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Orszak Trzech Króli
i Ząbkowskie Kolędowanie
6 stycznia od wielu lat upływa w Ząbkach w wyjątkowej atmosferze. W godzinach wieczornych odbył się, już po raz siódmy,
koncert kolęd polskich „Ząbkowskie Kolędowanie”, natomiast
punktualnie o godzinie 12:30 sprzed kościoła pw. Miłosierdzia
Bożego wyruszył Orszak Trzech Króli.
Dokończenie str. 8

Odpady cenniejsze niż złoto

Nowe ceny za
odbiór śmieci

Każda gmina, bez wyjątku, chciałaby mieć na swoim terenie porządek. I nie chodzi tu tylko o ogólnie pojęty interes społeczny, ale
również interes każdego z mieszkańców. Każdy mieszkaniec bowiem ma gwarancję, że wyprodukowane przez niego śmieci zostaną
odebrane i właściwie zagospodarowane. Również w wymiarze całej
gminy jest to istotne, ponieważ w sytuacji gdy niemal wszystkie
śmieci odebrane są bezpośrednio z posesji każdego mieszkańca, to
zostaje ich stosunkowo niewiele w koszach ulicznych, czy w końcu
na nielegalnych dzikich składowiskach. Jednak ten „porządek” trochę kosztuje, a z roku na rok coraz więcej. Tendencja ta nie ominęła
również naszego miasta. Wzrost cen dotknie także naszych mieszkańców. Rada Miasta nie miała wyjścia i musiała przyjąć nowe stawki za odbiór odpadów. Od 1 marca każde gospodarstwo zapłaci miesięcznie 68 zł, w przypadku segregowania odpadów. A ci, którzy nie
chcą segregować, dwa razy tyle.
Dokończenie str. 4
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK

Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarnoepidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
tylko po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323

www.lekarzzabki.pl
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JUŻ DZIŚ ODBIERZ VOUCHER DLA SWOICH ZNAJOMYCH!
RAZEM ĆWICZCIE! RAZEM KORZYSTAJCIE
Z 10% BONIFIKATY NA ZAKUP KARNETU!
Regulamin promocji
SPALANIE KALORII ZE ZNAJOMYMI:
1. Każdy z posiadaczy ważnego karnetu fitness, joga lub open wydanego przez
M.O.S.iR. może odebrać jeden voucher o wartości 20,00 PLN i podarować dowolnie wskazanej przez siebie osobie.
2. Voucher ważny jest 7 dni od daty wydania.
3. Voucher upoważnia do bezpłatnego wejścia
na jedne, dowolnie wybrane zajęcia, osobę posiadającą voucher, która nie posiada i nie posiadała przez ostatnie 3 miesiące karnetu fitness,
joga lub open wydanego przez M.O.S.iR. (decyduje data wydania vouchera).
4. Jeżeli obdarowany/-a voucherem wykupi dowolny karnet na zajęcia M.O.S.i R. osobie, która
podarowała voucher przysługuje 10 procentowa zniżka przy zakupie kolejnego karnetu.

5. Osobie obdarowanej voucherem przysługuje 10 procentowa zniżka przy zakupie karnetu M.O.S.iR. (przy zakupie karnetu należy
okazać otrzymany voucher).
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Odpady cenniejsze niż złoto

Nowe ceny za odbiór śmieci

Istotne znaczenie ma fakt, że opłaty, które wnoszą mieszkańcy
w pełni muszą sfinansować system odbioru odpadów, co oznacza,
że nie mogą być ani za niskie (gmina nie może dopłacać, choćby nawet chciała), ani za wysokie (gmina nie może zarabiać na tym). Całościowa kwota (np. roczna) za odbiór odpadów wynika z przetargów, w których biorą udział firmy odbierające śmieci. Z kolei oferty
firm uzależnione są od wielu czynników (jeden z najważniejszych
to ceny odbioru zabranych śmieci w Regionalnej Instalacji Odbioru
Odpadów Komunalnych, ale także kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak choćby koszty osobowe czy transportu).
Wzrost stawek za zagospodarowanie odpadów

Brak popytu
na RDF

Nowy sposób
selektywnego
zbierania

Zakaz
składowania
frakcji
energetycznej

Wzrost stawki
za
składowanie
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Brak
infrastruktury
do recyklingu
odpadów
Koszt
transportu
odpadów

koszty
ponoszone
przez
mieszkańców

Nowe
wymagania
dla instalacji

Warszawa, 13 grudnia 2018 r.

Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami pogłębiających się problemów z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przy czym szczególnie trudna sytuacja dotyczy warszawskiego regionu gospodarki odpadami, w którym znajduje się również nasze miasto.
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zmieszane odpady komunalne nie mogą być przekazywane do instalacji spoza regionu, w którym
zostały wytworzone. Podział województwa na regiony następuje w drodze stosownej uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO). W warszawskim
regionie gospodarki odpadami znajduje się sześć instalacji o statusie
RIPOK, z których poza spalarnią, jedynie instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (firma BYŚ Wojciech Byśkiniewicz)
posiada obowiązujące decyzje sankcjonujące jej funkcjonowanie.
Poza problemem ze znalezieniem instalacji, która przyjmie odpady
celem ich zagospodarowania, obserwujemy stały proces podnoszenia cen przez instalacje o statusie RIPOK, co bezpośrednio przekła-

da się na duży wzrost nakładów, jakie gminy muszą przeznaczać na
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
Jednocześnie obserwujemy rosnące koszty zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny. Brak wystarczającej ilości
instalacji o statusie RIPOK powoduje, że istniejące instalacje nadużywają swojej uprzywilejowanej pozycji rynkowej. Ponadto, problemy
z zagospodarowaniem pozostałości po termicznym i mechaniczno–
biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych przez RIPOKi
oraz kurczące się rynki zbytu dla surowców wtórnych przekładają się
bezpośrednio na drastyczne wzrosty cen, jakie przedsiębiorcy oferują
w ogłaszanych przez gminy postępowaniach przetargowych.
Stale przyspieszający proces podnoszenia cen przez instalacje
o statusie RIPOK,bezpośrednio przekłada się na wzrost nakładów,
jakie miasto musi przeznaczać na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami.
Zestawienie wydatków ponoszonych przez miasto Ząbki na gospodarkę odpadami w poszczególnych latach:
II półrocze 2013

1 919 558 PLN

2014

4 446 959 PLN

2015

4 399 067 PLN

2016

5 928 301 PLN

2017

5 520 616 PLN

2018

8 560 000 PLN

prognoza 2019

ca 12 000 000 PLN

Warszawa
,
22istopad
a 2017 r.

