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Lista rankingowa projektów w ramach Dzia³ania 3.1 – Drogi Gminne RPO WM

Œrodki unijne
coraz bli¿ej Z¹bek
Gminy i powiaty Mazowsza z niecierpliwoci¹ czeka³y najpierw na og³oszenie terminów naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Kiedy terminy ju¿ og³oszono przed samorz¹dami stan¹³ d³ugi
proces weryfikacji, najpierw pod wzglêdem formalnym, a w dalszej kolejnoci merytorycznym. Dla Z¹bek kluczowe znaczenie mia³y konkursy na
dofinansowanie infrastruktury drogowej. W tym celu miasto z³o¿y³o 3 wnioski, o ³¹cznej kwocie dofinansowania ponad 46 mln z³.
Na pocz¹tku tego tygodnia og³oszono listê rankingow¹ dzia³ania 3.1 
drogi gminne. Z³o¿one przez miasto projekty zosta³y ocenione przez ekspertów bardzo wysoko, znalaz³y siê w cis³ej czo³ówce.  Do og³oszonego
w zesz³ym roku przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika konkursu na dofinansowanie budowy dróg gminnych z³o¿ono ok.
600 wniosków. Ostatecznie na dofinansowanie mo¿e liczyæ ok. 250 wniosków uwzglêdnionych na licie rankingowej, kolejnoci¹ u³o¿onych wed³ug oceny punktowej. W pierwszych kilkunastu znalaz³y siê wszystkie

wiêcej na str. 6

Dokoñczenie na str. 8.

MARIAGE

Gabinet Kosmetyczny
Z¹bki ul. Batorego 1
zaprasza na

depilacjê laserow¹
tel. 022 781-40-00

Us³ug
ASKIB Biuro
Kadrowo-Szkoleniowych
(www.askib.pl)

oferuje szkolenia:

 Podstawy obs³ugi komputera
(zachêcamy Seniorów)
 Specjalista ds. kadr z P³atnikiem
kontakt: 0-503 765 560 lub 0-601 440 130

www.zabki.pl

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!
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Ca³a Polska Biega
w Z¹bkach
 ekologicznie
Ju¿ po raz drugi Z¹bki wezm¹ udzia³ w ogólnopolskiej akcji Ca³a
Polska Biega 2009, która odbêdzie siê 9 maja br. o godzinie 1100.
Organizatorem biegu dla mieszkañców miasta jest Publiczne Gimnazjum Nr1, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Z¹bkach oraz Urz¹d
Miasta Z¹bki. Start i metê wyznaczono przed budynkiem szko³y przy
ul. Harcerskiej 9. Dystans do przebiegniêcia lub przespacerowania to
3km. Trasê biegu wyznaczono ulicami Sikorskiego, a dalej lasem pomiêdzy ulicami Skorupki/¯o³nierska, Sikorskiego. W ubieg³ym roku
pobieg³o 96 osób.
W tym roku bieg uatrakcyjni Festyn Ekologiczny, który równie¿
odbêdzie siê na terenie gimnazjum, a którego organizacjê wesprze Starostwo Powiatu Wo³omiñskiego w ramach realizacji zadania  Nie zamiecaj naszej ma³ej Ojczyzny, nie ¿yjesz w niej sam.
Wród atrakcji na festynie przewidziano:
 wykonanie instalacji z odpadów ekologicznych,
 malowanie twarzy (na które zapraszamy wszystkie dzieci),
 konkurs z nagrodami na najfajniejsze przebranie z odpadów ekologicznych i happening,
 wymianê zu¿ytej baterii na o³ówek.
Zapraszamy wszystkich chêtnych uczniów, rodziców i mieszkañców Z¹bek do w³¹czenia siê w ogólnopolsk¹ akcjê maj¹c¹ na celu aktywizacjê ruchow¹, i integracjê spo³ecznoci lokalnej oraz zwiêkszenie
wiadomoci ekologicznej Mieszkañców Naszego Miasta.
Zak³ady, firmy, instytucje, szko³y mog¹ wytypowaæ swoich delegatów. Osoby prywatne, rodziny, solo i w duecie. Wiek nie jest ¿adn¹
przeszkod¹. Przyjmujemy zg³oszenia osób od 0-99 lat. Zachêcamy do
wymylenia odpowiedniej dla siebie kategorii. W ubieg³ym roku pobieglimy w kategoriach old boy, na bosaka,pani w kapeluszu,
i inne.
Zapisy od 1000 w dniu biegu przed budynkiem szko³y. Wiêcej informacji na stronach www.zabkig1.pl, www.zabki.pl, www.polskabiega.pl
Zapewniamy, ¿e tego dnia nie ma przegranych. Ka¿dy wygrywa
swoje zdrowie i pami¹tkowy dyplom oraz nagrody dla wszystkich, którzy zechc¹ siê przebraæ w strój zrobiony z odpadów ekologicznych.
Do biegu nie trzeba siê specjalnie przygotowywaæ, wystarcz¹ wygodne buty, niekrêpuj¹ca odzie¿, odrobina chêci i dobry humor.
Katarzyna Markowska (PG nr1)
Iwona Potêga (Promocja UM Z¹bki)

Szeciolatki w szkole
W zwi¹zku z przyjêciem przez Sejm w dniu 19 marca 2009 r.
ustawy o zmianie ustawy o systemie owiaty, w myl której pocz¹wszy od roku szkolnego 2009/2010 rodzice szeciolatków, które
wczeniej objête by³y wychowaniem przedszkolnym, otrzymali prawo wyboru, czy pos³aæ dziecko do pierwszej klasy szko³y podstawowej, czy pozostawiæ je w przedszkolu. Ministerstwo Edukacji
Narodowej stworzy³o specjaln¹ stronê internetow¹: www.6latki.men.gov.pl, która pomo¿e rzetelnie wyjaniæ w¹tpliwoci zwi¹zane z sytuacj¹ dziecka szecioletniego w roku szkolnym 2009/2010
i kolejnych latach wprowadzania zmian w owiacie.
OSiPS

Przegl¹d
budynków
komunalnych
Tragedia w Kamieniu Pomorskim by³a nie tylko dramatycznym
prze¿yciem dla wiêkszoci z nas, ale
równie¿ swego rodzaju przestrog¹. W wiêkszoci miast dokonano przegl¹du
stanu budynków komunalnych. Tak te¿ siê sta³o i w Z¹bkach. W dniu
17 kwietnia na polecenie burmistrza Roberta Perkowskiego specjalna komisja dokona³a przegl¹du bêd¹cych w zasobie mieszkaniowym miasta budynków komunalnych i socjalnych pod k¹tem dro¿noci dróg ewakuacyjnych,
umo¿liwiaj¹cych mieszkañcom ucieczkê w sytuacjach potencjalnego zagro¿enia. Komisja, w sk³ad której weszli: kierownik referatu organizacyjnoadministracyjnego, inspektor ds. bhp i ppo¿ , inspektor ds. obrony cywilnej
w asycie stra¿ników miejskich, zwizytowa³a 19 budynków.
Mieszkañcy zostali pouczeni, aby przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa.
W przypadkach stwierdzenia niedro¿noci wyjæ ewakuacyjnych zalecono
natychmiastowe ich przywrócenie do w³aciwego stanu. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e równie¿ sami mieszkañcy bez koniecznoci przypominania im
tego, bez ogl¹dania siê na innych, zadbaj¹ o swoje bezpieczeñstwo.
red.

