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20 lutego odbyło się spotkanie starosty wołomińskiego z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu wołomińskiego.

Starosta Kazimierz Rakowski 
rozpoczął spotkanie od omówienia 
kwestii współfi nansowania przez 
gminy inwestycji powiatowych. Bur-
mistrzowie i wójtowie odnieśli się do 
propozycji zaprezentowanej przez 
starostę, by w ramach współpracy 
gminy współuczestniczyły w fi nan-
sowaniu inwestycji powiatowych. 
Omówiono również projekt Wielo-

letniego Planu Inwestycyjnego Po-
wiatu Wołomińskiego. 

Kolejnym punktem programu 
było omówienie propozycji budowy 
schroniska dla zwierząt na terenie 
naszego powiatu. Zaproszona prele-
gentka określiła potrzebę powstania 
takiego schroniska i omówiła warun-
ki konieczne do rozpoczęcia budo-

wy, oraz kryteria, jakie muszą speł-
niać tego typu obiekty. Uzgodniono, 
że powyższy pomysł powinien zostać 
zrealizowany, a burmistrz Kobyłki 
zobowiązał się do przejęcia nadzoru 
oraz koordynacji dalszych kroków 
koniecznych do sfi nalizowania tej 
inwestycji.

Dokończenie str 5

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego radni zatwierdzili 
plan kontroli, jakie przeprowadzi komisja rewizyjna.

Trzeba przyznać, że komisja zabierze się za „grube sprawy”, które zarówno 
w przeszłości, jak i dzisiaj wywołują duże kontrowersje. 

W planie kontroli znalazły się m.in.:
1. Kompleksowa kontrola Szpitala Powiatowego w Wołominie. 
2. Analiza struktury zarządzania i zatrudnienia w wybranych jednost-

kach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego. 
3. Kompleksowa kontrola Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geode-

zyjnej i Kartografi cznej.
4. Kompleksowa kontrola prac budowlanych, renowacyjnych i adapta-

cyjnych zabytkowego Pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kul-
turalne, 

5. Kontrola wybranej inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiato-
we w Wołominie

Wołomin / Radzymin

Funkcjonariusze wydziału kry-
minalnego wołomińskiej Komendy 
ustalili i zatrzymali osobę podej-
rzewaną o kradzież nissana sunny i 
volkswagena passata. 18-latek pierw-

szy samochód miał skraść w Woło-
minie, po czym użytkując go uszko-
dził silnik i porzucił. Drugie z aut po 
kradzieży w Emilianowie, odholował 
do miejsca swojego zamieszkania, 

Klembów

W niedzielę, 22 lutego pod pa-
tronatem starosty wołomińskiego 
Kazimierza Rakowskiego i wójta 
gminy Klembów Rafała  Mathia-
ka odbyły się w Klembowie uro-
czystości poświęcone generałowi 
Franciszkowi Żymirskiemu, w 184. 
rocznicę jego śmierci.

Uroczysta Msza Święta odbyła się 
w kościele parafi alnym p.w. św. Kle-
mensa, gdzie w podniosłej atmosfe-
rze społeczność klembowska razem 
z zaproszonymi gośćmi, podczas 
wspólnej modlitwy, oddała hołd pa-
mięci zmarłego dowódcy, który był 
również fundatorem świątyni.   

Dokończenie str 4

następnie pojazd trafi ł na złomowi-
sko, gdzie został sprzedany. Piotr Sz. 
już został przesłuchany i usłyszał za-
rzuty kradzieży z włamaniem dwóch 
samochodów, gdzie wartość strat 
wyniosła blisko 8 tys. zł. Teraz może 
mu grozić kara nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności. 

ts
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

W niedzielę 15 marca 2015 roku w kościele p.w. Św. 
Kazimierza Królewicza na Stefanówce rozpocznie się 
coroczne wydarzenie artystyczne związane z wielkim 
postem  - Kobyłkowski Festiwal Wielkopostny. To już 
trzecia edycja festiwalu, który cieszy się dużą popular-
nością wśród mieszkańców Kobyłki, Powiatu Woło-
mińskiego, a nawet gości z Warszawy. W każdą niedzie-
lę Wielkopostną (15.03, 22.03, 29.03) o godzinie 14:00 
odbędą się koncerty muzyczne. Festiwal organizowany 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce pod honoro-
wym patronatem: Burmistrza Miasta Kobyłka Roberta 
Roguskiego oraz Biskupa Pomocniczego Diecezji War-
szawsko - Praskiej Księdza Marka Solarczyka. Inaugu-
racyjny koncert to Oratorium Papieskie pod tytułem 
„Najważniejsza jest miłość”, które zostało stworzone 
w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Koncert 
wykona  klasyczny kwintet dęty Favori w towarzy-
stwie Chóru Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego. 
Kompozytorem oratorium jest Tomasz Labuń, który w 

swoim dorobku ma różne dzieła muzyczne, w tym rów-
nież kompozycje sakralne. 

W niedzielę, 22 marca odbędzie się koncert Orkie-
stry Wojskowej Garnizonu Warszawa pod dyrygenturą  
kapelmistrza majora Artura Czereszewskiego wraz z 
solistami: Joanną Horodko (sopran), Piotrem Rafałko 
(tenor). W niedzielę  29 marca usłyszymy sekwencję 
Stabat Mater kompozycji Giovanniego Battisty Pergo-
lesiego w wykonaniu mezzosopranistki Izabeli Kopeć 
i sopranistki Justyny Stępień oraz towarzyszących im 
muzyków. 