Zestawie ofert składanych w kolejnych postępowaniach przetargowych, począwszy od połowy 2013 roku, w którym w całym kraju
wprowadzono systemowe zmiany dotyczące gospodarki odpadami:
Okres
realizacji zamówienia

Oferty na odbiór i zagospodarowanie
odpadów zbieranych w sposób selektywny

01.07.2013 r.- 31.12.2104 r.

1 067 040 PLN (STENA Recycling)

01.01.2015 r.- 31.12.2016 r.

2 177 280 PLN (LEKARO)
4 082 400 PLN (Tonsmeier BŁYSK Sp. z o. o.)
2 070 000 PLN (MZO Wołomin Sp. z o. o.)

01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

1 176 000 PLN (BŁYSK- BIS)
4 989 600 PLN (LEKARO)
995 976 PLN (MZO Wołomin Sp. z o. o.)
1 181 400 PLN (RDF Sp. z o. o.)

01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

4 989 600 PLN (IMPERF)
1 999 980 PLN (MZO Wołomin Sp. z o. o.)
1 814 400 PLN (PROGRES Maciej Borowiecki)
5 409 348 PLN (REMONDIS Sp. z o. o.)

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy burmistrz Małgorzatę Zyśk
Dlaczego śmieci muszą tyle kosztować?
Na cenę wywozu opadów składa się niestety wiele czynników zewnętrznych,
na które gminy nie mają wpływu. Ustawa „śmieciowa” ściśle reguluje zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina ma obowiązek ogłosić przetarg i wybrać najkorzystniejszą ofertę, a Rada Miasta musi podjąć trudną decyzję, w jaki
sposób pobrać od mieszkańców opłatę, która musi pokryć cenę najniższej oferty
przetargowej. Gmina nie może ani zarabiać, ani dokładać do gospodarki odpadami, bo zgodnie z przepisami musi się to bilansować. Problem jest w tym, że koszty
związane z wywozem śmieci drastycznie rosną, a szczególnie dotyczy to regionu
warszawskiego. Podwyższanie opłaty środowiskowej i gigantyczne podwyżki na
instalacjach RIPOK generują wysokie stawki za odbiór odpadów, przez co firmy
startujące w przetargach windują ceny. Ząbki jako pierwsza gmina w powiecie
muszą poinformować mieszkańców o zwiększeniu opłaty śmieciowej, bo umowa
na wywóz śmieci skończyła się 31 grudnia 2018 r. Inne gminy, kiedy skończą się
im obowiązujące umowy, staną przed tym samym dylematem. Dyskusja nad tym
tematem zdominowała grudniowe spotkanie wójtów i burmistrzów w Starostwie
Powiatu Wołomińskiego. Ta trudna sytuacja wymaga rozwiązań systemowych.
Wystosowaliśmy stosowne pisma do Urzędu Marszałkowskiego, Ministra Ochrony Środowiska oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Liczymy na to,
że decydenci pochylą się nad tym problemem i dostosują przepisy tak, aby na
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rynku panowały uczciwe zasady konkurencji chroniące
nas przed monopolizacją. Mając na względzie ochronę
środowiska i przepisy unijne, warto też zastosować zachęty, abyśmy jako społeczeństwo właściwie segregowali śmieci i generowali mniej odpadów, szczególnie
tych zmieszanych.
Niektórych mieszkańców zbulwersowało, że pod
koniec grudnia nie zostały odebrane śmieci. Jak to
się stało? Kto za to zapłaci?
Faktycznie problem miał miejsce. Firma, która w zeszłym roku obsługiwała Miasto w zakresie odbioru odpadów komunalnych nie wywiązała się z obowiązku,
choć nie do końca było to zawinione z jej strony, ponieważ w tych dniach odpady
nie były przyjmowane przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Oczywiście firma ta nie otrzymała wynagrodzenia, gdyż Miasto płaci
jedynie za faktycznie odebrane odpady. Dodatkowo sprawę skomplikował fakt, że
od nowego roku, w wyniku przeprowadzonego na jesieni przetargu, odpady odbiera inna firma. Trzeba przyznać, że stanęła na wysokości zadania, gdyż wszystkie
„zaległe” odpady zostały odebrane, a firma pracowała do późnych godzin nocnych. Za tę niedogodność serdecznie mieszkańców przepraszamy, proszę jednak
mieć na względzie, że na pewne czynniki zewnętrzne nie mamy wpływu.
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01.07.2013 r. - 31.12.2014 r.

01.01.2015 r. - 31.12.2016 r.

01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Nazwa Wykonawcy

Stawka
za 1 Mg
(zł brutto)

Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK”

Nazwa Wykonawcy

Stawka za
1 Mg
(zł brutto)

264,60

Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK”

398,30

KOBE Bernarda Kotowska

216,00

KOBE Bernarda Kotowska

371,52

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

529,20

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

637,20

SITA Polska Sp. z o. o.

483,84

SITA Polska Sp. z o. o.

347,76

REMONDIS Otwock Sp. z o. o.

301,32

REMONDIS Otwock Sp. z o. o.

409,32

MZO Wołomin Sp. z o. o.

328,56

MZO Wołomin Sp. z o. o.

328,56

LEKARO Jolanta Zagórska

243,00

LEKARO Jolanta Zagórska

351,00

REMONDIS Sp. z o. o.

503,79

REMONDIS Sp. z o. o.

395,27

LEKARO Jolanta Zagórska

308,88

LEKARO Jolanta Zagórska

411,48

IMPERF Dariusz Szpański, Gabriel Staniec

324,00

IMPERF Dariusz Szpański, Gabriel Staniec

502,20

PARTNER Dariusz Apelski

200,00

PARTNER Dariusz Apelski

300,00

Tonsmeier BŁYSK Sp. z o. o.

313,20

Tonsmeier BŁYSK Sp. z o. o.

493,68

MZO Wołomin Sp. z o. o.

326,99

MZO Wołomin Sp. z o. o.

326,99

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

529,20

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

637,20

PARTNER Dariusz Apelski

260,00

PARTNER Dariusz Apelski

378,00

LEKARO Jolanta Zagórska

529,20

LEKARO Jolanta Zagórska

529,20

IMPERF Dariusz Szpański, Gabriel Staniec

697,00

IMPERF Dariusz Szpański, Gabriel Staniec

697,00

MZO Wołomin Sp. z o. o.

200,00

MZO Wołomin Sp. z o. o.

480,00

REMONDIS Sp. z o. o.

533,08

REMONDIS Sp. z o. o.

602,30

RDF Sp. z o. o.

263,00

RDF Sp. z o. o.

380,00

MZO Wołomin Sp. z o. o.

308,73

PARTNER Dariusz Apelski

372,60

REMONDIS Sp. z o. o.