Dzia³aj lokalnie
Zielonkowskie Forum Samorz¹dowe  Lokalna Organizacja Grantowa zaprasza do udzia³u w kolejnym ju¿ Lokalnym Konkursie Grantowym, realizowanym w ramach VI-tej edycji Programu Dzia³aj Lokalnie.
Celem programu jest aktywizowanie lokalnych spo³ecznoci wokó³ ró¿nych celów o charakterze dobra wspólnego (aktywizowanie
do rozwi¹zywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie ¿yciowych aspiracji mieszkañców ma³ych miejscowoci).
Cel ten realizowany jest poprzez wy³onione w drodze konkursu
Lokalne Organizacje Grantowe, które przyznaj¹ dotacje na realizacjê
inicjatyw s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznoci mieszkañców lokalnych i inicjowaniu dzia³añ na rzecz dobra wspólnego.
Konkurs grantowy prowadzony jest w oparciu o regulamin konkursu, który zawiera za³o¿enia i cel konkursu, wskazuje grupy odbiorców pomocy, zasady finansowania oraz kryteria oceny wniosków.
Projekty sk³adane do konkursu powinny byæ przygotowywane na podstawie formularza wniosku, obejmuj¹cego takie elementy jak: opis
podmiotu sk³adaj¹cego wniosek, opis projektu (tytu³, cel, planowane
dzia³ania i ich rezultaty) oraz bud¿et. Wyboru sporód zg³oszonych
projektów dokona Komisja Grantowa, która zostanie powo³ana przy
Lokalnej Organizacji Grantodawczej.
Termin sk³adania wniosków up³ywa 27 maja 2009 r.
Regulamin i formularz wniosku grantowego dostêpne s¹ na stronie internetowej Zielonkowskiego Forum Samorz¹dowego  www.forumzielonka.org.pl, w menu «Dzia³aj Lokalnie», zak³adka «konkurs
2009».
Szczegó³owe informacje udzielane s¹ w siedzibie Forum  codziennie od pon. do pt. w godzinach 900-1500, adres: Zielonka, ul. Sienkiewicza 3.
Dodatkowe pytania mo¿na kierowaæ na adres e-mail: biuro@forumzielonka.org.pl lub telefonicznie (22) 781 09 94.
Konkurs dofinansowano ze rodków Programu Dzia³aj Lokalnie
V Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez
Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce.
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Z¹bki wród
najatrakcyjniejszych
miast
dla biznesu
w Z¹bkach zosta³o zarejestrowanych 23 nowych firm, a tylko jedno przedsiêbiorstwo zosta³o zlikwidowane.
 Uwa¿am, ¿e niew¹tpliwym
W kwietniowym numerze miesiêcznika
czynnikiem sukcesu jest nasza
wiata biznesu Forbes, ukaza³y siê rankingi
dobra lokalizacja w pobli¿u stomiast, które s¹ najatrakcyjniejsze dla biznesu.
licy. Jednak¿e parz¹c na jeszcze
W zale¿noci od wielkoci miast powsta³y ranlepiej po³o¿one (przy trasach
kingi w ró¿nych kategoriach: miasta powy¿ej
krajowych, wylotowych z na300 tys. mieszkañców, miasta w przedziale
szej stolicy) miejscowoci, np.:
150 tys.  300 tys. mieszkañców, miasta
Marki, Piastów czy O¿arów, to
w przedziale 50 tys.  150 tys. mieszkañców
wydaje siê, ¿e lokalizacja nie Forbes 04/2009  ranking atrakcyjnosci miast w 2008
oraz miasta poni¿ej 50 tys. mieszkañców.
by³a jedynym czynnikiem
lizacja, wodoci¹g i inne media), mo¿liwoæ
Z¹bki zosta³y sklasyfikowane w ostatniej
wiadcz¹cym o sukcesie. Pozosta³ymi czynszybkiego dotarcia do stolicy autem, coraz lepkategorii na bardzo dobrym 9 miejscu w Polnikami sukcesu moim zdaniem s¹: kameralna
szy wizerunek i odbiór miasta na zewn¹trz, dysce i 4 miejscu sporód wszystkich miast na
a zarazem sprawna i pomocna administracja
namiczny rozwój i nowe inwestycje. Jako miaMazowszu.
w Urzêdzie Miasta, najlepiej rozwiniêta podsto systematycznie budujemy swoj¹ markê
Okazuje siê, ¿e miasta z czo³ówki rankinwarszawska komunikacja zbiorowa, dobra i
i pozycjê. Oczywicie, w tym przypadku to
gu nie narzekaj¹ na ¿aden kryzys. W roku 2008
ci¹gle rozbudowywana infrastruktura (kanawszystko przede wszystkim zas³uga przedsiêbiorczoci i aktywnoci w sferze biznesu naszych
GABINET LEKARSKI
HURTOWNIA RAJSTOP
mieszkañców. Sukces to tym
Andrzej Kaczorek
W Z¥BKACH
wiêkszy, ¿e na licie Forbesa jeZ¹bki ul. Niepodleg³oci 1A
ul. ks. Skorupki 78
stemy jedyn¹ miejscowoci¹
z naszego powiatu  komentuje
poleca
specjalista med. rodzinnej
burmistrz Robert Perkowski.
rajstopy dzieciêce firm:
i medycyny pracy
red.
WOLA, GATTA, SYNTEX
 EKG, spirometria
w cenach fabrycznych
 badania pracowników
Sprzedam bez poredniGodziny otwarcia
 badania kierowców
ków
 ³adne mieszkanie,
pon-pt. 8-17, sob. 8-13
 drobne zabiegi (zastrzyki)
dwupokojowe, 40 m2, przy ulicy
¯yczymy tanich
Powstañców w Z¹bkach, III p.,
Gabinet czynny codziennie
pon.-pt. 8002000
i udanych zakupów.
winda, miejsce parkingowe
po uzgodnieniu wizyty
00
00
naziemne, loggia 6 m2.
sob.
9
17
tel:
(022)
762
86
69,
pod telefonem:
Cena 269 tys. PLN
(0) 604 184 776
tel. 603 927 323
niedz. 10001500
TELEFON: 602-408-119

Z¹bki
ul. Powstañców 2
tel.: 762-56-34

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
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

www.zabki.pl
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Co siê bêdzie dzia³o z ulic¹ Powstañców?

Rozmowa z Zastêpc¹ Burmistrza Miasta Z¹bki Grzegorzem Mickiewiczem
miejsca, gdzie zapada³o siê pobocze. Ponadto
w dniach najbli¿szych zostanie zamieciony chodnik na ul. Powstañców, w czêci bêd¹cej w zarz¹dzie Miasta. Pozosta³e odcinki, le¿¹ce bezporednio w s¹siedztwie prywatnych w³acicieli czy te¿
wspólnot powinny byæ przez nie zamiatane.

Panie Burmistrzu, wokó³ ul. Powstañców rozgorza³a doæ szeroka dyskusja. Ulica Powstañców, której nawierzchnia by³a wykonywana
wcale nie tak dawno, bo w roku 2006, budzi
wiele zastrze¿eñ zarówno ze strony mieszkañców, jak i samych w³adz miasta. Jak wygl¹da
sytuacja w tym zakresie i o co w tym wszystkim chodzi?
Mo¿na powiedzieæ, ¿e proces zasiedlania
w tym rejonie dopiero niedawno przeszed³ etap
swego apogeum. Dlatego te¿ od roku 2006 do
tej pory nie ingerowalimy w infrastrukturê
w tym obszarze, gdy¿ odbywa³ siê tam bardzo
natê¿ony ruch ko³owy, szczególnie pojazdów
ciê¿arowych, które systematycznie niszczy³y tê
nawierzchniê. Pragnê przypomnieæ, ¿e droga
zosta³a wybudowana pod koniec 2006 roku.
Zadanie to zosta³o rozpoczête pod koniec zesz³ej
kadencji, my za je dokoñczylimy i rozliczylimy. Mimo tego, ¿e jeli chodzi o standard tej
ulicy, to zosta³ wylany asfalt na p³yty Mon  których u³o¿ony ci¹g wczeniej stanowi³ ulicê 
naszym zdaniem mia³o to sens, gdy¿ co by nie
powiedzieæ dziêki temu nast¹pi³a poprawa tej
infrastruktury drogowej. Bior¹c pod uwagê natê¿ony ruch na tej ulicy zarówno komunikacji
publicznej, jak i prywatnej, niestety dosz³o tam
do czêciowej degradacji w pewnych obszarach
nawierzchni. Umowa z firm¹, która wykonywa³a tê nawierzchniê, tj. Przedsiêbiorstwem Robót
Drogowych z T³uszcza przewiduje w okresie
3-letnim (2006-2009) gwarancjê na wykonan¹
us³ugê. Dlatego te¿ podjêlimy decyzjê, ¿e w tym
roku na wiosnê skorzystamy z tego prawa. Poprosilimy, aby w terminie 2-tygodniowym wykonawca poprawi³ tê drogê. Tak te¿ siê sta³o
16 kwietnia. Nast¹pi³o ³atanie najwiêkszych dziur,
jak równie¿ dosypywanie destruktu w brakuj¹ce
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Od samego pocz¹tku by³o wiadome, ¿e modernizacja w 2006 roku nie by³a projektem
docelowym, gdy¿ tak jak Pan wspomnia³ wy¿ej by³o to wylanie asfaltu na p³yty monowskie w celu doranej poprawy. Nie jest to docelowe rozwi¹zanie. Czy w³adze Z¹bek maj¹
zatem wizjê tej drogi? Jak ona ma wygl¹daæ
ostatecznie? Kiedy mo¿na by³oby siê spodziewaæ jakich prac na tej jednej z najwa¿niejszych dróg w Z¹bkach po³udniowych?
Firma Vattenfall mia³a wykonaæ sieæ ciep³ownicz¹ do roku 2007. Prace nie zosta³y rozpoczête do dzi. Bez w¹tpienia by³ to element opóniaj¹cy docelowe utwardzenie ul. Powstañców.
Z uwagi na wiele realizowanych inwestycji
w tym rejonie miasta nawierzchniê na tej ulicy
traktowalimy do tej pory jako tymczasow¹. Jednak uwa¿amy, ¿e nadszed³ czas, aby rozpocz¹æ
tam etapami w³aciwe prace budowlane.
Jako pierwszy bêdzie realizowany odcinek od
ul. Pi³sudskiego do ul. Reymonta.
W tym celu pod koniec marca br. zosta³o zawarte porozumienie z firm¹ Kaufland Polska jak
równie¿ z firm¹ PKB INWEST SP. z o.o., czyli
z inwestorem i wykonawc¹ du¿ego marketu
o powierzchni kilku tysiêcy m2, który zostanie
zlokalizowany na terenie Septomy, pomiêdzy ulicami Powstañców, Pi³sudskiego i Mi³¹. Zgodnie z zapowiedziami szefów tych firm supermarket zostanie oddany do u¿ytku ju¿ pod koniec
tego roku. Tak wiêc inwestor i wykonawca maj¹
nieca³y rok, ¿eby doprowadziæ do budowy tego
marketu wraz z budow¹ odcinka ulicy Powstañców od ul. Pi³sudskiego do ul. Reymonta. Podpisane porozumienie mówi o tym, ¿e firma Kaufland i PKB Invest na swój koszt opracuje
kompleksow¹ dokumentacjê wykonawcz¹ budowy drogi ul. Powstañców na tym odcinku wraz

