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Dokończenie str. 5

Po ponad dwóch latach przerwy pasażerowie na tzw. linii wołomińskiej będą mogli korzystać ze Wspólnego Biletu. W 
dniu 27 listopada Powiat Wołomiński zawarł umowę z Zielonką, Kobyłką i Wołominem oraz podpisał porozumienie z m.st. 
Warszawa, dotyczące zasad fi nansowania i zakresu obowiązywania Wspólnego Biletu do końca 2019 r.

Starosta Wołomiński Kazimierz Ra-
kowski oraz burmistrzowie Wołomina 
- Elżbieta Radwan, Kobyłki – Robert 
Roguski i Zielonki - Grzegorz Dudzik 
podpisali umowę o wspólnym fi nanso-
waniu transportu zbiorowego w ramach 
przejazdów liniami kolejowymi Woło-
min – Warszawa, na trasie Warszawa 
Wileńska – Zagościniec oraz Warszawa 
Rembertów – Zagościniec. Porozumie-
nie pomiędzy Powiatem Wołomińskim 
a m.st. Warszawą, które weszło w życie 
z dniem 1 grudnia br. podpisał w imie-
niu władz stolicy prezes ZTM Wiesław 
Witek. Łączny koszt dla samorządów z 
powiatu wołomińskiego przekroczy do 
2019 r. 25 mln zł.

Wspólna konferencja prasowa w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Wo-
łominie, podczas której podpisano sto-
sowne dokumenty, była zwieńczeniem 
wielomiesięcznych negocjacji pomiędzy 
samorządami z terenu powiatu woło-
mińskiego, ZTM, Kolejami Mazowiecki-
mi i władzami Warszawy.  Podczas spo-
tkań roboczych i konsultacji ustalono, 
że stały koszt partycypacji samorządu 
powiatowego i samorządów gmin dla 
wspólnego biletu wyniesie 40% przez 
cały okres trwania porozumienia. 
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Ząbki

12 listopada już ofi cjalnie została zakończona i oddana do użytku  droga w ul. 
Wyzwolenia. W tym tygodniu została położona też ostatnia warstwa ścieralna as-
faltu na ul. Żwirki oraz Targowej.  

Ul. Wyzwolenia
Bez wątpienia największy zakres robót 

drogowych w tym roku skoncentrowany 
został na ul. Wyzwolenia, która pierwot-
nie miała być realizowana w ramach du-
żych projektów unijnych.

Inwestycję, po wygranym przetargu, 
zrealizowała fi rma Strabag za kwotę 2,8 
mln zł.

W ramach tego zadania inwestycyj-
nego zostały wybudowane: kanalizacja 
deszczowa oraz  teletechniczny rurociąg 
kablowy - monitoring miasta. Przebu-
dowie uległy też sieć telefoniczna TPSA 
oraz elektryczna linia kablowa.

Oprócz głównego ciągu komunika-
cyjnego, czyli jezdni wraz z chodnika-
mi, zjazdami i ścieżką rowerową, został 
utwardzony (z kostki klinkierowej) do-
jazd do ul. Wyzwolenia (tzw. odnoga).

Na koniec wykonano oznakowanie 
stałej organizacji ruchu.

Na wykonanie tej inwestycji miasto 
pozyskało dofi nansowanie w ramach 
budowy tzw. „schetynówek”.

Budowa drogi w ul. Żwirki na odcin-
ku od ul. Piotra Skargi do ul. Naruto-
wicza

To drugi etap przebudowy drogi w ul. 
Żwirki. Prace budowlane są już na fi ni-
szu. Prowadzi je fi rma Tomiraf z Cele-
stynowa za kwotę ok. 465 tys. W ramach 
tego zadania powstały: kanalizacja desz-
czowa, jezdnia asfaltowa z podbudową 
oraz chodniki z kostki betonowej wraz 
ze zjazdami.

Przebudowa drogi w ul. Targowej
Modernizacja drogi w centralnej czę-

ści miasta zawsze wiąże się z dużymi 
niedogodnościami, tym bardziej, że pro-
wadzi ona do bardzo uczęszczanej, han-
dlowej części miasta (m.in. bazar miejski, 
Biedronka, Społem). Dzięki sprawnej 
organizacji pracy oraz wyrozumiałości 

wykonawcy teren budowy,z pewnymi 
ograniczeniami, został udostępniony 
klientom wspomnianych obiektów han-
dlowych.

Droga została odwodniona, na jezdni 
pojawiła się właśnie ostatnia, docelowa 
warstwa asfaltu. Pozostało dokończyć 
jeszcze chodniki oraz miejsca parkingo-

we. Droga będzie jednokierunkowa.  
 Przetarg na przebudowę tej drogi wy-

grała fi rma Strabag z Pruszkowa, propo-
nując za wykonanie przebudowy kwotę 
w wysokości ok. 657 tys. zł. Ta inwestycja 
drogowa została wykonana w formule 
zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że to 
na wykonawcy ciążył obowiązek opra-

cowania dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie modernizacji.