Ostatnim wydarzeniem związanym z festiwalem 
będzie Jarmark Wielkanocny  w czwartek 2.04. w 
Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Jana Pawła 22, 
na którym można nabyć wyroby kulinarne z różnych 
regionów Polski, a także rzeźby ludowe czy ozdoby 
wielkanocne. Szczegółowe informacje o festiwalu na 
portalach: kobylka.pl oraz kultura.tylko.to

Zapraszamy bardzo serdecznie do Kobyłki! 
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Ząbki

Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Ząbkach została zakończona 
i trwają właśnie prace odbiorowe. 
Powstało całe nowe skrzydło. Dzię-
ki temu szkoła dodatkowo pozyska 
sześć nowych sal lekcyjnych, świe-
tlicę oraz małą salę gimnastyczną. 
Koszt inwestycji to prawie 1 mln 
300 tys. zł. Oddanie nowej części 
budynku do użytku znacznie po-
prawi sytuację lokalową szkoły oraz 
jej funkcjonalność, co oznacza, że  
podniesie się komfort nauki ząbkow-
skich uczniów. 

 I.P.

Marki

Obwodnica Marek – tak długo oczekiwana inwestycja wreszcie zaczyna 
zaznaczać swój ślad. W pierwszej kolejności jest to niestety wycinka tysię-
cy drzew i krzewów. Musi być ona zakończona przed okresem lęgowym 
ptaków.

Ryszard Węsierski
W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Wicestarosty

Sama budowa S8 nie ma wpływu 
na płynność ruchu na Trasie Toruń-
skiej, gdyż ta od strony Warszawy 
została przedłużona (przy ostatniej 
jej przebudowie) do ulicy Wojskiego 
(okolice ulicy Kosynierów) w Mar-
kach. Na dzień dzisiejszy odcinek 
kilkuset metrów od węzła Marki do 
ulicy Wojskiego nie jest udostępnio-
ny do ruchu, a pojazdy jadące od 
Warszawy w kierunku Radzymina 
skręcają łukiem na północ w kierun-
ku Marek. Obecny zjazd po wybudo-
waniu całego odcinka od Marek do 
Radzymina zostanie rozebrany, zaś 
kierowcy chcący zjechać z S-8 w kie-
runku Marek będą dokonywać tego 
na poziomie zerowym. 

Co oprócz niewątpliwego końca 
korków w Markach przyniesie wy-
budowanie odcinka Marki – Radzy-
min trasy S-8? 

Będzie to nowy most nad rzeką 
Długa na terenie gminy Zielonka. 

Powstanie on po zachodniej stronie, 
obok mostu i wiaduktu nad rzeką w 
ciągu drogi krajowej. Lokalna prze-
prawa przez rzekę będzie się składała 
z jezdni dwukierunkowej o szero-
kości 5 metrów oraz ciągu pieszo-
-rowerowego o szerokości 3 metrów. 
Połączy ulicę Marecką z Pustelnicką 
w Zielonce, przy granicy z gminą 
Marki. Z pewnością skorzystają na 
tym mieszkańcy ulic: Fabrycznej i 
Lisa Kuli w Markach. Cała inwesty-
cja S8 na terenie Marek do ulicy Pu-
stelnickiej w Zielonce to zaledwie 2,2 
kilometra. Nie tylko mieszkańcy Ma-
rek oczekują z niecierpliwością na 
zakończenie tej inwestycji. To samo 
dotyczy mieszkańców pozostałych 
gmin powiatu, najbardziej: Zielonki, 
Kobyłki i Wołomina. Miejmy na-
dzieję, że budowlańcy nie zaliczą ty-
powego przy tego rodzaju budowach 
„poślizgu”. Na dzień 23 luty 2015 r. 
teren pod S8 przedstawia się tak jak 
na zdjęciu.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

W rocznicę śmierci gen. Fran-
ciszka Żymirskiego w Klembowie 
gościły osoby związane z admini-
stracją rządową oraz przedstawiciele 
Wojska Polskiego, duchowieństwa 
i samorządu powiatowego, Poczty 
sztandarowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Szkół, Koła Łowieckiego 
„Przepiórka” . Nie brakowało także 
członków rodziny generała. Jednym 
z nich jest obecny szef Kancelarii 
Prezydenta RP minister Jacek Mi-

chałowski.
Podziękowania należą się: dyrek-

torowi Zespołu Szkół w Klembowie 
Andrzejowi Olszewskiemu, nauczy-
cielom przygotowujących uczniów 
p. Zefi rynie Sycik, p. Renacie Da-
lak, p. Jarosławowi Makarewiczowi 
i  młodzieży z Gimnazjum im. gen. 
Franciszka Żymirskiego w Klembo-
wie, która zaprezentowała montaż 
słowno-muzyczny z pięknymi tek-
stami literackimi i pieśniami patrio-

tycznymi. 
Takie uroczystości służą nie tylko 

pielęgnowaniu lokalnej tradycji pa-
triotycznej. Są również doskonałą 
okazją do refl eksji nad najsłynniej-
szymi słowami generała: „czynem 
dowiodę, ile Ojczyźnie wiernym 
być umiem”. Taka postawa zdaniem 
organizatorów i uczestników tej uro-
czystości obowiązuje nadal, a nam 
pozostaje pamięć i sławienie imienia 
bohaterskiego generała.