z niezbêdnymi wjazdami na teren nowej inwestycji oraz równie¿ we w³asnym zakresie wykona i pokryje koszt budowy tej ulicy. Bêdzie to
zupe³nie co innego od tego, co widzimy obecnie, gdy¿ bêdzie to droga sk³adaj¹ca siê ze
wszystkich elementów zarówno infrastruktury
podziemnej, jak i towarzysz¹cej. Bêdzie to droga z pe³n¹, wielowarstwow¹ podbudow¹. Jej
szerokoæ zostanie powiêkszona do 7 m. Na tym
odcinku dodatkowo zostanie wybudowany chodnik po drugiej stronie ulicy, jak równie¿ cie¿ka
rowerowa.
Kaufland i PKB ponadto zostali zobowi¹zani do wybudowania ul. Mi³ej, gdy¿ od tej strony
bêdzie drugi wjazd do marketu.
Ta transakcja jest wi¹zana. Bior¹c pod uwagê potê¿ne koszty sami nie bylibymy w stanie
w najbli¿szym czasie wykonaæ tego odcinka drogi w tak krótkim okresie. Uwa¿am, ¿e zaanga¿owanie zewnêtrznego inwestora przyniesie
du¿¹ korzyæ dla miasta.
A co bêdzie siê dzia³o z pozosta³¹ czêci¹
ul. Powstañców?
Je¿eli chodzi o miasto, to my w tegorocznym
bud¿ecie mamy zabezpieczone rodki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowê kolejnego etapu ul. Powstañców.
Mamy na to zabezpieczone 800 tys. z³. Chcemy,
aby by³ to odcinek od ul. Kopernika do ul. Maczka. Jestemy ju¿ na etapie zlecania wykonania
dokumentacji projektowej.
Dlaczego zatem ta droga bêdzie modernizowana wyrywkowo?
Dlatego, ¿e stan prawny tej drogi jest nieuregulowany. Dzia³ki maj¹ wielu wspó³w³acicieli,
z którymi trwaj¹ czêsto d³ugotrwa³e negocjacje,
w miêdzyczasie zmieniaj¹ siê w³aciciele np.
w sytuacji gdy osoby prywatne odsprzedaj¹
grunty developerom, wiele dzia³ek znajduje siê
na etapie przeprowadzania postêpowañ spadkowych itd. Referat geodezji i gospodarki nieruchomociami naszego urzêdu na bie¿¹co reguluje ten stan.

Projekt koncepcji przebudowy ul. Powstañców na odcinku Pi³sudskiego - Reymonta
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Dlaczego akurat ten odcinek zostanie przebudowany?
Dlatego, ¿e najwiêkszy ruch na ul. Powstañców odbywa siê, oprócz rejonu w s¹siedztwie
ul. Pi³sudskiego, w³anie w okolicach ul. Kopernika. Aby up³ynniæ ruch w tamtym obszarze,
bêdziemy chcieli równie¿ w tym roku rozpocz¹æ
budowê ul. Maczka. Odpowiednia dokumentacja ju¿ jest przygotowywana. Niebawem bêdziemy mogli z³o¿yæ ju¿ wniosek o wydanie decyzji
pozwolenia na budowê.
Uznalimy, ¿e ten odcinek dobrze rozprowadzi nam ca³y czas zwiêkszaj¹cy siê ruch. Ulica
Maczka by³aby kolejnym takim po³¹czeniem z
ul. Szwole¿erów, dodatkowo jeszcze w tym roku
bêdzie budowany I etap ul. Reymonta.
Tak jak wczeniej powiedzia³em, ca³a droga
w ul. Powstañców bêdzie wykonywana etapami
ze wzglêdu na nieuregulowany stan prawny dzia³ek le¿¹cych w obrêbie pasa drogowego.

pogarsza. Czêsto nie dba siê, aby zmieniane ustawy nie by³y sprzeczne z niektórymi innymi obowi¹zuj¹cymi aktami prawnymi.
Wracaj¹c jednak na nasze podwórko, pragnê
poinformowaæ, ¿e kierownik referatu geodezji
naszego urzêdu rozmawia z mieszkañcami tego¿ budynku na rogu ulic Kopernika i Powstañców. Niestety sprawa nie bêdzie taka prosta, gdy¿
najprawdopodobniej do dnia dzisiejszego nie
przeprowadzono spadkowego postêpowania s¹dowego po mierci jednego ze wspó³w³acicieli. Musimy mobilizowaæ ¿yj¹cych wspó³w³acicieli, ¿eby takie postêpowanie mog³o siê odbyæ,
gdy¿ w tej chwili praktycznie nie ma osoby, która
by³aby w³adna zbyæ prawo do tej nieruchomoci. W przysz³ym tygodniu odbêd¹ siê w urzêdzie miasta rozmowy z w³acicielami tej nieruchomoci.
Ulica Powstañców to jedna z g³ównych ulic w
tej czêci miasta. Wzd³u¿ tej ulicy jest mnó-