765,72

MZO Wołomin Sp. z o. o.

748,13

PROGRES Maciej Borowiecki

594,00

PARTNER Dariusz Apelski

702,00

REMONDIS Sp. z o. o.

1326,45

Powyższe zestawienia pokazują, w jak dynamiczny sposób zmieniały się ceny odbioru odpadów.
W jaki sposób ustalona jest stawka za odbiór odpadów?
Zasadniczo są 4 metody wyliczania stawki w przypadku nieruchomości
zamieszkałych. Pierwsze trzy metody uwzględniają takie parametry jak:
• liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
• ilość zużytej wody z danej nieruchomości, lub
• powierzchnię lokalu mieszkalnego
Wysokość opłaty stanowi iloczyn wybranego parametru oraz ustalonej stawki opłaty.
Czwartą metodą jest ustalenie jednej stawki opłaty (ryczałtowej)
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od gospodarstwa
domowego. I taki model został zastosowany od lat w Ząbkach. Rada
Miasta przyjmując nowe stawki ryczałtowe od gospodarstwa domowego podjęła jednocześnie uchwałę intencyjną, aby w niedalekiej
przyszłości opracować nowe stawki, tym razem przy zastosowaniu
metody, uwzględniającej ilość zużytej wody z danej nieruchomości.
Ustalając stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane
w sposób selektywny nie mogą one przekroczyć następujących kwot:
• w przypadku metody - od liczby mieszkańców - 2% przeciętnego
miesięcznego dochodu (31,96 zł),
• w przypadku metody - od zużycia wody - 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę - za m3 zużytej
wody (11,2 zł),
• w przypadku metody - od metrażu - 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego (1,28 zł),

Okres
realizacji
zamówienia

01.07.2013 r. - 31.12.2014 r.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI I ODPADY ZIELONE

Okres
realizacji
zamówienia

01.01.2015 r. - 31.12.2016 r.

01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

MZO Wołomin Sp. z o. o.

670,93

PARTNER Dariusz Apelski

534,60

REMONDIS Sp. z o. o.

562,68

MZO Wołomin Sp. z o. o.

1073,76

PROGRES Maciej Borowiecki

799,20

PARTNER Dariusz Apelski

972,00

REMONDIS Sp. z o. o.

1113,53

• w przypadku metody ryczałtowej - od gospodarstwa domowego
- 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na
1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe (89,49 zł).
Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza
kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej, lub rodziny wielodzietne, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
• liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
• ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
• koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
• przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Mimo, że Miasto nie ma żadnego wpływu na wysokość ceny
odbioru odpadów, to władze nie pozostają bierne. W tej sprawie Urząd Miasta Ząbki podjął szereg interwencji w różnych instytucjach, m.in., kierując pisma do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Urzędu Marszałkowskiego, a ostatnio na prośbę
burmistrz Małgorzaty Zyśk interpelację do ministra środowiska
wniósł poseł Piotr Uściński.
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PIÓREM
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIASTA ZĄBKI

No i posypały się na głowy radnych
gromy za decyzję podnoszącą
opłaty z tytułu wywozu śmieci z 36
zł na 68 zł od gospodarstwa
domowego (lokalu). Zarzuty
dotyczą zarówno kwoty podwyżki, jak i pozostawienia
niesprawiedliwego (w ocenie wielu osób) systemu naliczania opłat.
Czy gromy te są zasadne?

Taka podwyżka na pewno nikogo nie cieszy. Radnych też nie, bo: po
pierwsze – sami też zapłacą więcej (ponieważ mieszkają w
Ząbkach); i po drugie – mieli świadomość, że staną się bez mała
„wrogami publicznymi”. Dlaczego więc zdecydowali się na taki
niepopularny krok i czy mogli podjąć lepszą decyzję?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zdać sobie sprawę z kilku
faktów. Przede wszystkim jest ścisły podział kompetencji pomiędzy
p. Burmistrz (i podlegającym jej Urzędem Miasta) a Radą Miasta w
zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Rolą
p. Burmistrz jest organizacja przetargu, wybór i podpisanie umowy
z firmą odbierającą śmieci oraz nadzór nad realizacją tej umowy.
Rolą Rady Miasta jest uchwalenie sposobu pokrycia i podziału
kosztów funkcjonowania tego systemu, czyli określenie, w jaki
sposób mieszkańcy mają za niego zapłacić.
Przetarg na odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych
oraz zielonych został ogłoszony jeszcze przez poprzedniego
Burmistrza w październiku (dotychczasowa umowa kończyła się z
dniem 31.12.2018 r.). Otwarcie ofert nastąpiło 26 listopada. Na
początku grudnia nowa p. Burmistrz poinformowała o bardzo
dużym wzroście kosztów wywozu w stosunku do poprzedniej
umowy (najtańsza z ofert opiewała na ponad 9 mln zł, kolejne na
ponad 11, 12 i prawie 14 mln zł), a w konsekwencji o konieczności
podjęcia nowej uchwały w sprawie opłat dla mieszkańców. Przy
aktualnie obowiązującej stawce (36 zł od lokalu) w kasie miasta
zabrakłoby w 2019 roku około 5,5 mln zł. Łączne koszty
funkcjonowania systemu zostały przez Urząd Miasta oszacowane na
poziomie ok. 12 mln zł, gdyż dochodzą jeszcze koszty drugiej
umowy – na odbiór odpadów segregowanych. Skąd aż taki wzrost
kosztów i czy można było unieważnić ten przetarg? Szerszą
informację w tym zakresie przedstawi zapewne Urząd Miasta w
odrębnym materiale (ponieważ, jak już napisałem wcześniej, są to
kompetencje UM i to właśnie Urząd ma największą wiedzę w tym
zakresie).