Mieszkańcy Marek razem z decyzjami o wymiarze podatku od nieru-
chomości otrzymują również zgłoszenie aktualizacyjne osoby fi zycznej 
będącej podatnikiem ZAP-3, za pomocą którego można w łatwy sposób 
zaktualizować swoje miejsce zamieszkania w urzędzie skarbowym i wes-
przeć miejski budżet.

Każda osoba, która w swoim ze-
znaniu podatkowym wskaże Marki 
jako miejsce zamieszkania to ok. 
1000 złotych dla budżetu miasta. 
Szacujemy, że w Markach mieszka 
ok. 10 tysięcy osób, które nie zaktu-

alizowały swojego miejsca zamiesz-
kania i nie rozliczają się w Urzędzie 
Skarbowym w Wołominie. Miasto 
traci przez to 10 milionów złotych 
rocznie.

10 milionów złotych to koszt: mo-

dernizacji ok. 10 km dróg, budowy 
50 nowoczesnych placów zabaw 
wraz z siłownią plenerową, instalacji 
1200 latarni, rocznego utrzymania 
950 dzieci w przedszkolu, czy budo-
wy hali sportowej.

- By zaktualizować miejsce rozli-
czania podatku nie trzeba zmieniać 
meldunku, wymieniać dowodu oso-
bistego, czy prawa jazdy. Wystarczy 
wypełnić formularz ZAP-3 i wysłać 
go w załączonej kopercie do Urzędu 
Skarbowego w Wołominie lub złożyć 
razem z formularzem PIT. Zaklejone 
koperty z wypełnionym formula-
rzem ZAP-3 można również składać 
w Urzędzie Miasta Marki w pokoju 
nr 11. Na odwrocie koperty należy 
wskazać nadawcę. Zostaną one do-
starczone do Urzędu Skarbowego w 
Wołominie za pośrednictwem tutej-
szego urzędu – wyjaśnia burmistrz 
miasta Marki Jacek Orych.

Rozlicz do końca kwietnia swój 
podatek w Urzędzie Skarbowym w 
Wołominie. Pieniądze z podatku 
wrócą do mareckiego budżetu.

UM Marki

Przedłużenie terminu realizacji pro-
jektu zwiększa szansę na aktywizację 
społeczną i zawodową uczestników 
projektu oraz umożliwia zwiększenie 
liczby uczestników projektu o 80 osób 
do czerwca 2015 r.. 42 osoby będą mo-
gły skorzystać ze wsparcia w PPDiR 
po podpisaniu kontraktu socjalnego, 
23 osoby będą mogły przystąpić do 
Programu Aktywności Lokalnej, a 15 
bezrobotnych mężczyzn w wieku od 
18 do 64 lat po podpisaniu kontraktu 
socjalnego  skorzysta z instrumentów 
aktywizacji społecznej i zawodowej w 
KLUBIE PIK.

Dla grupy 15 mężczyzn Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Tłuszczu w ramach 
realizowanego projektu przygotował 
wsparcie w postaci doradztwa zawodo-
wego, poradnictwa psychologicznego, 
socjalnego oraz poradnictwa prawnego. 
Zajęcia dla uczestników projektu orga-
nizowane są w formie spotkań grupo-
wych i indywidualnych. 

W ramach aktywizacji zawodowej 
uczestnicy projektu przystąpią do kur-
su zawodowego: prawo jazdy kat. C z 
kwalifi kacją wstępną przyspieszoną lub 
kursu na koparko – ładowarki.

Ukończenie kursu zawodowego 
jest dla wielu uczestników szansą na 
podniesienie kwalifi kacji zawodowych 
i zdobycie nowych umiejętności lub 
szansą na  przekwalifi kowanie się na 
rynku pracy.

W celu dostosowania miejsca odby-
wania się zajęć reintegracji społeczno-
-zawodowej w Klubie PIK w ramach 
projektu zakupione zostaną barierki 

ochronne do podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych oraz wyremontowane zo-
staną schody przed budynkiem CKSiR 
w Tłuszczu.

W ramach projektu od 2012 roku 
funkcjonuje w Tłuszczu Punkt Pomocy 
Dziecku i Rodzinie, w którym wspar-
cie kierowane jest przede wszystkim 
do rodzin z problemami opiekuńczo-
-wychowawczymi. W PPDiR korzystać 
można z porad psychologa, doradcy 
zawodowego, prawnika, specjalisty 
neurorozwoju, trenera osób współuza-
leżnionych, logopedy czy terapeuty/
konsultanta dziecięcego. Ponadto za-
równo dorośli, jak i dzieci mogą bać 
udział w licznych warsztatach aktywi-
zujących (fi lcowanie, decoupage, pa-
pierowiklina itp.). W lutym, w ramach 
projektu rozpoczną się także zajęcia 
gry na gitarze, a od marca spotkania te-
atralne. Niebawem ruszą PAL-e – Pro-
gramy Aktywności Lokalnej, w ramach 
których liderzy pracować będą ze spo-
łecznościami z terenu Gminy Tłuszcz. 
PAL-e służą integracji środowisk, bu-
dowaniu poczucia przynależności do 
miejsca, pobudzaniu chęci do zmian we 
własnym otoczeniu, aktywizowaniu. 