A jak to bêdzie z t¹ sieci¹ ciep³ownicz¹? Czy miasto bêdzie czeka³o, a¿ ta
sieæ zostanie na tych odcinkach po³o¿ona czy te¿ bez wzglêdu na poczynania firmy Vattenfaal bêdzie ta inwestycja realizowana?
Nie bêdziemy d³u¿ej czekaæ. Zdajemy sobie sprawê, ¿e równie¿ dla nich
nie jest to prosty temat, poniewa¿ musz¹ uzyskaæ owiadczenia o dysponowaniu prawem do gruntu od w³acicieli w liniach, gdzie chcieliby to budowaæ.
My poinformowalimy Vattenfall, ¿e
nie mo¿emy d³u¿ej opóniaæ budowy tej
ul. Powstañców
drogi. Po wybudowaniu tych dwóch odstwo zabudowañ, zamieszkuje tam mnóstwo
cinków ulicy nie bêdzie ju¿ mo¿liwoci wejcia
m³odych rodzin z dzieæmi, które równie¿ pow pas drogowy. Vattenfall bêdzie musia³ wiêc
trzebuj¹ terenów rekreacyjnych. Okazuje siê,
robiæ obejcia po prywatnych dzia³kach. Zdaje¿e plac zabaw przy ul. Powstañców zostanie
my sobie sprawê, ¿e to skomplikuje trochê sytuprzeniesiony. Gdzie w takim razie dzieci bêd¹
acjê, ale my chcemy rozpocz¹æ prace nad t¹ ulimog³y siê bawiæ?
c¹ w tym roku.
Mamy tu dwie sprawy. W tym roku powstaA co bêdzie z tym rodkowym odcinkiem mienie nowy, kompleksowy, nowoczesny plac zadzy ul. Reymonta a ul. Kopernika?
baw na rogu ul. Dzikiej i Szwole¿erów. ZlokaliRozmawiamy równie¿ z firmami developerzowany bêdzie on na dzia³ce o powierzchni
skimi, które buduj¹ w s¹siedztwie ulicy Powstañponad 600 m2. Zostanie ona ogrodzona i urz¹ców. Inwestorzy ci zostaj¹ przez Miasto na biedzona. Otrzymalimy ju¿ oferty od firm, które
¿¹co zobowi¹zywani, aby w pasie drogowym
wykonuj¹ takie place zabaw. Obecnie rozpatruwybudowaæ chodnik, cie¿kê rowerow¹, jak
jemy te oferty. Na ten cel mamy zabezpieczone
równie¿ miejsca postojowe.
50 tys. z³ w bud¿ecie.
Naszym zadaniem jest urz¹dzenie takiego plaWydaje siê, ¿e sporym problemem jest te¿
cu na terenie po³udniowych Z¹bek. By³y brane
kwestia uregulowania spraw w³asnociowych.
pod uwagê trzy lokalizacje: przy ul. Kopernika
Przyk³adem jest chocia¿by róg ulic Powstañ(przy tzw. Szklarzu), przy skrzy¿owaniu ul. Poców i Kopernika. Kto zagrodzi³ dotychczawstañców z Maczka, i trzecia: róg Dzikiej i Szwosowy pas drogi i jest doæ ciasno. Rozumiem,
le¿erów. Jest to nasza dzia³ka gminna. Wydaje
¿e zakres prac zwi¹zany z pozyskaniem grunnam siê, ¿e tu jest najlepsze miejsce na plac.
tów na poszerzenie pasa drogowego ul. PoPrzeniesiemy równie¿ plac zabaw, który dowstañców jest znacz¹cy?
t¹d by³ zlokalizowany przy wspólnocie przy ul.
W ca³ej Polsce jest spory ba³agan w ksiêgach
Powstañców 15 A, B, C, D, E. Plac ten bêdzie
wieczystych. Wed³ug kwietniowego raportu
umiejscowiony przy ul. Legionów, miêdzy buNajwy¿szej Izby Kontroli ponad 60% nieruchodynkami komunalnymi, które s¹ w³anie nadbumoci skarbu pañstwa i ponad 1/3 gminnych ma
dowywane.
nieuregulowany stan prawny.
Tereny przyleg³e do ul. Powstañców przez
Stan prawny niektórych nieruchomoci jest
ostatnie lata zosta³y mocno zabudowane, potak zagmatwany, ¿e czasami nie ma szans, by go
wsta³a w pobli¿u szko³a, powstaje nowy korozwik³aæ. Przyczyny tkwi¹ w przepisach, zació³, powstaje wiele budynków wielorodzinniedbaniach inwestorów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
nych. Nasilenie ruchu bêdzie wiêc tu si³¹
tak¿e jakoæ przepisów w tym obszarze stale siê
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rzeczy wzrastaæ. Jak Pañstwo zamierzaj¹ rozwi¹zaæ kwestie bezpieczeñstwa na tej coraz
bardziej ruchliwej drodze?
Tak, to bardzo wa¿na sprawa. Od ponad miesi¹ca pracuje osoba, która przeprowadza dzieci
na przejciu dla pieszych w okolicy ul. Kopernika. Wczeniej zainstalowano równie¿ trzy progi zwalniaj¹ce w tamtym rejonie. Prosimy policjê, ¿eby tak¿e w tamtym obszarze czêciej
dokonywa³a pomiarów prêdkoci. W ramach
projektów wykonawczych budowy ulic bêd¹ wykonywane nowe projekty organizacji ruchu, które uwzglêdni¹ nasilaj¹cy siê ruch drogowy.
Niektóre skrzy¿owania s¹ doæ problematyczne. Szczególnie chodzi tu o ograniczon¹ widocznoæ, co powoduje ró¿nego rodzaju kolizje czy
st³uczki. Czy mo¿na co z tym zrobiæ ju¿ na etapie projektowania? Czy mo¿na zrobiæ skosy na
dzia³kach granicz¹cych z pasem drogowym, aby
tê widocznoæ poprawiæ? Byæ mo¿e
wtedy nie trzeba by³oby ju¿ stosowaæ
lustra czy innych rodków zapobiegawczych, a to w znakomity sposób mo¿e
poprawiæ widocznoæ, a co za tym idzie
poziom bezpieczeñstwa.
Tak, przy nowo projektowanych ulicach takie rozwi¹zania s¹ wprowadzane. Skrzy¿owanie ul. Maczka z ul.
Szwole¿erów nie bêdzie to skrzy¿owanie proste, ale bêd¹ tam zlokalizowane
wysepki, które pozwol¹ na bezpieczne
w³¹czanie siê do ruchu zarówno pojazdom poruszaj¹cym siê po ul. Maczka,
jak i Szwole¿erów.
Równie¿ we wszystkich ulicach,
które bêd¹ realizowane w ramach kompleksowego projektu przebudowy g³ównych dróg w
Z¹bkach, tam gdzie by³o mo¿liwe zastosowanie
takiego rozwi¹zania, tak zrobilimy.
Dlaczego ul. Powstañców nie mo¿e byæ od
razu zrobiona w ca³oci?
Nie da siê zrobiæ kompleksowo ca³ej ul. Powstañców, dlatego ¿e s¹ to nak³ady wielomilionowe, a ponadto stan prawny jest nieuregulowany. S¹ nieruchomoci, gdzie jest kilku
w³acicieli, którzy sami miêdzy sob¹ nie mog¹
siê dogadaæ. Ponadto koniunktura poprzednich
lat spowodowa³a olbrzymie roszczenia niektórych osób w stosunku do miasta, bior¹c oczywicie pod uwagê wykup przez miasto poszczególnych dzia³ek pod poszerzenie drogi. Wiele
jest nieruchomoci, gdzie nie przeprowadzono
postêpowañ spadkowych, wiele jest takich, gdzie
nie mo¿na ustaliæ w³aciciela, chocia¿by trzy nieruchomoci w rejonie ul. Dzikiej, gdzie w³aciciele wyjechali za granicê i nie ustanowili pe³nomocników, z którymi mo¿na rozmawiaæ.
Tak jak wspomnia³em ju¿ wczeniej, dodatkowym utrudnieniem jest i to, ¿e ci¹gle zmieniaj¹ siê w³aciciele nieruchomoci przy ul. Powstañców. Na przyk³ad prywatne osoby
sprzedaj¹ dzia³ki developerom, tak sta³o siê choæby z hotelem Salwador, czy z dzia³kami obok.
Ulica Powstañców bêdzie sukcesywnie realizowana, ale na pewno bêdzie siê to odbywa³o
etapami.
Dziêkujê za rozmowê.
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w Klubie Retro

Czar
Wielkanocnego
spotkania
W dniu 15 kwietnia tradycyjnie odby³y siê okolicznociowe spotkania naszych klubów seniora. W kociele parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego spotka³ siê Klub Retro, za w budynkach przykocielnych parafii wiêtej Trójcy  Klub Relaks. W uroczystociach tych
wzi¹³ udzia³ wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz.
Cz³onkowie klubów zebrali siê, aby wspólnie podzieliæ siê jajkiem i z³o¿yæ wzajemne ¿yczenia. Sta³o siê swego rodzaju zwyczajem, ze tym dorocznym spotkaniom towarzysz¹ wystêpy artystyczne. W klubie Retro wyst¹pi³ warszawski chór Tonika, za
w klubie Relaks warszawskie trio artystyczne. Nie zabrak³o pieni
powa¿nych zwi¹zanych z obchodzonymi niedawno wiêtami, jak
równie¿ piosenek lekkich, wiosennych, które wprawia³y w znakomity nastrój.
Natomiast 18 kwietnia podobne spotkanie zorganizowa³o z¹bkowskie ko³o Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W tym wielkanocnym spotkaniu równie¿ goci³ wiceburmistrz
Grzegorz Mickiewicz oraz przedstawiciele zarz¹du Oddzia³u Rejonowego Warszawa-Praga. Po wspólnych ¿yczeniach specjalnie
dla cz³onków ko³a zapiewa³ z¹bkowski chór Z³ota Jesieñ.
Wszystkim naszym seniorom ¿yczymy zdrowia, wytrwa³oci
i licznych inicjatyw, których jak na razie nie brakuje. Najwiêksz¹
popularnoci¹ ciesz¹ siê wspólne wycieczki.
red.

w Klubie Relaks

w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów
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£azienki Królewskie
w Z¹bkach
Wanda Skoniecka
Ukoñczy³a Akademiê
Sztuk
Piêknych
w Warszawie  Wydzia³ Malarstwa w
1971 roku. Pracowa³a
jako realizator w Studio miniatur Filmowych w Warszawie, zajmowa³a siê wystawiennictwem i mozaik¹ w Pracowniach Sztuk Plastycznych w Warszawie.
Jest ilustratork¹ ksi¹¿ek dla dzieci oraz zajmuje siê grafik¹ ksi¹¿kow¹. Bra³a udzia³
w wystawach Okrêgu Warszawskiego ZPAP, mia³a równie¿ wystawy indywidualne. Tematem jej prac jest Warszawa i pejza¿ Mazowsza. Pracuje jako nauczycielka plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum w Z¹bkach.