Jako Przewodniczący Rady Miasta wraz z Wiceprzewodniczącą
p. Edytą Kalatą uznaliśmy, że podjęcie przez radnych tak
trudnej, odpowiedzialnej decyzji i to pod ogromną presją czasu
(decyzja musiała zapaść jeszcze w grudniu) powinno być
poprzedzone poważną debatą. Taka debata została
zorganizowana na Sesji w dniu 18 grudnia od godz. 19 (aby jak
najszersze grono mieszkańców mogło wziąć w niej udział). Na
debatę zaprosiliśmy lokalnych posłów, przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego (samorząd wojewódzki odpowiada za szereg
elementów systemu gospodarowania odpadami) oraz
mieszkańców Ząbek. Dzięki Internetowi przebieg debaty można
było śledzić na kanale Ząbki na YouTube. Kierownik Referatu
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska p.
Arkadiusz Łebek przedstawił obszerną prezentację dotyczącą
aspektów prawnych i finansowych zagadnienia. Dyrektor
Departamentu Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego p.
Marcin Podgórski odpowiedział na szereg pytań. Szkoda, że był
bardzo nikły, praktycznie zerowy udział mieszkańców: obecnych na
sali 5 mieszkańców, śledzących na bieżąco w Internecie –
kilkunastu. Zachęcam do obejrzenia nagrania, bo podczas debaty
zostało podanych bardzo wiele istotnych informacji, pozwalających
lepiej zrozumieć złożoność całego problemu, których nie sposób
tutaj powtórzyć.
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W toku debaty większość radnych skłaniała się do odejścia od
systemu naliczania opłaty w jednakowej wysokości od każdego
gospodarstwa domowego (krzywdzącego osoby samotne, często
starsze) na rzecz systemu podobnego do tego, który obecnie
obowiązuje w Warszawie (kwota bazowa od gospodarstwa
jednoosobowego plus kwota za każdą kolejną osobę). Ponieważ
Urząd Miasta musiał wyliczyć kwoty dla tego wariantu, Rada Miasta
podjęła decyzję o przerwaniu Sesji i kontynuowaniu jej w piątek 21
grudnia od godz. 7 rano.

W piątek radni otrzymali symulację stawek, jakie powinny być
przyjęte w uchwale, aby zapewnić wspomniane 12 mln zł na
pokrycie rocznych kosztów wywozu śmieci. Z symulacji tej
wynikało, że gospodarstwa jednoosobowe powinny zapłacić
miesięcznie 45 zł, dwuosobowe 60 zł, trzyosobowe 80 zł, a
pozostałe 100 zł. Tak wysokie stawki zaskoczyły radnych.
Dodatkowo, analizując statystyczne dane z Warszawy, okazało się,
że nad wyraz dużo lokali deklaruje, iż są gospodarstwami
jednoosobowymi (liczba takich gospodarstw potrafi przekroczyć
45% lokali w bloku). Przy dużej rotacji związanej z najmem i
brakiem skutecznych mechanizmów weryfikacji, wiarygodność
deklaracji jest po prostu znikoma. System naliczania opłat od osoby
– teoretycznie najbardziej sprawiedliwy – w praktyce okazuje się
jednak „zachęcać” do zaniżania liczby osób, co w konsekwencji
prowadzi do sytuacji, gdy uczciwi płacą nie tylko za siebie, ale i za
tych nieuczciwych.

Radni uznali, że przedstawione powyżej stawki są nie do
przyjęcia i powrócili do analizy wszystkich wariantów.
Ostatecznie zgłoszone zostały 3 propozycje uchwał. Grupa radnych
zawnioskowała o powrót do systemu dotychczasowego (od
gospodarstwa domowego) z podniesieniem stawki do 68 zł (kwota
niezbędna do zbilansowania się systemu). Klub radnych Koalicji
Obywatelskiej złożył projekt naliczania opłaty w wysokości 24 zł od
osoby. Ja natomiast przedłożyłem projekt uchwały intencyjnej
naliczania opłaty za śmieci proporcjonalnie do zużycia wody (z
uwzględnieniem rozróżnienia kosztów wywozu z domów
jednorodzinnych i wielorodzinnych). W moim przekonaniu żaden
system naliczania opłat nie jest pozbawiony wad, ale uzależnienie
opłat za śmieci od zużycia wody spowoduje zmniejszenie opłat dla
gospodarstw jednoosobowych i nie będzie pozwalało na nieuczciwe
praktyki. Dlaczego była to tylko uchwała intencyjna? Ponieważ
Urząd Miasta nie jest w tym momencie jeszcze gotowy na taką
zmianę (brak stosownego oprogramowania oraz szczegółowych
kalkulacji).

Zdania radnych, wyrażone w głosowaniach, były mocno podzielone.
Ostatecznie zostały podjęte dwie uchwały: o odpłatności 68 zł
od gospodarstwa domowego (od 1.03.2019) i zgłoszona przeze
mnie uchwała intencyjna. Ja głosowałem za swoim wnioskiem o
rozliczanie śmieci proporcjonalnie do zużycia wody, a do czasu
wdrożenia tego systemu, za utrzymaniem systemu odpłatności od
gospodarstwa domowego. Uznałem, że nie ma sensu na kilka
miesięcy uruchamiać całej (jakby nie było kosztownej) procedury
zbierania oświadczeń o liczbie osób w gospodarstwach domowych,
tym bardziej, że Pani Burmistrz ma możliwość swoją decyzją (na
wniosek mieszkańca) zwolnić z całości lub części opłaty za śmieci
osoby samotne, w trudnej sytuacji finansowej. Liczę, że Urząd
Miasta dołoży starań, aby docelowy system odpłatności
proporcjonalnej do zużycia wody wdrożyć jak najszybciej.
Podczas głosowań nie było już na sali niektórych radnych. Na
Facebooku pojawiły się niepochlebne dla tych radnych opinie.
Absolutnie się z nimi nie zgadzam. Konieczność opuszczenia obrad
przed ich zakończeniem nie wynikała z unikania odpowiedzialności
za podjęcie decyzji, lecz z obowiązków zawodowych. Część radnych
już podczas wtorkowego posiedzenia zastrzegała, że kontynuacja
Sesji w piątek jest możliwa tylko pod warunkiem jej szybkiego
zakończenia (stąd rozpoczęcie obrad o godz. 7 rano). Warto
pamiętać, że w ciągu miesiąca miały miejsce aż 4 posiedzenia Rady
Miasta. Wszystkim radnym bardzo dziękuję za aktywny i
odpowiedzialny udział w podejmowaniu decyzji, a Pani Burmistrz i
pracownikom Urzędu Miasta za merytoryczny wsad do debaty.
Trudne i niepopularne decyzje też trzeba podejmować. Mam tylko
nadzieję, że politycy sejmowi i rządowi jak najszybciej zajmą się
problem śmieci i nie pozostawią gmin samym sobie.
Przewodniczący Rady Miasta Ząbki Waldemar Stachera

zapowiedzi
www.zabki.pl
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Niezwykły
koncert kolęd
Zwyczaj śpiewania kolęd ma w naszych sercach i rodzinach szczególne miejsce. Jest to czas doświadczania radosnego spotkania drugiego człowieka w naszych rodzinach i wspólnotach. Podtrzymując
bożonarodzeniowe tradycje, Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego
w Ząbkach ks. Andrzej Kopczyński i Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, zapraszają na koncerty kolędowe, które odbędą się w dniach:
13 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w MOK Ząbki, ul. Słowackiego 21
oraz
20 stycznia 2019 r. o godz. 19.00 w kościele Miłosierdzia Bożego
w Ząbkach, przy ul. 11 Listopada 4.
W programie usłyszymy tradycyjne kolędy polskie oraz kolędy innych narodów. Serdeczne wszystkich zapraszamy. Wstęp wolny.
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Orszak Trzech Króli
i Ząbkowskie Kolędowanie