Wszystkie osoby zainteresowane 
uczestnictwem w projekcie zapraszamy 
do Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie 
w Tłuszczu, ul. Kościuszki 7 (budynek 
Biblioteki Publicznej), w godz. 11.00-
19.00 lub tel. 606 949 140

Artykuł współfi nansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Aleksandra Skonieczna, Joanna Jędrasik – koordynatorzy projektu
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WODA III 2015 – II 2016
1. cena: 3,45 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głów-
nego 6,46 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 3,53 zł/odb./m-c
c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody 4,96 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,53 zł/odb./m-c

ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE III 2015 – II 2016
1. cena – pierwsza grupa odbiorców (ścieki bytowe): 8,02 zł/m³
2. cena – druga grupa odbiorców (ścieki przemysłowe): 10,60 zł/m³
3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego 4,96 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 2,03 zł/odb./m-c
c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody 4,96 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia po-
miarowego 6,46 zł/odb./m-c

WODY OPADOWE I ROZTOPOWE III 2015 – II 2016
1. cena dla odbiorców rozliczanych za ilość ścieków: 6,64 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia po-
miarowego 6,46 zł/odb./m-c

3. cena dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu             
o wskazania urządzenia pomiarowego:

6,45 zł/jednostka 
pomiarowa/rok

4. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu o wskaza-
nia urządzenia 4,96 zł/odb./m-c

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE III 2015 – II 2016
1. stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanali-
zacyjnych: 267,49 zł/przyłącze

OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW III 2015 – II 2016

1. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:

a) dla I kategorii ścieków:
150 % ceny za 1 m³ 

ścieków 
przemysłowych

b) dla II kategorii ścieków:
200 % ceny za 1 m³ 

ścieków 
przemysłowych

c) dla III kategorii ścieków:
250 % ceny za 1 m³ 

ścieków 
przemysłowych

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, in-
formuje mieszkańców Miasta i Gminy Wołomin, że od 
dnia 01.03.2015 roku do dnia 29.02.2016 roku na ob-
szarze Miasta i Gminy Wołomin obowiązują następują-
ce taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków (w złotych, ceny netto):

Następnym punktem była informacja na 
temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego i 
szkolenia dotyczącego wykorzystania narzędzi 
ekonomii społecznej. Informacji udzieliła dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy pani Jolanta 
Tlaga, która przybliżyła zebranym formalne 
kryteria,  jakie muszą być spełnione, by móc 
skorzystać z przedstawionych funduszy.

Omówiono również plan zrównoważone-
go rozwoju publicznego transportu zbioro-
wego dla powiatu wołomińskiego. Naczelnik 
wydziału komunikacji Stanisław Szczepański 
poinformował o ustawowym obowiązku prze-
jęcia przez powiat od 2017 roku prowadzenia 
spraw związanych z publicznym transportem 
zbiorowym. Przypomniał również o fi nanso-
wych skutkach tej ustawy.

Przypomniano również, że w tym roku przy-
pada 25-a rocznica powołania samorządu tery-
torialnego w Polsce. Starosta zaproponował, 
by z tej okazji zorganizować dwudniowe uro-
czystości, na które zostaną zaproszeni wszyscy 
burmistrzowie i wiceburmistrzowie od 1990 
roku z terenu naszego powiatu. 

Ostatnim punktem programu była dyskusja 
na temat Strategii Rozwoju Powiatu Wołomiń-
skiego. Starosta podkreślił tu potrzebę powsta-
nia na naszym terenie specjalnych stref ekono-
micznych. Uzgodniono, że gminy określą czy 
na ich terenie znajdują się miejsca, w których 
możliwe byłoby umieszczenie takich stref. 

Mariusz Stępnik
Rzecznik Prasowy

Dokończenie tekstu ze str. 1

WODA III 2015 – II 2016
1. cena: 3,47 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głów-
nego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 6,46 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 3,53 zł/odb./m-c
c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody 4,96 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,53 zł/odb./m-c.

ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE III 2015 – II 2016
1. cena – pierwsza grupa odbiorców (ścieki bytowe): 8,11 zł/m³
2. cena – druga grupa odbiorców (ścieki przemysłowe): 10,34 zł/m³
3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego 4,96 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 2,03 zł/odb./m-c
c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody 4,96 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia po-
miarowego 6,46 zł/odb./m-c

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE III 2015 – II 2016
1. stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanali-
zacyjnych: 267,49 zł/przyłącze

OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE 
WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW III 2015 – II 2016

1. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:

a) dla I kategorii ścieków:
150 % ceny za 1 m³ 

ścieków 
przemysłowych

b) dla II kategorii ścieków:
200 % ceny za 1 m³ 

ścieków 
przemysłowych

c) dla III kategorii ścieków:
250 % ceny za 1 m³ 

ścieków 
przemysłowych

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, 
informuje mieszkańców Miasta Kobyłka, że od dnia 
01.03.2015 roku do dnia 29.02.2016 roku na obsza-
rze Miasta Kobyłka obowiązują następujące taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków (w złotych, ceny netto):

Wołomin

Dodatkowe kursy autobusów i dłuższe trasy przejazdu – takie udogodnienia w komuni-
kacji miejskiej czekają mieszkańców gminy Wołomin w tym roku. Pozwolą na to dodatkowe 
środki wygospodarowane w budżecie na 2015 r., które w tym roku zostały zwiększone o 150 
tys. zł. Trwają konsultacje w sprawie proponowanych zmian w komunikacji z przedstawicie-
lami sołectw, rad osiedlowych i Rady Miejskiej.