18 kwietnia, w Galerii Orla Miejskiego Orodka Kultury odby³a siê wystawa prac
malarskich Wandy Skonieckiej. Jedn¹ z ulubionych form malarki s¹ pejza¿e. Artystka
uwielbia kontakt z natur¹, st¹d te¿ znakomita wiêkszoæ jej prac powstaje w plenerze.
W ostatni¹ sobotê wystawi³a kilkadziesi¹t
wybranych przez
siebie obrazów,
które przedstawiaj¹ jeden z najpiêkniejszych parków
miejskich w Polsce, czyli warszawskie £azienki, w których
eksponuje zarówno niepowtarzaln¹
szatê rolinn¹, jak
równie¿ dzie³a architektury, którymi
autorka bardzo siê
interesuje.
Jak wyznaje
nam Wanda Skoniecka maluje ona
otaczaj¹cy j¹ krajobraz. W zale¿noci od jej miejsca pobytu
powstaj¹ prace, a nie odwrotnie. Kiedy przez
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wiele lat mieszka³a na warszawskiej Pradze,
wtedy te¿ powsta³o mnóstwo prac zwi¹zanych z t¹ dzielnic¹ stolicy. Gdy za przeprowadzi³a siê w okolice £azienek sta³y siê one
dla niej naturalnym obiektem jej twórczego
zainteresowania, którego owoce moglimy
podziwiaæ podczas otwarcia wystawy.
Pani Wanda zwi¹zana jest
tak¿e z placówkami owiatowymi Z¹bek, a wiêc równie¿
sporo czasu powiêca krajobrazowi z¹bkowskiemu. Swego czasu, tak¿e w Galerii
Orla mia³a miejsce specjalna wystawa prac w ca³oci powiêcona Z¹bkom.
Po otwarciu wystawy
i krótkiej kontemplacji na zebranych goci czeka³a druga
atrakcja  koncert muzyki barokowej w wykonaniu El¿biety Adamczyk i i Sebastiana
Adamczyka.
Pan Sebastian gra³ na klawikordzie, instrumencie charakterystycznym dla epoki baroku, za pani El¿bieta
wprowadza³a s³uchaczy w nastrój tamtych
czasów, omawiaj¹c prezentowane utwory i
ich twórców, a
tak¿e sama zapiewa³a kilka
popularnych
wówczas pieni. Bez w¹tpienia by³a to
nie tylko czysta przyjemnoæ, wynikaj¹ca z faktu
obcowania z
muzyk¹ baroku, ale równie¿

spotkanie to mia³o bardzo du¿y walor poznawczy.
 Tworz¹c wystawy w naszej Galerii staramy siê zapewniæ odbiorcom jak najwiêksz¹ ró¿norodnoæ zarówno pod wzglêdem doboru tematyki, jak i wieloci technik
artystycznych. Ostatnio przedstawialimy prace olejne, dzi króluj¹ pastele. Nasze wystawy prac malarskich staramy siê ³¹czyæ z minikoncertami. W tym przypadku obrazy
traktuj¹ce o £azienkach w po³¹czeniu z koncertem muzyki barokowej stanowi¹ znakomit¹ ca³oæ  podsumowuje dyrektor Miejskiego Orodka Kultury S³awomir Skotnicki.
Miros³aw Oleksiak
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Miros³aw Oleksiak
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stawki

Karczew

Samochód ciê¿arowy >3,5 t do 5,5 t w³¹cznie
>5,5 t do 9 t w³¹cznie
>9 t do 12 t
Ci¹gnik siod³owy od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie
> 5,5 t do 9 t w³¹cznie
> 9 t i poni¿ej 12 t
Przyczepy i naczepy od 7 t i poni¿ej 12 t
Autobusy o liczbie miejsc do siedz. < 30
Równej lub wy¿szej ni¿ 30
Samochód ciê¿arowy-zawieszenie pneum .
Dwie osie m.c. 12 t-13 t
13 t- 14 t
14 t- 15 t
15 t
Trzy osie m.c. 12 t-17 t
17 t  19 t
19 t- 21 t
21 t- 23 t
23 t- 25 t
25 t
Cztery osie m .c. 12 t- 25 t
25 t- 27 t
27 t- 29 t
29 t  31 t
31 t
Samochód ciê¿arowy-zawieszenie inne
Dwie osie m .c. 12 t  13 t
13 t- 14 t
14 t- 15 t
15 t
Trzy osie m.c. 12 t- 17 t
17 t- 19 t
19 t- 21 t
21 t- 23 t
23 t  25 t
25 t
Cztery osie m .c. 12 t- 25 t
25 t  27 t
27 t  29 t
29 t  31 t
31 t
Ci¹gnik siod³owy-zawieszenie pneum atycz.
dwie osie m . c. 12 t-18 t
18 t-25 t
25 t- 31 t
31 t
Trzy osie m .c. 12 t  40 t
40 t
Ci¹gnik siod³owy- zawieszenie inne
Dwie osie m .c. 12 t- 18t
18 t- 25t
25 t  31t
31 t
Trzy osie m.c. 12 t- 40t
40 t
Przyczepy-zawieszenie pneum atyczne
Jedna o m.c. 12 t. - 18 t
18 t - 25 t
25 t
Dwie osie m .c. 12 t  28 t
28 t - 33 t
33 t  38 t
38 t
Trzy osie m.c. 12 t  38 t
38 t
Przyczepy  zawieszenie inne
Jedna os m .c. 12 t- 18 t
18 t  25 t
25 t  27 t
Dwie osie m .c. 12 t  28 t
28 t  33 t
33 t- 38 t
38 t
Trzy osie m .c. 12 t  38 t
38 t

Zielonka

Treæ

M arki

trzy wnioski z Z¹bek. To ogromny sukces, ale jeszcze wiêksze wyzwanie przed nami  mówi burmistrz Robert Perkowski.
Co prawda znalezienie siê na licie nie jest jeszcze jednoznaczne z otrzymaniem rodków, ale wysokie notowania pozwalaj¹ mieæ niemal pewnoæ.
 Ostatecznym dokumentem gwarantuj¹cym przyznanie rodków bêdzie podpisana umowa pomiêdzy Z¹bkami a instytucj¹ wdra¿aj¹c¹. Wczeniej
jednak ka¿dy ze z³o¿onych wniosków bêdzie
szczegó³owo oceniany (setki stron maszynopisu)
poprzez ocenê dokumentów takich jak studium
wykonalnoci. Poniewa¿ konkurs by³ organizowany w trybie tzw. preselekcji, dotychczas dokonywane oceny by³y na podstawie fiszek, czyli
wniosków z jedynie skróconym opisem inwestycji. Nie wykluczone zatem, ¿e lista zostanie nieco
zmodyfikowana po ocenie szczegó³owej, ale wcale
nie musi tak byæ  mo¿e siê te¿ nie zmieniæ  uwa¿a
burmistrz Z¹bek.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e Z¹bki nie pozyskiwa³y
wczeniej znacz¹cych kwot z funduszy unijnych,
tote¿ ich wykorzystanie bêdzie du¿ym dla miasta
wyzwaniem.
 Znalezienie siê na tej licie to nie tylko przywileje ale przede wszystkim obowi¹zki. Przygotowanie i zrealizowanie inwestycji za ³¹czn¹ kwotê
ok. 50 mln z³otych wymaga nie lada wysi³ku a byæ
mo¿e nawet dodatkowego zatrudnienia dwóch lub
trzech osób. Pamiêtajmy, ¿e przecie¿ mo¿emy
otrzymaæ ok. 8% wszystkich rodków, które by³y
dystrybuowane w ramach tego konkursu w ca³ym
województwie, a gmin jest przecie¿ ponad 300 
dodaje Robert Perkowski.
W przypadku rodków unijnych trzeba wykazaæ siê du¿¹ cierpliwoci¹. Nawet gdy rodki
ostatecznie zostan¹ przyznane to fizycznie mog¹
wp³yn¹æ do kasy miejskiej nie wczeniej ni¿ za
rok.  Trzeba wiedzieæ, ¿e zasad¹ jest finansowanie tych inwestycji ze rodków w³asnych gminy. Dopiero po zakoñczeniu inwestycji, jej odebraniu mo¿na j¹ rozliczaæ i wtedy dostaje siê
pieni¹dze unijne. Mo¿na te pieni¹dze dostaæ
przed zakoñczeniem w ramach tzw. zaliczki. Zaliczkowe ich pobieranie wymaga jednak równie¿
wykonania pewnych prac (etapu) i dopiero po rozliczeniu tego etapu dostajemy pieni¹dze. Zatem
i tak potrzebujemy mnóstwo w³asnych rodków
i jeszcze sporo cierpliwoci, by te pieni¹dze otrzymaæ  podsumowuje burmistrz Perkowski.
Ostateczne przyznanie tych rodków z trzech
projektów by³oby gigantycznym sukcesem. Wybudowanoby wówczas przy ich udziale tunel pod
torami ³¹cz¹cy ul. Orl¹ z ul. Wojska Polskiego oraz
14 innych g³ównych dróg w Z¹bkach.