Orszak Trzech Króli już po raz drugi w naszym mieście organizowała fundacja WZRASTAJ Edukacja Kultura Sport. Rozpoczął się
on walką dobra ze złem (UKS Szabla Ząbki)
oraz radosnym tańcem maleńkich aniołków (PP nr 3). Orszak poprowadzili Maryja
z Józefem oraz dzieci z kółka misyjnego, pod
opieką ząbkowskich Strzelców. Trzej królowie prezentowali się na koniach dostojnie
i wzbudzali ogólne zainteresowanie. Król reprezentujący Afrykę to rodowity Egipcjanin,
od kilku lat mieszkający w Ząbkach. Dużym
zaskoczeniem okazała się krótka, ale świetnie wykonana, scenka z królem Herodem. Na
wysokości drewnickiego szpitala uczestnicy
Orszaku zobaczyli nagle na wysokim tronie
zirytowanego władcę (Patryk Jóźwik), któremu towarzyszył dwuosobowy chórek (Julia
Jóźwik, Ania Fijałkowska). Młodzież przygotowała tę świetną scenkę pod kierunkiem p.
Anny Kozioł. W parku Orszak przywitała św.
Rodzina, góralska orkiestra i domowe zwierzęta, do których lgnęły szczególnie dzieci.
W wydarzeniu wzięli udział burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk, radni miejscy i radni
powiatowi. Muzyka i wspólne, radosne kolędowanie wprowadziły licznie przybyłych
mieszkańców Ząbek w doskonały nastrój,
a znane i lubiane pieśni rozbrzmiewające
w nastrojowej scenerii, tworzyły pełną ciepła
i wzajemnej serdeczności atmosferę.
Choć znawcy Biblii skłaniają się do uznania
zawartego w Ewangelii Mateusza opowiadania o pokłonie magów jedynie za literacką
formę katechetyczną i wskazują, że ma ona
charakter ułożonego na wzór żydowskich
midraszy pouczenia o znaczeniu i misji Jezusa, to odbywające się w całej Polsce w dniu 6
stycznia orszaki wpisały się w krajobraz wielu

miast, stanowiąc rozrywkę dla mieszkańców.
W godzinach wieczornych w parafii p. w.
Miłosierdzia Bożego odbył już po raz siódmy
uroczysty doroczny koncert polskich kolęd
„Ząbkowskie Kolędowanie”. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorami koncertu byli:
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach oraz Parafia
Miłosierdzia Bożego, a patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Małgorzata Zyśk.
Zgromadzona w gościnnych wnętrzach kościoła p. w. Miłosierdzia Bożego publiczność
wysłuchała najpiękniejszych polskich kolęd
i pastorałek, w wykonaniu chóru i solistów
pod batutą Elżbiety Tarasewicz. Zaśpiewali je
m.in. Piotr Uściński, pochodzący z Ząbek poseł na Sejm RP, Robert Perkowski, przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki, Sławomir
Pisarczyk, radny Powiatu Wołomińskiego,
a także dyrektorzy i nauczyciele ząbkowskich
szkół i przedszkoli, kierownicy świetlic środowiskowych, radni oraz zaproszeni goście.
Koncert „Ząbkowskie Kolędowanie” każdego roku dostarcza mieszkańcom miasta
pięknych artystycznych doznań i wiele wzruszających chwil. Także w minioną niedzielę
ząbkowska publiczność mogła posłuchać
wspaniałych aranżacji pieśni bożonarodzeniowych. Refleksyjne i pełne zaangażowania
wykonanie oraz doskonały dobór utworów
sprawiały, że mieszkańcy z prawdziwym
żalem opuszczali progi Parafii Miłosierdzia
Bożego. Przepiękne, chwytające ze serce,
polskie kolędy – „Gore Gwiazda Jezusowi”,
„Dzisiaj w Betlejem”, „Do szopy”, „W żłobie
leży” czy „Kolęda Maryi” wykonane z ogromnym kunsztem i prawdziwym profesjonalizmem przywołały świąteczny nastrój
i chwile zadumy.

- Dziękujemy Państwu za wspólne kolędowanie. Szczególne podziękowania natomiast
kierujemy do dyrektorów, nauczycieli, radnych oraz znamienitych gości związanych
z naszym miastem i występujących w naszym Koncercie Kolęd Polskich pod hasłem
„Ząbkowskie kolędowanie”. Gorące podziękowania składamy na ręce pani dyrygent
Elżbiety Tarasewicz za zaangażowanie i trud
włożony w przygotowanie naszej uroczystości - powiedział Patryk Jóźwik, w imieniu
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.
Szczególne podziękowania za przygotowanie tej wspaniałej, integrującej lokalną
społeczność uroczystości należą się pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach
– Annie Kozioł i dyrektorowi Sławomirowi
Skotnickiemu, młodzieży ze studia teatralnego MOK, dyrygentce Elżbiecie Tarasewicz oraz
proboszczowi parafii p.w. Miłosierdzia Bożego
– ks. kanonikowi Andrzejowi Kopczyńskiemu.
Aleksandra Olczyk

Ażurowe Dekoracje
Oferują szeroki wybór ażurowych
- szkatułek - organizerów
- chusteczników - pudełek oraz ozdób
Dusia Zając
Tel. 514 838 538
azurowedekoracje
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JYSK w Ząbkach