Pierwsze spotkanie z udziałem wiceburmi-
strza Sylwestra Jagodzińskiego i przedstawicieli 
Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni odbyło się 
16 lutego w Urzędzie Miejskim. Wśród propo-
zycji dotyczących zmian w lokalnej komunika-
cji znalazło się m.in. wydłużenie trasy jednego 
z autobusów na osiedle Partyzantów, w kierun-
ku lasu, wzdłuż ulic Legionów, Gryczanej, So-
snowej, Granicznej i Sikorskiego. Tutejsi miesz-

kańcy, aby skorzystać z transportu zbiorowego, 
muszą w tej chwili pokonywać dużą odległość 
lub liczyć na transport własny. Nie zapomniano 
także o północnej części miasta. Tu nowa trasa 
miałaby objąć zaniedbane komunikacyjnie 
osiedle Sławek. Według wstępnej koncepcji au-
tobusy miałyby kursować ul. Sasina, Gdyńską, 
Parkową, Lwowską, Wiosenną, Armii Krajo-
wej i Laskową. Poruszone zostały także tematy 
lokalizacji przystanków i wiat przystankowych. 

- Mamy nadzieję, że proponowane zmia-
ny przyczynią się do poprawy komunikacji 
zbiorowej na terenie naszej gminy. Chcemy, 
aby linie autobusowe jak najlepiej realizowały 
potrzeby naszych mieszkańców, dlatego doło-
żymy wszelkich starań, by spełniły swoją rolę 
- mówi wiceburmistrz Sylwester Jagodziński.

Kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie 
miejskiej komunikacji odbędzie się w marcu. 

REKLAMA  TEL. 796-046-823
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dowozu pracowników autobusem 
w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 
ruchu drogowym. 

Nowe zwolnienie z podatku do-
tyczy wyłącznie samych świadczeń, 
nie dotyczy natomiast zwrotu za 
świadczenia ponoszone samo-
dzielnie przez pracownika lub też 
dofi nansowania takich dojazdów. 
Chodzi zatem wyłącznie o świad-
czenia organizowane przez praco-
dawcę. Ustawodawca nie wskazał 
przy tym, czy organizowanie to 
polegać ma wyłącznie na zapew-
nieniu transportu własnego, czy 

też również zatrudnienie fi rmy 
zewnętrznej trudniącej się prze-
wozami osób. Wydaje się, że jedna 
i druga forma powinna korzystać 
ze zwolnienia pod warunkiem 
jednak, że pracownik otrzyma 
świadczenie a nie zwrot pono-
szonego wydatku. W przypadku 
zatem, gdy musi on samodzielnie 
kupić bilet, który następnie będzie 
przez pracodawcę refundowany, 
zwolnienie nie znajdzie zastosowa-
nia. Nie będzie ono przysługiwało 
nawet w przypadku zwrotów za bi-
let zakupiony w fi rmie, z którą pra-
codawca nawiązał współpracę (np. 

oferującej w związku z tą współpra-
cą niższe ceny biletów dla pracow-
ników danego zakładu pracy).

Stan prawny na dzień 
02.01.2015 r.

Opracowała: 
Halina Raszka vel Rzepa

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy.

Ponieważ jednak na przestrzeni 
ostatnich kilku tygodni spotkałam 
kilka sytuacji, gdy postawiono błęd-
ną diagnozę depresji, postanowiłam 
trochę podzielić się z Państwem mo-
imi doświadczeniami.

Wiele chorób daje objawy suge-
rujące depresję. Chyba najbardziej 
zaskakujące dla pacjentów są zabu-
rzenia nastroju wynikające z nie roz-
poznanej, i nie leczonej boleriozy. 
Jest również sporo innych przypa-
dłości „podszywających się” pod tę 
chorobę. Krótko zasygnalizuję kilka 
takich przypadków.

I tak np. niedobory magnezu: są 
jedną z najczęstszych przyczyn de-

6 PORADY

mgr Anna 
Susidko

Szanowni Państwo, właśnie znajdujemy się w jednej z uzupełniających 
pór roku, jaką jest przedwiośnie. Znaczna część z nas zaczyna odczuwać 
zmiany w samopoczuciu charakterystyczne dla przesilenia zimowo-wio-
sennego. Przeżyliśmy w ostatnich miesiącach krótkie dni i długie noce, co 
znacznie ograniczało możliwość korzystania ze światła dziennego i pro-
mieni słonecznych. Jedliśmy mniej świeżych warzyw i owoców. Dopadały 
nas  wirusy i bakterie wywołując infekcje itd. Efekt: jesteśmy zmęczeni, 
nie mamy siły, odczuwamy brak chęci do życia, mamy problemy z kon-
centracją, ciągle chce nam się spać. Niby nic człowiekowi nie jest, ale serce 
kołacze, głowa boli, w kościach łamie. Dobra wiadomość: to jeszcze nie 
depresja, a porad jak sobie radzić, z tym przejściowym stanem znajdziemy 
mnóstwo i w czasopismach, i w książkach, i w Internecie.

W dniu 24.11.2014 r. Prezydent 
Bronisław Komorowski podpisał 
tzw. czwartą ustawę deregulacyj-
ną. Ustawa ta zakłada wprowadze-
nie około 40 zmian m.in. w przepi-
sach kodeksu pracy, ustawy o PIT, 
czy też ustawy akcyzowej.  Ustawa 
weszła w życie już z dniem 1 stycz-
nia 2015 roku, z wyjątkiem zmian 
w kodeksie pracy, które wejdą w ży-
cie 1 kwietnia 2015 roku.