Inwestycja była możliwa do realiza-
cji dzięki podpisanemu porozumieniu 
przez władze miasta z fi rmą Jeronimo 
Martins (właściciel Biedronki), która sfi -
nansowała tę przebudowę.

red.

Kobyłka

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny 
mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ra-
mach programu Karta Dużej Rodziny 
dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz 
empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystą-
pienie do programu. Jak się zgłosić? To 
proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, 
poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki 
chce się zaoferować. Po uzgodnieniu 
warunków współpracy Minister Pracy 
i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w 
przypadku podmiotów działających lo-
kalnie) podpisze z fi rmą lub instytucją 
umowę.

Nowy moduł ułatwi potencjalnym 
partnerom dołączenie do programu, 
przyspieszy cały proces, a także uspraw-
ni pracę jednostek odpowiedzialnych za 
zawieranie umów z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg 
korzyści, takich jak  wzrost rozpozna-
walności czy też pozyskanie grupy lojal-
nych klientów. Swoją Kartę odebrało już 
ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln 
złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie 
w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielo-
dzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą 
posługiwać się znakiem „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny” w materiałach in-
formacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodzi-
ny systematycznie rośnie. W programie 
uczestniczy już ponad 1000 fi rm i insty-
tucji, które oferują zniżki dla rodzin w 
ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

Do programu dołączyli już m.in. sieć 
PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książ-
ki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, 
PKP Intercity, Stadion Narodowy i Ko-
palnia Soli w Wieliczce. Członkowie ro-
dzin wielodzietnych mogą także skorzy-
stać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, 
Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, 
a także na stacjach paliw LOTOS i OR-
LEN.

Nie trzeba być dużą fi rmą, by do nas 
dołączyć – do partnerów Karty Dużej 
Rodziny należą także m.in.: PKS Piła, 
Muzeum Dobranocek, Apostrof Sp. z 
o. o.,  SuperDrob Zakłady Drobiarsko-
-Mięsne S.A., "Oleńka Hurtownia Bieli-
zny i Rajstop Iwona i Stanisław Pietruk, 
Zaczarowany Ołówek Sklep Papierniczy 
Agnieszka Soluch, Cukier Puder Mag-
dalena Zalewska i Przedszkole Niepu-
bliczne „Wiola” w Przasnyszu, Składnica 
Harcerska Skaut oraz Składnica Harcer-
ska 4 Żywioły. Na terenie Kobyłki z ulg 
dla członków Karty Dużej Rodziny moż-
na skorzystać np. w Miejskim Ośrodku 
Kultury. 

Karta Dużej Rodziny przyznawana 
jest każdemu członkowi rodziny, tak-
że rodzinom zastępczym i rodzinnym 
domom dziecka. Rodzicom karta wy-
dawana jest dożywotnio, dzieciom do 
ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku 
kontynuowania nauki. Karta przyzna-
wana jest bezpłatnie i bez względu na 
dochód.

Klembów

Zostały zakończone roboty związane z przebudową ul. Kolejowej w Ostrówku 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołomińską do ul. Leśnej. Droga została prze-
budowa na odcinku ok. 1 km. W tej chwili trwają prace komisji odbiorowej. 

W ramach zamówienia wykonano 
jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową oraz 
kanalizację deszczową. Inwestycja była 
dofi nansowana z budżetu gminy Klem-
bów w kwocie 320 000,00 zł. Ostatecz-
nie wartość robót wyniosła 1 mln 857 
tys. zł.Wykonawcą inwestycji była fi rma 
Czystość Sp. j. z Wołomina.

- Jest to niezwykle ważna inwestycja 
dla gminy Klembów. Zdecydowanie 
poprawiło się bezpieczeństwo na jednej 
z głównych dróg w naszej gminie. Po-
prawiła się również estetyka Ostrówka. 
W najbliższych miesiącach zostanie 
również zmodernizowanie oświetlenie 
uliczne przy ul. Kolejowej oraz przy kil-
kunastu ulicach w innych miejscowo-
ściach. Wymienimy stare, zniszczone 
lampy na energooszczędne. Mamy na to 
przeznaczone 190.000 zł w tegorocznym 
budżecie - podkreślił wójt gminy Klem-
bów Rafał Mathiak.

W następnym roku jest zaplanowany 
kolejny odcinek polegający na budowie 
ronda i kontynuacja przebudowy drogi 
powiatowej do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 634. Kwota zaplanowana na 
2016 rok - 2,6 mln.

O skali rozwoju, potencjale gminy świadczą m.in. jej dochody, na które w 
głównej mierze składają się podatki lokalne oraz udział w podatku od dochodów 
mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Krótko mówiąc, im więcej dobrze zarabia-
jących mieszkańców i dobrze prosperujących fi rm, tym lepiej dla kasy gminnej. 
Większe dochody, to więcej inwestycji. 