Wielkie otwarcie
już 17 stycznia

Nowy sklep JYSK powstanie w samym centrum Ząbek,
nieopodal kościoła św. Trójcy, przy jednej z głównych
ząbkowskich dróg ( ul. Piłsudskiego 44). Obecnie grupa JYSK obejmuje ponad 2.700 sklepów w 51 krajach
na całym świecie. W Polsce JYSK istnieje od 2000 roku.
W ponad 220 sklepach rocznie zakupy robi ponad 13
milionów Polaków. Sieć dynamicznie się rozwija, każdego roku otwieranych jest kilkanaście nowych placówek. W 2019 roku JYSK trafił do Ząbek.
- Do wielkiego otwarcia bardzo staranie się przygotowujemy,
wszystko chcemy dopiąć na ostatni guzik, aby mile zaskoczyć naszych Klientów. W dniu otwarcia, 17 stycznia wszystkich zapraszamy wyjątkowo wcześnie, już od godziny 8.00, czyli o dwie godzinny
wcześniej niż zwykle. W tym inauguracyjnym dniu oferujemy przede
wszystkim mnóstwo wysokiej jakości towarów w bardzo atrakcyjnych cenach (rabaty nawet do 80%). Ale będzie też wiele atrakcji
i niespodzianek. Uchylając trochę rąbka tajemnicy mogę powiedzieć,
że dla pierwszych 100 klientów, którzy zrobią zakupy za kwotę powyżej 50 zł, przygotowaliśmy kołdry za przysłowiowy 1 grosz. Planujemy
zorganizować wiele konkursów, w których do wygrania będą bony
rabatowe i wiele zaskakujących niespodzianek – mówi kierownik regionalny JYSK Michał Brzeski.
JYSK – wiarygodność i solidność
JYSK to jedna z najszybciej rozwijających się sieci handlowych na
świecie sprzedających artykuły wyposażenia sypialni i mieszkania.
Misją JYSK jest sprzedawanie artykułów dobrej jakości w niskiej cenie. W Europie JYSK jest jednym z najważniejszych sprzedawców artykułów do sypialni: kołder, poduszek i materaców, ale również wielu
innych produktów kojarzonych z domem czy mieszkaniem - pościeli,
ręczników, artykułów dekoracyjnych, mebli i mebli ogrodowych – projektowanych według prostych i minimalistycznych cech stylu skandynawskiego. Słowo „JYSK” było zawsze celowo używane w nazwie firmy.
W języku duńskim słowo „JYSK” oznacza coś lub kogoś z Półwyspu
Jutlandzkiego i jest często kojarzone ze skromnością, dokładnością
i uczciwością - trzema wartościami, które Lars Larsen, właściciel firmy,
zawsze identyfikował z JYSK oznaczające wiarygodność i solidność.
- Głównym naszym założeniem jest być pierwszym wyborem Klienta, być jak najbliżej. Wiemy, że mieszkańcy Ząbek systematycznie robią zakupy na Targówku, czy jadąc w kierunku Wołomina. Wiemy też,
że Ząbki bardzo dynamicznie się rozwijają. Stąd też nasz wybór był
oczywisty. Naszym wyróżnikiem jest bez wątpienia obszar kultury
snu i dobrego mieszkania. Dlatego nasza oferta jest starannie dobrana, a jednocześnie dostępna dla każdego. Ogromną wagę przywiązujemy do profesjonalnej obsługi klienta – dodaje Michał Brzeski.
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Ponad 52 mln zł na inwestycje

Załącznik nr 3

do uchwały Nr IV/26/2018
Rady Miasta Ząbki

28 grudnia Rada Miasta Ząbki zatwier- mimo że przyjęty już przez nowe władze, mule „Parkuj i Jedź” czy budowę ścieżek rodnia 28 grudnia
2018 r.
dziła budżet na 2019 rok. Dochody zostały to jego zapisy w znakomitej większości są werowych. Głównymz zadaniem
z zakresu
zaplanowane na 198 mln zł, wydatki zaś na kontynuacją wcześniej rozpoczętych za- infrastruktury oświatowej jest bez wątpieponad 214 mln zł, z czego na inwestycje dań, współfinansowanych głównie ze środ- nia budowa nowej szkoły przy ul. Dzikiej.
rekordowa jak dotąd suma ponad 52 mln ków unijnych. Chodzi tu m.in. o budowę Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan
Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2019 rok
zł. Trzeba jednak zauważyć, że dokument kanalizacji deszczowej, parkingów w for- inwestycyjny na 2019 rok.

Dział

Rozdział

Grupa

600

Treść
Transport i łączność

60013
1610

60016

33 903 105,19

Drogi publiczne wojewódzkie

1 416 850,76

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.
4 pkt 1 ustawy)

1 416 850,76

Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi
wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od
skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631

1 416 850,76

Drogi publiczne gminne
1600

32 486 254,43

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)
Budowa drogi w ul. Łodygowej (przy posesji 83A, 83B, 83C, 83D)
Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza (od ul.
Batorego do ul. Bema)

1601

300 000,00

Budowa drogi w ul. Pogodnej, ul. Na Bagnie w Ząbkach

300 000,00

Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Ząbki północne

150 000,00

Projekt budowy ul. Jagiellońskiej w Ząbkach

20 000,00

Projekt budowy ul. Akacjowej w Ząbkach

20 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki,
Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF
Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka,
Kobyłka w ramach ZIT WOF

1600
710
71004
1600

10

60 000,00

Budowa drogi w ul. Wyszyńskiego- etap I

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki

70005

120 000,00

110 000,00

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

700

1 080 000,00

Budowa szykan spowalniających ruch w ul. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza (od ul.
Nowej do ul. Klamrowej) i ul. Wyzwolenia

Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na
potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF

1602

Plan wydatków majątkowych
na 2019 r.

22 477 965,63
3 458 074,82
529 337,89
15 048 353,80
2 609 389,97
832 809,15

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

8 928 288,80

Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na
potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF

1 684 766,98

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

3 320 662,11

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki

2 655 591,85

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki,
Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF

677 234,47

Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka,
Kobyłka w ramach ZIT WOF

590 033,39

Gospodarka mieszkaniowa

137 023,69

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

137 023,69

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

137 023,69

Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach

137 023,69

Działalność usługowa

221 197,48

Plany zagospodarowania przestrzennego

70 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

70 000,00

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

70 000,00
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Plan wydatków majątkowych
na 2019 r.

Treść
Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

71095

Pozostała działalność

151 197,48

1601

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

88 000,00

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

88 000,00

1602

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

62 000,00

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

22 000,00

Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E –
Archiwum)

40 000,00

1612

750
75023
1600

801
80101
1600

Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1 197,48

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

1 197,48

Administracja publiczna

40 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

40 000,00

Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta
Ząbki

40 000,00

Oświata i wychowanie

16 141 150,00

Szkoły podstawowe

15 631 150,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

15 631 150,00

Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul.
Dzikiej w Ząbkach
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach
80104
1600

12 150,00
15 619 000,00

Przedszkola

510 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

510 000,00

Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym
Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach

500 000,00

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach - dostosowanie budynku do wymagań w
zakresie przepisów ppoż
900
90004
1601

1602

90015
1600

10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 964 110,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 369 110,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1 163 743,50

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki

1 163 743,50

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

205 366,50

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki

205 366,50

Oświetlenie ulic, placów i dróg

595 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

595 000,00

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

570 000,00

Budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Ząbkach

25 000,00
Razem:

52 406 586,36

Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego
Zapraszamy mieszkańców Ząbek do
składania propozycji zadań do wykonania
w ramach Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego, którego realizacja jest planowana na
podstawie Uchwały Nr LXII /593 /2018 Rady
Miasta Ząbki w sprawie ustalenia zasad i try-

bu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących ząbkowskiego budżetu obywatelskiego.
Więcej informacji na: www.zabki.pl. Pytania
w sprawie budżetu obywatelskiego należy kierować na e-mail: budzetobywatelski@zabki.pl
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Spotkania informacyjne w sprawie ząbkowskiego budżetu obywatelskiego odbędą
się dniach 24 i 28 stycznia br. o godz. 17.00
do sali im. Haydera Urzędu Miasta Ząbki
Zespół ds. Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego
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IV sesja Rady Miasta Ząbki
Początek nowej kadencji samorządu okazał się niezwykle pracowity. W ostatnie niespełna
półtora miesiąca odbyły się 4 sesje, w tym jedna na dwóch posiedzeniach. Pierwsze dwie
sesje miały charakter głównie organizacyjny, kolejne dwie podejmowały bardzo ważne
kwestie, jak choćby opłaty za odbiór odpadów komunalnych czy nowy budżet.
Poniżej przedstawiamy wykaz podjętych
uchwał
Sesja 4 (28XII)
• zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Inwestycji
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2019
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2019
• w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+
w Ząbkach
• w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia

Klub „Senior+” na terenie Miasta Ząbki
• w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
• zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań
własnych gminy
• w sprawie wieloletniego programu osłonowego „Realizacja w Ząbkach wieloletniego rządowego programu Posiłek
w szkole i w domu „ na lata 2019 - 2023

• w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Miasta Ząbki
• w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata
2019-2036
• uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok
2019
• zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe.

SMOG – problem współczesnej
cywilizacji?

Problem zjawiska smogu jest coraz częściej podnoszony zarówno
w gremiach naukowych, organizacji międzynarodowych,
ale i coraz częściej interesują się nim lokalne społeczności.

Wydaje się, że jako mieszkańcy o wiele bardziej przejmujemy się niską jakością żywności,
czy wody pitnej niż złą jakością powietrza, którym oddychamy. A jednak nie jest to bez znaczenia. Z raportu Komisji Europejskiej wynika,
że w Polsce rocznie przedwcześnie umiera ponad 40 tys. osób z powodu złej jakości powietrza, co oznacza, że w Ząbkach z tego powodu
może umierać ok. 30-60 osób. Sprawa okazała
się na tyle ważna, że radni w tej kwestii, w ramach obrad, przeprowadzili krótką debatę.
Ważnym głosem w dyskusji była przedstawiona radnym prezentacja przez jednego z mieszkańców Ząbek, p. Andrzeja Jarzębskiego.
Choć problem smogu ma głównie podłoże ekonomiczne, to jego konsekwencje mają
dramatyczne skutki społeczne (określona liczba zgonów czy schorzeń chronicznych) ale
także, paradoksalnie, również ekonomiczne
w związku z tym, że znaczne są koszty leczenia takich schorzeń oraz duża liczba godzin
pracy opuszczana ze względu na chroniczne
choroby ma swoją wymierną wartość (stratę).
W związku z tym postuluje się, aby tym
problemem zająć się na poważnie. Zdaniem
naszego prelegenta walka z tym zagrożeniem powinna mieć trzy etapy:
I. Zrozumienie problemu
1) Pomiar zanieczyszczenia
a)Istnieją społeczne projekty monitorowania
zanieczyszczenia powietrza
–https://luftdaten.info
–https://www.opensensemap.org/

–http://czujnik.wikidot.com
b) Możliwość łatwego zbudowania czujnika
pyłów
c) Możliwość prostej wizualizacji zebranych
danych i ich analizy
2) Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza
a) Główne źródła tzw. „niskiej emisji”
–lokalne kotłownie/kominki bez instalacji
filtrów opalane słabej jakości paliwami (węgiel/drewno)
–spalanie śmieci, odpadów
–emisja komunikacyjna (w szczególności
z pojazdów z silnikiem wysokoprężnym)
b) Przed opracowaniem planu należy
–zinwentaryzować budynki wg rodzaju instalacji grzewczej
–Ew. współpraca z zakładami: gazowniczym
i energetycznym
–identyfikacja domów wymagających docieplenia
–inwentaryzacja firm, których działalność
może wpływać na jakość powietrza
3) Edukacja/zwiększenie świadomości lokalnej społeczności
a) Skuteczna poprawa jakości powietrza wymaga większej świadomości lokalnej społeczności
–edukacja w szkole –młodzi ludzie mogą
wpływać na przyzwyczajenia starszych
–akcje informacyjne (przykłady)
–jak poprawnie palić w piecu/kominku
–do kogo się zgłosić w przypadku stwierdzenia zanieczyszczania powietrza

–jak sprawdzić aktualną jakość powietrza
(np. w celu ograniczenia na zewnątrz
II. Opracowanie planu działania
1) Przygotowanie ram prawnych planu
2) Szczegółowy plan poprawy jakości powietrza
• program wymiany pieców
• program docieplenia budynków
• inwestycje w lokalne źródła odnawialne
• ograniczenie ruchu pojazdów o wysokiej
emisji
• poprawa transportu publicznego
• ciepło centralne (elektrociepłownia Kawęczyn?)
• inne
3) Źródła finansowania planu - Istnieje szereg
źródeł finansowania projektów dla
• NFOŚIGW (dopłaty, kredyty, pożyczki
z umorzeniem)
• WFOŚIGW (dopłaty, kredyty, pożyczki
z umorzeniem)
• BOŚ (EKOkredyty)
• RPO 2014-2020
• Fundusze (np. Fundusz Szwajcarski)
• Lokalny program PONE
III. Wdrożenie planu i analiza efektów
1) Wdrożenie Planu powinno być powiązane
ze stałym monitorowanie uzyskanych efektów
–stałe monitorowanie jakości powietrza
–coroczne raporty podsumowujące wykonane w danym roku prace w zakresie jakości
powietrza
–coroczne ankiety wśród mieszkańców dotyczące oceny jakości powietrza
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Skrzaty znowu w akcji!
Kolejny tydzień i kolejny turniej za nami. W dniach 15-17 grudnia na naszych
kortach ponownie do rywalizacji stanęli zawodnicy do lat 12. Tym razem
poziom sportowy zawodów a także poziom emocji podczas rozgrywania
spotkań był na dużo wyższym poziomie niż podczas ostatnich rozgrywek.
Do rywalizacji stanęło 18 zawodniczek i 24
zawodników z całej Polski.
Rywalizację dziewczynek zdominowała Julka Pacocha, która, bez straty seta, rozkręcając
się z meczu na mecz, rozprawiła się ze wszystkimi rywalkami. To kolejny wygrany turniej
Julki, zawodniczki mającej dopiero 10 lat.
W turnieju chłopców rywalizacja była dużo
bardziej wyrównana i o zwycięstwach w wielu meczach a także w półfinałach, decydowały mistrzowskie supertiebreaki. W nich najwięcej koncentracji i zimnej krwi utrzymali
Mateusz Chrzanowski i Konrad Marciniak.
Finał odbył się już pod dyktando Marciniaka, który w decydującym meczu oddał