I Ustawa Kodeks pracy
1. Zatrudnienie pracownika 

bez wstępnych badań lekarskich 
Nowością jest rozszerzenie 

zwolnienia z wstępnych badań le-
karskich na osoby przyjmowane 
do pracy u nowego pracodawcy ( 
umowa o pracę powinna być za-
warta w ciągu 30 dni od rozwiąza-
nia (wygaśnięcia) stosunku pracy z 
poprzednim pracodawcą)) – jeżeli 
przedstawią aktualne orzeczenie 
lekarskie uzyskane na podstawie 
skierowania wydanego przez po-
przedniego pracodawcę, stwierdza-
jące brak przeciwwskazań do pracy 
w warunkach środowiska pracy 
odpowiadających warunkom wy-
stępującym na nowym stanowisku 
pracy (art. 229 § 11 pkt 2 Kp).

Oznacza to, że nowy pracodawca 
nie będzie musiał kierować osoby 
przyjmowanej do pracy na wstępne 
badania lekarskie, jeżeli osoba ta 
przedstawi orzeczenie lekarskie od-
noszące się do stanowiska pracy u 
poprzedniego pracodawcy i na sta-
nowisku tym występowały czynni-
ki środowiska pracy takie same jak 
u nowego pracodawcy, a poziom 
tych czynników w środowisku pra-
cy był co najmniej taki jak na no-
wym stanowisku pracy. 

II Ustawa o SUS
1. Objęcie obowiązkiem ubez-

pieczenia osób będących członka-
mi rad nadzorczych. 

Podstawę wymiaru składki tych 
osób stanowi przychód uzyskiwany 
z tytułu pełnienia funkcji członka 
rady nadzorczej, a płatnikiem skła-
dek jest podmiot, w którym działa 
rada nadzorcza. Obowiązek ubez-
pieczenia będzie dotyczyć wszyst-
kich członków rad nadzorczych, 
którzy pobierają wynagrodzenie z 
tego tytułu, bez względu na pod-
leganie ubezpieczeniom z innego 
tytułu i fakt pobierania emerytury 
lub renty przez cały okres sprawo-
wania funkcji.

2. Zniesienie obowiązku spraw-
dzania do 30 kwietnia danego 
roku (za rok poprzedni) prawi-
dłowości danych przekazywanych 
do ZUS.

3. Zniesienie obowiązku  prze-
kazywania ubezpieczonym rocznej 
informacji o naliczonych składkach 
ZUS, lecz wyłącznie w przypadku, 
gdy płatnik opłaca za nich tylko 
składkę zdrowotną.

III Ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych

1. Przychód z tytułu użytkowa-
nia samochodu służbowego do 
celów prywatnych

Przychód z w/w tytułu będzie 
uzależniony od pojemności silnika 
i wynosić będzie 250 zł miesięcznie 
- dla samochodów o pojemności 
silnika do 1600 cm3, oraz 400 zł 
miesięcznie - dla samochodów o 
pojemności silnika powyżej 1600 
cm3. Kwota ta będzie stanowiła 
również podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne).

W przypadku gdy samochód 
służbowy jest wykorzystywany do 
celów prywatnych przez część mie-
siąca, wartość świadczenia ustala 
się za każdy dzień takiego wykorzy-
stywania, w wysokości 1/30 wska-
zanych wyżej kwot.

2. Zwolnienie z podatku do-
chodowego od osób fi zycznych 
wartości świadczenia otrzymane-
go przez pracownika z tytułu or-
ganizowanego przez pracodawcę 

presji i nerwic. Polecam Państwu 
ciekawy artykuł na ten temat na 
stronie http://www.nerwica.vegie.
pl/niedobor_magnezu.html

Defi cyt witaminy D (podobno 90 
% Polaków cierpi na jej niedobory) 
może dawać bardzo wiele schorzeń. 
Lista tych schorzeń jest bardzo dłu-
ga – począwszy od choroby układu 
sercowo-naczyniowego, przez cu-
krzycę, nadciśnienie tętnicze, no-
wotwory - w tym rak piersi i jelita 
grubego, choroby autoimmunolo-
giczne, reumatoidalne zapalenie sta-
wów, stwardnienie rozsiane, infekcje 
związane z obniżeniem odporności, 
aż po depresję.

Badania wykazały też, że osoby o 
mniejszym stężeniu kwasu foliowe-
go we krwi łatwiej i częściej zapa-
dają na depresję. Kwas foliowy jest 
witaminą rozpuszczalną w wodzie i 
występuje w żywności pod postacią 
folianów.

Brak cynku wywołuje zarówno 
depresję, jak i ataki lękowe. Chorzy 

cierpiący na nerwicę lękową mieli 
znacznie obniżone poziomy tego 
pierwiastka. Długotrwałe niedobory 
doprowadzają do licznych, poważ-
nych następstw.

Niedobór potasu we krwi określa 
się nazwą hipokalemii Objawy tej 
choroby mogą być różne. Zwykle 
pacjent skarży się na ogólne osła-
bienie, brak łaknienia, zaparcia, 
wymioty, porażenie mięśni odde-
chowych, niewydolność oddechową 
oraz niemiarowość akcji serca. Cho-
ry z niedoborem potasu odczuwa 
puchnięcie kończyn, może skarżyć 
się na ciągłe zmęczenie lub pode-
nerwowanie oraz problemy z kon-
centracją. W dalszym stadium może 
pojawić się także depresja, obniżenie 
nastroju i niewydolność nerek.