Koby³ka

Dokoñczenie ze str. 1.

Jakie podatki od rodków transportu?

Niektórzy w³aciciele samochodów ciê¿arowych zwrócili siê z wnioskiem do komisji gospodarczej o wyjanienie, dlaczego podatek od rodków transportu jest tak bardzo wysoki. Zaproponowano nawet, ¿eby wysokoæ podatku ustaliæ w oparciu o wyci¹gniêcie redniej z kilku s¹siaduj¹cych gmin i obni¿yæ go jeszcze dodatkowo o 10%.
W tym celu przeprowadzono szczegó³ow¹ analizê na podstawie podatków obowi¹zuj¹cych
w Koby³ce, Markach, Zielonce oraz Karczewie.
Okazuje siê, ¿e zarzut o tym, ¿e w Z¹bkach s¹ najwy¿sze stawki transportowe nie zawsze ma pokrycie. W bardzo wielu przypadkach stawki s¹ ni¿sze ni¿ w s¹siaduj¹cych miastach. Paradoksalnie wiêc
obliczenie stawki wed³ug wzoru: rednia z kilku gmin minus 10% faktycznie doprowadzi³oby do wzrostu podatku w niektórych kategoriach. Szczegó³owe dane przedstawia poni¿sza tabela.
red.

Z¹bki

rodki unijne
coraz bli¿ej
Z¹bek

352
588
705
822
822
822
705
822
1040

362
688
912
755
828
935
558
1050
1502

960
960
960
960
1044
1044
1050
1050
1050
1050
1400
1400
1400
1400
1400

0
115
317
446
115
200
409
531
817
817
531
538
840
1333
1333

768
798
900
998
1050
1138
1210
1276
1336
1408
1320
1558
1616
1750
1810

1224
1224
1344
1464
1416
1560
1680
1776
1968
2112
1992
2112
2232
2640
2664

1152
1152
1152
1152
1040
1040
1464
1464
1464
1464
2220
2220
2220
2220
2220

115
317
446
1009
200
409
531
817
1270
1270
538
840
1333
1976
1976

898
928
1054
1210
1226
1400
1466
1524
1612
1686
1560
1626
1736
2174
2212

700
1000
1300
1500
1400
1900

454
888
1200
1536
1464
1896

1180
1180
1180
1180
1416
1560

0
214
452
1138
1004
1388

720
990
1174
1344
1378
1656

1728
1728
1728
1944
1728
2304

800
1100
1500
2100
1900
2400

552
1108
1344
2064
1896
2664

1392
1392
1392
1562
1562
2292

31
387
741
1561
1388
2053

924
1180
1372
1832
1656
2210

212
640
910
750
1286
1448
1714
1390
1604

672
672
672
840
840
1152
1152
960
960

600
800
1100
800
1200
1300
1700
1300
1500

288
408
456
720
936
1056
1416
888
1224

612
612
612
948
1176
1176
1188
1000
1000

0
144
258
170
494
685
926
546
760

468
564
670
708
894
1052
1280
944
1104

322
910
1068
854
1448
1494
1890
1494
1766

960
960
960
1320
1320
1704
1704
1320
1320

800
1000
1300
900
1300
1400
1800
1500
1600

408
456
648
816
1056
1464
1920
1104
1512

612
612
612
1032
1176
1176
1530
1080
1152

21
258
453
250
695
1040
1370
760
1032

650
724
872
910
1102
1370
1626
1176
1328
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16 kwietnia mia³ miejsce w naszej Szkole
Dzieñ otwarty dla uczniów klas szóstych i ich
rodziców. Zebranym zaprezentowane zosta³y programy i metody nauczania, osi¹gniêcia w nauce i
sporcie oraz twórczy dorobek naszego Gimnazjum. W roku szkolnym 2009/2010 zamierzamy
utworzyæ 6 klas pierwszych:
 matematyczno-informatyczn¹,
 z rozszerzonym jêz. angielskim,
 z rozszerzonym jêz. niemieckim,
 biologiczno-chemiczn¹,
 dziennikarsk¹,
 sportow¹ lub integracyjn¹.
Wszyscy uczniowie ucz¹ siê dwóch jêzyków
obcych: angielskiego i niemieckiego i dziêki podzia³om na mniej liczebne grupy o ró¿nym stopniu zaawansowania, uzyskujemy wysoki poziom
znajomoci powy¿szych jêzyków.
W szkole dzia³aj¹ liczne ko³a przedmiotowe i
zainteresowañ (ko³o teatralne, edukacji medialnej, zespó³ wokalny Forte, warsztaty dziennikarskie).

Dzieñ otwarty
w Gimnazjum nr 2

we, Biblioteczne Centrum Multimedialne) a komputery z dostêpem do internetu s¹ we wszystkich
salach lekcyjnych. Czêæ wychowawców od kilku lat prowadzi dziennik elektroniczny, a niebawem bêdzie mo¿liwoæ przes³ania nieobecnemu
uczniowi przebiegu lekcji, w której nie uczestniczy³.
Szko³a jest bezpieczna dla ucz¹cej siê tu m³odzie¿y, mamy zainstalowany monitoring, a nauczyciele sprawuj¹ opiekê równie¿ w czasie
przerw. Posiadamy bufet i sklepik szkolny oraz
sto³ówkê, na której wydawane s¹ obiady dla
uczniów i pracowników.
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹:
www.gim2zabki.waw.pl
Ma³gorzata Zyk

Regulamin
XIX Festiwalu Piosenki,
Z¹bki 2009
ORGANIZATOR  Miejski Orodek Kultury w Z¹bkach
I. UCZESTNICY FESTIWALU:
W Festiwalu mog¹ braæ udzia³ uczniowie z terenu powiatu wo³omiñskiego:
 grupa I  uczniowie szkó³ podst., klasy 1-3
 grupa II  uczniowie szkó³ podst., klasy 4-6
 grupa III  uczniowie klas I - III gimnazjum

Dla klas trzecich s¹ organizowane fakultety
przygotowuj¹ce do egzaminu gimnazjalnego z
wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych oraz
przeprowadzamy trzy próbne egzaminy gimnazjalne. Osi¹gamy wysokie wyniki egzaminu. W
2007 roku zajêlimy I miejsce w powiecie z uwagi na egzamin gimnazjalny. Nasi uczniowie s¹ finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych, miêdzynarodowych, ogólnopolskich,
wojewódzkich i powiatowych. Od dwóch lat zajmujemy I miejsce w powiecie w klasyfikacji sportowej szkó³ gimnazjalnych przyznane przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy.
Nauczyciele prowadz¹ zajêcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod pracy m.in.
wykorzystuj¹: rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, mikrofony dynamiczne oraz wiele
pomocy dydaktycznych wizualizuj¹cych prezentowany materia³.

II. ZASADY UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszcz¹cego siê w poni¿szych kryteriach:
 Piosenka w jêzyku polskim, w interpretacji w³asnej wykonawcy  solisty
/Eliminacje  acapella lub z akompaniamentem w³asnym na dowolnie wybranym instrumencie
Fina³  jak wy¿ej lub z podk³adem muzycznym (pó³playback)/.

UWAGA !!!
 Ka¿dy uczestnik festiwalu mo¿e wyst¹piæ w danej kategorii tylko jeden raz.
 Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mog¹ braæ udzia³u w kolejnych zmaganiach konkursowych, lecz wyst¹piæ jako goæ Festiwalu.
 Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, ¿e jury
zaleci jego zmianê/.
 Minimalna wymagana iloæ uczestników w danej grupie wiekowej podczas eliminacji
 7 osób.
 Organizator zastrzega sobie mo¿liwoæ wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mog¹ wp³yn¹æ w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/.
III. OCENA I NAGRODY:
 Jury festiwalu oceniaæ bêdzie umiejêtnoci wokalne wykonawców, dobór repertuaru,
interpretacjê oraz ogólny wyraz artystyczny.
 Organizatorzy zapewniaj¹ atrakcyjne nagrody i wyró¿nienia.
 Zwyciêzcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX.
IV. ZA£O¯ENIA ORGANIZACYJNE:
Eliminacje odbêd¹ siê 09.05.2009r., godz.10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Orla 8.
Fina³ odbêdzie siê 23.05.2009r., godz. 10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Orla 8.