rywalowi zaledwie 5 gemów, eliminując po
drodze w ćwierćfinale także naszego zawodnika z Ząbek Wojtka Guzińskiego.
W rywalizacji deblistów najlepsi okazali się
Filip Domurad i Przemek Nikołajuk.
Kolejnym turniejem w Ząbkach już 26.01
będą zawody młodzików do lat 14.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania!
Na naszych kortach każdego tygodnia
wiele się dzieje. Już 13 stycznia w godzinach
12.00 - 20.00 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Na scenie wystąpią między
innymi: lokalne przedszkola - Skrzat, Zozoland, Akademia Odkrywcy, Klub Piosenkowy
STAYNIA odłam Orkiestry Sinfonia Varsovia,

Joanna Nowak, zespół Dollz, Iwona Węgrowska a także wiele innych atrakcji poza sceną
wewnątrz kortów!
Do zobaczenia już 13 stycznia!
MG

Ogromny sukces UKS Ząbkovia Ząbki
na turnieju w Moskwie!!!
W dniach 25 - 31.12.2018 drużyna UKS Ząbkovia Ząbki z rocznika 2007-2008 przebywała
na III Międzynarodowym Turnieju „Puchar Noworoczny Czertanowo” w Moskwie.

Nasz sztab szkoleniowy był mile zaskoczony niezwykle wysokim poziomem sportowym turnieju.W rywalizacji udział wzięło 6
drużyn: Czertanowo 2007, Czertanowo 2008,
Reprezentacja Mińska (Białoruś), Ałga (drużyna z rosyjskiej Baszkirii), reprezentacja rosyjskiej Samary oraz nasz zespół.
Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. Pierwszy mecz nasze dziewczęta rozgrywały z zespołem Ałgi w dniu
przyjazdu do Moskwy, niestety przegrały
1:6. W drugim dniu turniejowych zmagań
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nasze zawodniczki pokonały zespół Czertanowo 2008 2:4. Trzeciego dnia UKS Ząbkovia
Ząbki uległa zespołowi Czertanowo 2007
2:10. W przedostatnim dniu turnieju pokonaliśmy reprezentację białoruskiego Mińska
5:2. Ostatniego dnia wygraliśmy z zespołem
z Samary 4:1. To był niezwykle ciekawy i pożyteczny wyjazd. Nadmienić trzeba, iż w drużynach Czertanowa grają dziewczynki z całej
Rosji (jest to szkoła dla piłkarzy i piłkarek,
która tworzy podwaliny pod piłkarskie reprezentacje Rosji). Były to jedyne drużyny, w których grały dziewczynki tylko z jednego rocznika (odpowiednio: 2007 i 2008). Na uwagę
zasługuje także fakt, iż nasze zawodniczki
w każdym meczu strzeliły minimum jedną
bramkę. Drugie miejsce na tak silnie obsadzonym turnieju uznać należy za ogromny
sukces naszej drużyny. Maja Kałun wybrana
została Najlepszym Napastnikiem Turnieju.
Skład drużyny UKS Ząbkovia Ząbki: Zosia Dyrko, Lidka Janiszek, Nina Kalinowska,
Maja Kałun, Gabrysia Lelonek, Martyna Nowakowska, Zuzia Pietrasik, Kinga Prokurat,
Zuzia Sikorska, Pola Smolińska, Julia Szczepańska. Trenerzy: Katarzyna Sochocka i Jarosław Dobrowolski.
Serdeczne podziękowania dla rodziców
Niny i Poli, którzy pomagali nam w opiece
nad dziewczynkami podczas wyjazdu!!!
Beata Komosińska - Ferens
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Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach

Prowadzi nabór kandydatów na stanowisko
Aplikant (w charakterze strażnik miejski), w pełnym wymiarze czasu pracy.
Ilość wolnych stanowisk - 4.
Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie
• ukończone 21 lat
• korzystanie z pełni praw publicznych
• wykształcenie co najmniej średnie
• nienaganna opinia
• sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
• strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
• uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Wymagania dodatkowe (pożądane):
• ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej w Ząbkach, wiedza o społeczeństwie, Ząbkach (w tym znajomość topografii),
• ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia]
• aktywność sportowa
• bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
• prawo jazdy kat. B
• uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących
dokumentów:
• CV (podpisane własnoręcznie), koniecznie zawierające informację
o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania, posiadanym wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
• list motywacyjny (podpisany własnoręcznie)
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie) o treści:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym
jest Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach, siedziba: ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Aplikant.”

atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku
decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.
W toku rekrutacji, kandydaci będą zobowiązani do: przedstawienia
oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot.
mężczyzn), ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego
Rejestru Karnego, a także podpisania oświadczeń o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii.
Dodatkowe informacje:
• Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być
w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
• Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.
• Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: strazmiejska@zabki.pl lub telefonicznie: 22 510 98 25.
• Informacje o Straży Miejskiej w Ząbkach można znaleźć w internecie: http://www.strazmiejska-zabki.pl/onk.html;
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym
o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest
Straż Miejska w Ząbkach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091
Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej
http://www.strazmiejska-zabki.pl/onk.html - „INFORMACJA RODO”
UWAGA: Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób
niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Złożonych dokumentów Straż Miejska w Ząbkach nie zwraca, oferty
niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02
o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego,
objętej postanowieniem Sądu Rejonowego w Wołominie
I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 186/17.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 18.01.2019r. godz. 1500
• pocztą na adres: Straż Miejska w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego
10, 05-091 Ząbki, z dopiskiem „praca strażnik miejski” (decyduje
data wpływu);
• osobiście w zamkniętej kopercie, wraz z adnotacją: „praca - strażnik miejski” u dyżurnego Straży Miejskiej w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, w godz. 0800 – 2100 od poniedziałku do piątku.

Przetarg odbędzie się dnia 18.02.2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego Nr 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 850 000 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 55 000 zł.

Warunki pracy: W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, również w systemie równoważnym czasu pracy
(obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna,
narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie Miasta Ząbki, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
prowadzenie pojazdów służbowych; praca w zmiennych warunkach

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Komunikacja: Koleje Mazowieckie,
komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12
lutego 2019 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 1030 1016 0000
0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na
stronie bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 5109 744 do 748.
Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk
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