Wymienione wyżej to nie wszyst-
kie sytuacje, ale jedne z najbardziej 
powszechnych, gdy myli się depresję 
z jakimś niedoborem w organizmie.

Zanim więc pójdziemy po poradę 
psychologa lub psychiatry, ewen-

tualnie zanim sami, na własną rękę 
zaczniemy przyjmować leki czy też 
zioła poprawiające nastrój: taniej i 
prościej będzie umówić się z leka-
rzem internistą, poprosić o skiero-
wanie i zrobić stosowne badania 
krwi. Na pewno należy to zrobić 
zanim zdecydujemy się na przyj-
mowanie któregokolwiek z tych 
pierwiastków lub witamin, w formie 
suplementów diety. 

Natomiast na zakończenie pra-
gnę podkreślić, że przede wszystkim 
rekomenduję postawić na zdrowe, 
oparte na różnorodności odżywia-
nie. Także produktów, które niejed-
nokrotnie przestajemy lubić już w 
dzieciństwie np. klasyczną owsian-
kę.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu 

Halina Raszka 
vel Rzepa
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7SPOŁECZEŃSTWO

W sobotnie popołudnie 17 stycz-
nia 2015 roku w Strażackim Inter-
netowym Klubie „Pod Świętym 
Florianem” w Równem odbyło się 
spotkanie podsumowujące projekt 
pt: „Robótki ręczne odpędzają 
smutki" realizowanego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Równem 
w partnerstwie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Równem gmina Stra-
chówka .

 Na spotkanie przybyli Radny 
Gminy Strachówka Pan Sebastian 
Radzio ,  przedstawicielka gazety 
lokalnej ”Moja gazeta regionalna 
”-”Fakty WWL”  Pani Jadwiga Po-
wała, przedstawiciel OSP Skarbnik 
dh Piotr Wronka, druhny, druho-
wie , członkowie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, członkinie 
KGW Równe i sympatycy naszych 
organizacji. Rolę gospodarza spo-
tkania pełniła Sołtys Wsi Równe, 
Przewodnicząca KGW, Członek 
Rady LGD „Równiny Wołomiń-
skiej” w Tłuszczu, druhna miej-
scowej OSP i jednocześnie koor-
dynatorka projektu – pani Hanna 
Wronka.

Po powitaniu zgromadzonych 
gości omówiła działania podejmo-
wane w ramach projektu, osiągnięte 
wyniki i pozytywne zmiany, które 
nastąpiły w społeczności lokalnej po 
realizacji warsztatów. Projekt zakła-
dał integrację społeczności wiejskiej 
i zagospodarowanie wolnego czasu 
dla samotnych, starszych gospodyń, 
które mimo swojego wieku i upływu 
czasu chcą czuć się nadal ważne i 
potrzebne swojej społeczności. Dzię-
ki współpracy Koła Gospodyń Wiej-
skich z Ochotniczą Strażą Pożarną i 
Młodzieżową Drużyną Pożarniczą 
działającą przy OSP w Równem pa-
nie poczuły  się bardziej potrzebne 
społeczności lokalnej, bardziej przez 
nią docenione i ważne, a młodzież 
(szczególnie młode dziewczęta) 
odziedziczą po starszym pokoleniu 
ich babć i sąsiadek, energię do wspól-
nego działania, ale też  nabędą infor-
macje o lokalnych tradycjach, zwy-
czajach i obrzędach. Wcześniej takich 
warsztatów nie było. Projekt rozpo-
czął z dniem 21.09.2014 r. realizacją 
festynu rodzinnego „Dzień Ziemnia-
ka – 2014”.  Wtedy to na placu cen-
tralnym wsi, przed remizą OSP Rów-

ne,  informowaliśmy o założeniach i 
terminie warsztatów oraz terminie 
jego realizacji. Przedstawiliśmy też 
harmonogram zajęć warsztatowych. 
W czasie tej imprezy zachęcaliśmy 
zarówno gospodynie domowe, jak też 
młodzież, do wzięcia udziału w pro-
jekcie. Podczas imprezy prowadzi-
liśmy nabór osób zainteresowanych 
projektem i pracą nad nim. Zakoń-
czenie projektu zaplanowaliśmy na 
uroczystości z okazji „Dnia  Babci 
i Dziadka ” na dzień 17.01.2015 r. 
Zajęcia warsztatowe przeprowadzo-
ne zostały w świetlicy KGW Równe 
na terenie sołectwa Równe gm. Stra-
chówka pow. wołomiński. Odbyło 
się 13 spotkań.  Projekt polega na 
przeprowadzeniu cyklu warsztatów 
z rękodzieła ludowego (tzw: robótki 
ręczne) przez grupę  pań,  które po-
kazały technikę wykonania wyrobów 
z nitki wełny i kordonka. W czasie 
warsztatów uczestniczki poznały 
różne techniki robienia wzorów  na 
szydełku i drutach. Osiągnięty rezul-
tat to nabycie praktyki przekazania 
nowych umiejętności wytwarzania 
rękodzieła ludowego w postaci robó-
tek ręcznych od ich babć, ciotek i są-