Przy naszym gimnazjum zosta³a wybudowana najwiêksza hala sportowa oraz boisko do pi³ki
no¿nej ze sztuczn¹ traw¹. Szko³a zosta³a ca³kowicie skomputeryzowana, (dwie sale komputero-

www.zabki.pl

ZG£OSZENIA UCZESTNICTWA NALE¯Y DOKONAÆ DO DN. 07.05.2009r.
w Miejskim Orodku Kultury w Z¹bkach ul. S³owackiego 10.
SZCZEGÓ£OWYCH INFORMACJI UDZIELAJ¥ PRACOWNICY MOK
CODZIENNIE W GODZ. 1000  1700, TEL. 781 64 30
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Listy Mieszkañców
1. Teren wokó³ osiedla wojskowego WAM
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu. Jestem mieszkañcem Z¹bek od 2009 roku. Przenios³em siê do tego
miasta wraz z 4-osobow¹ rodzin¹. Wszyscy zameldowalimy siê w Z¹bkach i odprowadzamy
podatki na rzecz miasta w miejscowym urzêdzie
skarbowym. Ja dodatkowo przenoszê moj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ do miasta. Zamieszkalimy
na nowym, wojskowym osiedlu. W chwili obecnej mo¿na zaobserwowaæ, ¿e stan dróg w miecie, a przede wszystkim dojazd do nowo wybudowanego osiedla jest tragiczny.
Mam zatem pytanie, co z ul. Dzik¹ od strony
Powstañców? W³anie zamieszka³o tam przesz³o
osiemdziesi¹t rodzin. Stanowi to du¿y potencja³
zasilaj¹cy bud¿et miasta porednio i bezporednio  je¿eli chodzi o podatki, wzrost zapotrzebowania na us³ugi, co zarazem warunkuje rozwój
miasta. Wszyscy mieszkañcy tego osiedla zameldowali siê w Z¹bkach, co by³o warunkiem odbioru kluczy do mieszkañ.
Zatem liczymy na to, i¿ jeli my odpowiedzielimy na probê Pana Burmistrza w sprawie meldunków, Pan Burmistrz potraktuje sprawy tak
istotne dla mieszkañców ulicy Dzikiej od 48 do
48D oraz od 52 do 52D priorytetowo. St¹d te¿
ponawiam pytanie czy jest w planach ulica dojazdowa do osiedla? Poza tym droga wyjazdowa
z Dzikiej jest jedn¹ z najbardziej niebezpiecznych
zw³aszcza przy lewoskrêcie. Zas³aniaj¹ widocznoæ ogromne krzaki, które a¿ strach pomyleæ
jak bêd¹ wygl¹daæ jak siê jeszcze zazieleni¹ i ju¿
nic nie bêdzie widaæ. Na przejcie dla pieszych
na rogu Dzikiej i Powstañców te¿ strach wchodziæ. Jest s³abo widoczne, jest tylko oznakowanie
przejcia i próg zwalniaj¹cy, ale tylko z jednej strony przejcia i to w du¿ym od niego oddaleniu.
Przyda³o by siê chocia¿ jakie du¿e lustro dla
wyje¿d¿aj¹cych z Dzikiej- tak aby orientowaæ siê
czy co nadje¿d¿a z lewej strony... Czy wiadomo
co o utwardzaniu czy budowaniu Dzikiej w najbli¿szym czasie?
Kolejne moje pytanie dotyczy edukacji i szans
edukacyjnych dzieci pochodz¹cych z rodzin wojskowych, które przenosz¹ siê do miejscowych szkó³
i przedszkoli w Z¹bkach. Czy bêd¹ mia³y szansê
dostaæ miejsca w przedszkolach i szko³ach w Z¹bkach? Z praktyki wynika, i¿ szanse zaczynaj¹ byæ
coraz mniejsze. W marcu rozpoczê³a siê rekrutacja do przedszkoli i nie wiadomo jakie s¹ szanse
na przyjêcie dzieci. Liczymy na publiczne przedszkola. Szanse w wielu prywatnych placówkach
s¹ po prostu niewielkie, gdy¿ w wiêkszoci z nich
rekrutacja zakoñczy³a siê ju¿ w styczniu tego roku,
czyli przed zasiedleniem naszego osiedla.
Z uwagi na fakt, i¿ chcemy staæ siê czêci¹
spo³ecznoci miasta i wykonalimy mylê, ¿e doæ
solidny krok w tym kierunku, proszê o odpowied
na powy¿sze pytania.
Z powa¿aniem
Nowy Mieszkaniec
Odpowied Burmistrza:
Szanowny Panie.
Bardzo siê cieszê, ¿e osiedle WAM powsta³o
w tak krótkim czasie w Z¹bkach. Nie ukrywam,
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i¿ pomoglimy w wielu biurokratycznych i praktycznych kwestiach inwestorowi, co umo¿liwi³o
jego powstanie.
Obecnie w Z¹bkach ponad po³owa dróg to
jezdnie nieutwardzone, i pomimo du¿ego tempa
inwestycji (jeden z najwiêkszych wskaników
inwestycji do bud¿etu ogó³em w Polsce) jest jeszcze wiele do zrobienia. Codziennie otrzymujê
proby o uwzglêdnienie w harmonogramie inwestycyjnym ró¿nych ulic jak: ¯wirki, P. Skargi,
Gen. Maczka, Reymonta, Sokola itp. Wiele
z tych ulic jest zamieszkana jeszcze przed
1939 rokiem. Trudno zatem podj¹æ decyzjê satysfakcjonuj¹c¹ wszystkich, z czym zapewne siê
Pan zgodzi.
Poniewa¿ ul. Dzika znalaz³a siê w miejskim
harmonogramie na relatywnie odleg³ej pozycji,
zosta³o podpisane z developerem Dozbud
porozumienie. Na podstawie tego porozumienia
firma ta ma jeszcze w tym roku utwardziæ Dzik¹. Proszê jednak o chwilê cierpliwoci i zrozumienia.
Co do szkó³ w Z¹bkach, mo¿e Pan byæ bardzo
usatysfakcjonowany. Posiadamy nowe lub wie¿o wyremontowane obiekty, bardzo dobr¹ kadrê,
a m³odzie¿ szkolna osi¹ga bardzo dobre wyniki.
Mylê, ¿e niewiele miast w Polsce mo¿e nam dorównaæ, nawet w Warszawie nie wszystkie obiekty
wygl¹daj¹ podobnie.
Z przedszkolami jest trochê trudniej. Dynamiczny rozwój miasta spowodowa³ znacz¹cy
wzrost potrzeb w tym zakresie, niestety sytuacja
ta jeszcze siê pogorszy³a po wprowadzeniu przez
rz¹d reformy owiatowej. Budujemy olbrzymie
i bardzo nowoczesne przedszkole na 300 przedszkolaków, jednak¿e bêdzie to kropla w morzu
potrzeb. W Z¹bkach jest dobrze rozwiniêta sieæ
przedszkoli prywatnych (dofinansowane przez
miasto jest 75% kosztów), która daje alternatywê. Aplikuj¹c o przyjêcie do publicznego przedszkola, bêdziecie Pañstwo oceniani na zasadach
ogólnych razem z pozosta³ymi mieszkañcami.
Oceny dokonuj¹ autonomicznie komisje w przedszkolach oceniaj¹c m.in. takie kryteria jak: samotne wychowywanie dziecka przez jednego z rodziców, wielodzietnoæ, aktywnoæ zawodowa
rodziców i inne.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
2. Jak to siê za³atwia sprawy
w Urzêdzie w Z¹bkach
Pytanie:
Witam. W zesz³ym tygodniu w poniedzia³ek,
spieszy³em siê, aby w naszej Gminie za³atwiæ sprawy meldunkowe. Korki niestety sprawi³y, ¿e dotar³em na miejsce o 17:50. By³em lekko zrezygnowany, ¿e zapewne na darmo goni³em, bo
przecie¿ urzêdy koñcz¹ pracê co najmniej 15 minut przed koñcem pracy, a poza tym na pewno
kto przede mn¹ bêdzie. Wszed³em jednak do
rodka
Sprawê meldunku, ³¹cznie z wp³at¹ za nowy
dowód za³atwi³em w ci¹gu 10 minut. Panie by³y,
mi³e, uprzejme i pomocne. Wywo³a³y tym
u mnie tak du¿e pozytywne zaskoczenie, ¿e po-

