêlimy udzia³ w konkursie og³oszonym przez gminê i uda³o nam siê pozyskaæ fundusze na pomoce edukacyjne.
Zajêcia prowadzone s¹ na razie w salkach przykocielnych, jednak marzylimy o swoim w³asnym pomieszczeniu.
Ksi¹dz Proboszcze spe³ni³ nasze marzenia
i ofiarowa³ wietlicy pomieszczenie, aby
mog³a jeszcze bardziej siê rozwin¹æ. Jednak
wymaga ono generalnego remontu, bez którego nie mo¿emy dalej siê rozwijaæ, a chcielibymy zwiêkszyæ liczbê dni, w których wietlica by³aby czynna.
Jeli kto chcia³by wspomóc remont i nasz¹
inicjatywê prosimy o kontakt na mail:
prezesi@poczta.onet.pl
Harmonogram zajêæ mo¿na znaleæ na naszej stronie parafialnej (www.zabki.x.pl).
Serdecznie zapraszamy.
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WKM

pewne rzeczy s¹ osobiste

Wymieñ kartê miejsk¹ w Urzêdzie
Ju¿ nie trzeba fatygowaæ siê do Warszawy na ul. Senatorsk¹ 37 lub do którego z Punktów Obs³ugi Pasa¿erów ZTM dzia³aj¹cych przy stacjach metra. Teraz otrzymasz spersonalizowan¹ Warszawsk¹ Kartê Miejsk¹ na miejscu  w Urzêdzie Miasta Z¹bki.
Przez kilka najbli¿szych miesiêcy na terenie
podwarszawskich miejscowoci zostan¹ uruchomione mobilne punkty ZTM, w których bêdzie
mo¿na z³o¿yæ odpowiedni wniosek, a nastêpnie
odebraæ osobist¹ kartê miejsk¹. Akcja zostanie
przeprowadzona w 11 miejscowociach powiatu
pruszkowskiego, wo³omiñskiego, otwockiego,
miñskiego i piaseczyñskiego.
Mobilny punkt ZTM w Z¹bkach zacznie dzia³aæ 27 kwietnia w Urzêdzie Miasta Z¹bki (ul. Wojska Polskiego 10) i bêdzie otwarty do 30 kwietnia. Pasa¿erowie zainteresowani wymian¹ karty
mog¹ siê zg³aszaæ w poniedzia³ek w godz. 10-16,
a od wtorku do pi¹tku w godz. 9-15. ¯eby otrzymaæ spersonalizowan¹ Warszawsk¹ Kartê Miejsk¹ nale¿y wype³niæ wniosek i dostarczyæ aktualne zdjêcie legitymacyjne. Osoby nie posiadaj¹ce
zdjêcia bêd¹ mia³y mo¿liwoæ wykonania go na
miejscu w godzinach dzia³ania punktu.
Zgodnie z uchwa³¹ sto³ecznych radnych (nr
XLVII/1454/2009 z 15 stycznia br.) od 1 stycznia
2010 r. imienne bilety okresowe (30- i 90-dniowe) bêd¹ kodowane wy³¹cznie na kartach spersonalizowanych - ze zdjêciem w³aciciela oraz z jego
imieniem i nazwiskiem.
15 marca w Radzyminie odby³ siê
VIII Halowy Turniej Pi³ki No¿nej
Samorz¹dowców.
W turnieju tym wyst¹pi³o 12 dru¿yn
reprezentuj¹cych
gminy powiatu wo³omiñskiego, a tak¿e z pobliskiego
Legionowa, Mazowieckiego Urzêdu
Marsza³kowskiego,
Wo j e w ó d z k i e g o
Urzêdu Pracy w Warszawie, Kujawsko  Pomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego oraz reprezentacja Policji.
W turnieju wystartowali równie¿ i nasi samorz¹dowcy.
Zesz³oroczne wystêpy zakoñczy³y siê na

Procedura wymiany karty jest prosta i ca³kowicie bezp³atna. ¯eby otrzymaæ spersonalizowan¹
Warszawsk¹ Kartê Miejsk¹ nale¿y wype³niæ specjalny wniosek i dostarczyæ go wraz z aktualnym
zdjêciem legitymacyjnym. Dziêki danym zawartym na karcie nie bêdzie ju¿ potrzeby dodatkowego legitymowania siê dowodem to¿samoci. Nowa
karta nie wymaga te¿ podpisywania. Posiadacze
biletów ulgowych, musz¹ jednak mieæ przy sobie
dokument powiadczaj¹cy prawo do ulgi.
W przypadku zagubienia karty mo¿na j¹ zablokowaæ w jednym z Punktów Obs³ugi Pasa¿erów ZTM. Nastêpnie otrzymaj¹ Pañstwo od rêki
duplikat (wydanie duplikatu jest odp³atnie i kosztuje 10 z³). W przypadku niewykorzystania czêci biletu mo¿liwe jest przeniesienie jej na duplikat karty lub zwrot pieniêdzy w Punkcie Obs³ugi
Pasa¿erów ZTM przy ul. Senatorskiej 37.
Spersonalizowan¹ kartê mo¿na sobie tak¿e
zaprojektowaæ za pomoc¹ kreatora znajduj¹cego
siê na stronie internetowej: personalizacja.ztm.waw.pl.
Kartê mo¿na równie¿ otrzymaæ w Punktach
Obs³ugi Pasa¿erów ZTM przy sto³ecznych stacjach metra:
 Centrum  pawilon 2010 B
 wiêtokrzyska  pawilon 1000 G
 Ratusz Arsena³  pawilon 09
 Plac Wilsona  pawilon 1002
 Marymont  pawilon 1012
 M³ociny  budynek przesiadkowy w Wêle
Komunikacyjnym M³ociny
oraz
 w siedzibie ZTM (ul. Senatorska 37)  wejcie E.
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przedostatnim miejscu. Chc¹c poprawiæ ten wynik, z¹bkowscy pi³karze przyst¹pili do turnieju z
wielkim animuszem.
Zgodnie z regulaminem dru¿yny przydzielono do dwóch grup. Z¹bki trafi³y do grupy A, w
której zagra³y równie¿: Wo³omin, Zielonka, Koby³ka, Starostwo Powiatowe oraz Policja. Do pó³fina³ów awansowa³y dwie dru¿yny. Do faworytów tej grupy nale¿a³y zespo³y Policji i Koby³ki.
Policjanci nie zawiedli i awansowali z pierwszego miejsca, za drugie miejsce i awans uzyska³a
niespodziewanie Zielonka.
Nasza dru¿yna rozegra³a cztery bardzo wyrównane spotkania, z których tylko jedno zakoñczy³o
siê zwyciêstwem, w pozosta³ych zabrak³o o drobinê szczêcia. W pi¹tym spotkaniu z Koby³k¹
musielimy uznaæ niew¹tpliw¹ wy¿szoæ faworyzowanej Koby³ki.
Ostatecznie dru¿yna z¹bkowskich samorz¹dowców zdoby³a 3 punkty, strzelaj¹c 5 bramek,

trac¹c 14 goli, zajê³a ostatecznie 10  te miejsce,
czyli o jedno wy¿ej ni¿ w zesz³ym roku. Mo¿na
to uznaæ za malutki sukces. Przy tej wzrostowej
tendencji, pozostaje mieæ nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêdzie jeszcze lepiej.
red.
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