siadek oraz nabycie energii do wspól-
nego działania i poznania  lokalnych 
tradycji, zwyczajów i obrzędów. Wy-
konane  w czasie warsztatów robótki 
na szydełku i drutach  tj: różnych wy-
robów z wełny i kordonku np: kape-
luszy czapek, szali, kominów, skarpe-
tek , serwetek, pokrowców na telefon 
i innych przez uczestników projektu, 
wyroby te będą wykorzystane jako 
pamiątki dla gości odwiedzających 
lokalną społeczność (spoza terenu 
gminy) oraz jako upominki przy 
okazji wyjazdów przedstawicielek 
Koła Gospodyń Wiejskich poza teren 
gminy na wyjazdy studyjne i inne 
uroczystości. Realizacja tego projektu 
wpłynęła na integrację społeczeń-
stwa .Warsztaty były też możliwością 
nabycia umiejętności jak aktywnie 
można zagospodarować sobie wolny 
czas i przy okazji nauczyć się czegoś 
nowego. 

Na koniec podsumowania reali-
zacji projektu jego koordynatorka 
zaprosiła wszystkich do obejrzenia 
przygotowanej  prezentacji multi-
medialnej. Następnie uczestniczki 
projektu podzieliły się swoimi wra-
żenia ze spotkań na warsztatach rę-
kodzielniczych a także opowiadały 
jak wykonywały wyroby z wełny i 
kordonku. Następnie koordynator-
ka projektu złożyła życzenia  dla 
Babć i Dziadków  oraz wspólnie od-
śpiewano „Sto Lat”

Spotkanie podsumowujące pro-
jekt zostanie uwieńczone w postaci 
fi lmu o które nagranie kamerą za-
dbał Pan Sebastian Radzio . 

PRACA

Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

„ B O -
FOTO” 
f o t o -

grafi a ślubna, „Oddaje emocje i 
zatrzymuje cudowne chwile, któ-
re warto pamiętać...” tel. 501 352 
753, www.bofoto.pl

Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

Naprawa obuwia, napy, szycie, 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis-a-vis ZUS),tel. 603-364-506  

Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 
791 345 388

Sprzedaż mebli, komplety wy-
poczynkowe, stoły, krzesła, itp. 
Kobyłka ul. Długosza 4. tel. 503-
983-738 

Sprzedam działkę budowlaną 
w Tłuszczu o pow. ok. 2100 m2 
(30x70m) dwustronny dojazd, 
możliwość podziału, media: wodo-
ciąg, gazociąg, linia energetyczna, 
droga asfaltowa. Tel: 694-759-987

OGŁOSZENIA 
DROBNE

KUPIĘ - SPRZEDAM

USŁUGI

Ogrodzenia betonowe, metalowe 
i panelowe. Sprzedaż i montaż, 
szybko i solidnie, tel.: 600-551-
008; 502-381-948

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

Podniosłym akcentem dla człon-
kiń KGW stała się chwila podzię-
kowań, kiedy to mogły one rękami 
swojej Wice-przewodniczącej Pani 
Sylwii Więch wręczyć gościom  po-
dziękowania i efekty swojej pracy. 
Na koniec wszyscy uczestnicy spo-
tkania rozsmakowali się w degu-
stacji poczęstunku przygotowanym 
przez członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Równem i tak w cie-
płym, serdecznym rozśpiewanymi 
klimacie i roztańczonym parkiecie 
upłynął czas tego wieczoru.

Projekt mógł się udać dzięki do-
fi nansowaniu ze środków programu 
„Działaj lokalnie” Polsko – Amery-
kańskiej  Fundacji Wolności realizo-
wanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Ośrodek Dzia-
łaj Lokalnie „Równiny Wołomiń-
skiej”. 

 Opr. Koordynator projektu 
Hanna Wronka



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

Wiadomości.pwWiadomości.pw
reklama tel. 796-046-823

8 KULTURA

4 lutego, w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej otwarto wystawę pt. „Malarstwo Dariusza Wilczyńskiego”. 
Licznie zgromadzeni goście mieli przyjemność zobaczyć piękne obrazy namalowane przez mieszkańca Tłuszcza.
Ekspozycja przedstawia zaledwie skromną część twórczości malarza. Choć dominują głównie  pejzaże, ukazu-
jące piękno otaczającej nas natury, to nie brakuje też innych motywów. Artysta jest również wrażliwy na piękno 
kobiet, co ma odzwierciedlenie w wielu jego pracach. Ale też nie brakuje scen z życia rodzinnego.

Pasja malarska towarzyszy Dariuszowi Wilczyńskiemu 
praktycznie już od dzieciństwa. Zaczął w wieku 7 lat, kie-
dy to od mamy otrzymał pierwsze z prawdziwego zda-
rzenia farby. 

To zaskakujące, że tak bogaty i wartościowy dorobek 
(ok. 200 obrazów), powstał spod pędzla artysty, który 
malarskiego fachu nauczył się sam. Nie ukończył bowiem 
żadnej artystycznej szkoły, ale pasja i „podglądanie” mi-
strzów malarstwa doprowadziły go do tak wspaniałych 
rezultatów.    

Zachęcamy do obejrzenia tej wspaniałej ekspozycji w 
Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. Wystawę 
można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 
16:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, 
tel. (29) 757 38 94.

W drugiej połowie marca obrazy Dariusza Wilczyń-
skiego będzie można podziwiać w wołomińskim Miej-
skim Domu Kultury.

red.

Tłuszcz