stanowi³em siê tym podzieliæ. Mam nadziejê,
¿e wszystkie sprawy siê tak w Naszym Urzêdzie za³atwia.
Pozdrawiam
Mieszkaniec
Odpowied Burmistrza:
Co na tak mi³e s³owa mo¿na odpisaæ  bardzo
dziêkujê za tê niezwykle mi³¹ wiadomoæ. Przeka¿ê j¹ do pracowników, którzy ku temu pozytywnemu wizerunkowi siê przyczynili. Milo jest
wiedzieæ, ze Pan oraz inne osoby doceniaj¹ nie
zawsze ³atw¹ prace. Mylê, ¿e by³by Pan równie¿
mi³o zaskoczony obs³ug¹ i atmosfer¹ w innych
komórkach Urzêdu Miasta w Z¹bkach. Jeszcze raz
w imieniu pracowników piêknie dziêkujê za te
mi³e s³owa.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
3. Nielegalnie wyrzucane mieci
Pytanie:
Jako mieszkaniec Z¹bek zwracam siê z prob¹ o informacjê nt. planów miasta (terminy) w
zakresie uprz¹tniêcia zalegaj¹cych w wielu miejscach miasta, nielegalnie wyrzuconych mieci.
Najbardziej, z racji bezporedniego s¹siedztwa,
chodzi mi o teren w kwadracie ulic Ró¿ana, Andersena, Dzika, Powstañców.
Pozdrawiam.
Mieszkaniec
Odpowied Zastêpcy Burmistrza:
Szanowny Panie.
Nielegalne wysypiska s¹ uprz¹tane na bie¿¹co przez Mazowieck¹ Higienê Komunaln¹ 
firmê, z któr¹ Miasto ma podpisan¹ umowê,
a firmê wy³oniono w drodze postêpowania przetargowego. Ponadto odbieraj¹ mieci z koszy
ulicznych.
Proszê zg³osiæ ten fakt do Referatu Administracyjno-Organizacyjnego Naszego Urzêdu.
Inn¹ kwesti¹ jest fakt braku kultury (mo¿e to
nawet powinno byæ gorzej nazwane) przez mieszkañców Z¹bek. Przyk³ad z kilku ostatnich dni 
Po kompleksowym uprz¹tniêciu ulicy Gajowej,
na której by³o zlokalizowane nielegalne wysypisko  ju¿ na drugi dzieñ sytuacja wygl¹da³a
tak samo. Dlatego, proszê o zg³aszanie równie¿
zauwa¿onych przypadków ³amania regulaminu
czystoci i porz¹dku w naszym miecie bezporednio do Stra¿y Miejskiej  która ukarze delikwentów.
Jest to problem nie tylko Z¹bek ale wielu okolicznych gmin w tym samej Warszawy  proszê
przejechaæ siê Janowieck¹  po lewej stronie mimo
wielokrotnego uprz¹tania w roku 2007, 2008 
ju¿ od tygodnia znowu ronie góra mieci.
Niestety, przykro to stwierdziæ, ale to sami
ludzie robi¹ innym takie rzeczy. I to wiadomie.
Sami dziêki ukrytym kamerom ju¿ kilkakrotnie ukaralimy delikwentów  niestety na miejsce ukaranych pojawiaj¹ siê kolejni.
Pozdrawiam
Z-ca Burmistrza Miasta
Grzegorz Mickiewicz
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XXXVIII sesja Rady Miasta Z¹bki
16 kwietnia odby³a siê XXXVIII sesja Rady Miasta, podczas której podjêto nastêpuj¹ce
uchwa³y:
 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta Z¹bki na 2009 rok
 w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie gruntów znajduj¹cych siê w gminnym
zasobie nieruchomoci
 w sprawie wyra¿enia zgody na zamianê czêci nieruchomoci gruntowej
 w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê przez Orodek Pomocy Spo³ecznej w Z¹bkach
projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013
Poddzia³anie Praca nad sob¹  szans¹ na przysz³oæ
 w sprawie przyjêcia Programu Aktywnoci Lokalnej dla Miasta Z¹bki na lata 2009-2013
 w sprawie okrelenia wysokoci oraz szczegó³owych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia
 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osi¹gniêcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej oraz realizacji innych zadañ statutowych szko³y
Pe³na treæ uchwa³ dostêpna jest na stronie internetowej Urzêdu Miasta (www.zabki.pl) 
link BIP, zak³adka prawo miejscowe.

Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta Z¹bki
(II po³. marca  I po³. kwietnia)
 Zarz¹dzenie Nr 0151/45/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej do
postêpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwi¹zanych z budow¹ trybuny g³ównej z zapleczem administracyjnosocjalnym stadionu mieszcz¹cego siê na terenie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji przy ul.
S³owackiego w Z¹bkach
 Zarz¹dzenie Nr 0151/44/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie og³oszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzêdzie Miasta Z¹bki
 Zarz¹dzenie Nr 0151/43/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej do
postêpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia s¹ us³ugi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Z¹bki w 2009 roku
 Zarz¹dzenie Nr 0151/42/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzêdowi Miasta Z¹bki
 Zarz¹dzenie Nr 0151/41/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 30 marca 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wprowadzenia w ¿ycie instrukcji kontroli wewnêtrznej i obiegu dokumentów finansowo - ksiêgowych
 Zarz¹dzenie Nr 0151/40/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie og³oszenia i prowadzenia postêpowania dotycz¹cego wyboru Agenta Emisji obligacji Miasta Z¹bki
 Zarz¹dzenie Nr 0151/39/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp³atne umieszczanie urzêdowych obwieszczeñ wyborczych
i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego
 Zarz¹dzenie Nr 0151/38/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie szczegó³owego sposobu przeprowadzania s³u¿by przygotowawczej i organizowania egzaminu koñcz¹cego
tê s³u¿bê w Urzêdzie Miasta Z¹bki
 Zarz¹dzenie Nr 0151/37/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków bud¿etu Miasta Z¹bki na 2009
 Zarz¹dzenie Nr 0151/36/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej do
postêpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia s¹ roboty budowlane zwi¹zane z budow¹ drogi w ulicy Mickiewicza w Z¹bkach  Etap I
 Zarz¹dzenie Nr 0151/35/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta Z¹bki za 2008 rok
 Zarz¹dzenie Nr 0151/34/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie powo³ania, organizacji, sk³adu, trybu pracy oraz zakresu obowi¹zków cz³onków komisji przetargowej do
postêpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia s¹ us³ugi w zakresie opracowania wielobran¿owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ci¹gu ulic Wojska Polskiego  Orla w Z¹bkach
 Zarz¹dzenie Nr 0151/33/2009 Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 16 marca 2009 r. uchylaj¹ce zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Z¹bki w sprawie okrelenia warunków udzielania wiadczeñ zdrowotnych
przez Dyrektora SPZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia w Z¹bkach

www.zabki.pl

Masz
problem
 zadzwoñ
Najbardziej przydatne
numery telefonów
112  Centrum Reagowania Kryzysowego
(uniwersalny numer ratunkowy)
997  Policja
998  Pogotowie ratunkowe
999  Stra¿ po¿arna
992  Pogotowie gazowe
Komisariat Policji w Z¹bkach
Z¹bki, ul. Górnol¹ska 30,
tel. 022 781-68-40, 022 781-62-57,
fax. 022 781-60-70
Nocna pomoc lekarska  ostry dy¿ur
Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy
Wo³omin, ul. Gdyñska 1/3
tel. 022 763-32-15
Rejonowa Przychodnia Zdrowia
Z¹bki, ul. Orla 1, tel.022 781-60-25
Pogotowie Energetyczne
tel. 022 763-57-00
Pogotowie Gazowe
tel. 022 776-45-32
022 787-76-68
Zg³oszenie awarii wodno-kanalizacyjnej
godz. 8.00-16.00: tel. 022 781-68-18 w. 138
godz. 16.00-8.00: tel. 0 501-651-198
Zg³oszenie awarii owietlenia ulicznego
w Z¹bkach
tel. 022 781-68-14, -15, -17, w. 141
Urz¹d Miasta Z¹bki
tel. 022 781-68-14, -15, -17,
fax. 022 781-68-13
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
022 781-68-18 wew. 137, 138
Stra¿ Miejska
tel. 022 781-68-14, -15, -17 wew. 200, 201
strazmiejska@zabki.pl
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Wielkanocna wystawa
W lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Z¹bkach
s¹ wystawione prace dzieci 3-, 4- i 5-letnich z Publicznego Przedszkola Nr 3, o tematyce wielkanocnej. Zapraszamy do ogl¹dania przepiêknych prac plastycznych o ró¿norodnej technice wykonania. Autorzy najpiêkniejszych
prac zostan¹ nagrodzeni przez dyrektora MBP nagrodami
ksi¹¿kowymi.
Dorota Kamierska
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