Choć przywykliśmy do narzekań, 
okazuje się, że większość naszych gmin 
w skali całego kraju nie powinna narze-
kać, bo inni mają dużo gorzej.

Na prawie 2,5 tys. gmin dochody Wo-
łomina (152 mln zł) sytuują go na 111 
miejscu w skali całego kraju. W pierw-
szej „500” znajduje się ¾ naszych gmin.

154. Ząbki ( 113 mln zł)
207. Marki ( 89 mln zł)
292. Radzymin (71 mln zł)
335. Kobyłka (64 mln zł)
377. Zielonka (59 mln zł)
450. Tłuszcz (53 mln zł)

Dalsze miejsca zajmują:
880. Klembów (33 mln zł)
1199. Jadów (26 mln zł)

1223. Dąbrówka (25 mln zł)
1682. Poświętne (19 mln zł)
2147. Strachówka (14 mln zł) 

Warte uwagi jest porównanie docho-
dów miast powiatowych zlokalizowa-
nych wokół Warszawy. Co ciekawe pod 
względem wielkości oraz liczby miesz-
kańców są one porównywalne. Jednak 
dochody tych miast różnią się, czasem 
nawet znacząco.

Prym wiedzie Piaseczno, które gene-
ruje roczny dochód wielkości 322 mln zł 
( 51 pozycja w skali kraju).

Inne miasta powiatowe muszą pora-
dzić sobie dysponując skromniejszymi 
zasobami.
90. Legionowo (182 mln zł)
96. Pruszków (177 mln zł)
104. Grodzisk Mazowiecki (155 mln zł)

111. Wołomin ( 152 mln zł)
121. Otwock (139 mln zł)
149. Wyszków (115 mln zł)
152. Nowy Dwór Mazowiecki 
(113 mln zł)

Mirosław Oleksiak
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, 
25.04.2014 r. w Narodowym Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, podpisało Umowę o dofi nan-
sowanie projektu pt. „Rozbudowa sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej na obszarze Miasta i Gminy 
Wołomin” przy udziale środków z Fun-
duszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, priorytet I oś „Gospodarka 
wodno-ściekowa”, Działanie 1.1.: Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15 tys. RLM”. Więcej informacji 
o Programie Operacyjnym pod adresem 
www.pois.gov.pl

 FINANSOWANIE PROJEKTU
Przewidziano współfi nansowanie 

Projektu z Funduszu Spójności. W pod-

pisanej umowie o dofi nansowanie inwe-
stycji wielkość koniecznego wkładu Unii 
Europejskiej określono  na 85%. Pozosta-
ła część kosztów stanowi udział własny 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. w Wołominie. Szacunko-
wa wartość Projektu wynosiła w chwili 
aplikowania o środki Unii Europejskiej 
13 439 582,54 mln PLN (w tym VAT) w 
tym wartość dofi nansowania wynosi 8 
158 716,38 zł.

30.09.2015 podpisany został aneks nr 
POIS.01.01.00-00-101/13-01do umowy 
zwiększający zakres rzeczowy projektu 
oraz wartość dofi nansowania. Zgodnie 
z aneksem wartość projektu wynosi 13 
696 514,94 mln zł (w tym VAT) w tym 
wartość dofi nansowania wynosi 9 456 
571,29 zł.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
1. Roboty budowlane

Wg stanu na dzień 15.10.2015 stopień 
zaawansowania budowy wynosi 100 % 
dla sieci kanalizacji sanitarnej, kanaliza-
cji deszczowej i sieci wodociągowej.

Głównym zadaniem przedsięwzię-
cia była budowa sieci kanalizacyjnych o 
łącznej długości 10,9 km (w tym sieci ka-
nalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
odgałęzieniami sieci oraz sieć kanalizacji 
sanitarnej tłocznej). W ramach tej czę-
ści przedsięwzięcia powstały również 4 
pompownie ścieków. Powyższe zadania 
zrealizowane zostały w Mieście Woło-
min oraz w miejscowościach położo-
nych na terenie Gminy Wołomin – Czar-
na, Duczki, Nowe Lipiny, Zagościniec.

W celu rozdzielenia ścieków sanitar-
nych od deszczowych wybudowana zo-
stała siec kanalizacji deszczowej wraz z 
wpustami deszczowymi o łącznej długo-
ści 1,1 km wraz z budową 1 pompowni 
ścieków deszczowych. Budowa sieci ka-
nalizacji deszczowej zrealizowana zosta-
ła w Mieście Wołomin.

W ramach uzupełnienia infrastruktu-
ry podziemnej wybudowana zpstała sie-
ćwodociągowa o łącznej długości 0,9 km. 
Budowa miała miejsce na terenie Miasta 
Wołomin oraz w miejscowościach zloka-
lizowanych w Gminie Wołomin – Nowe 
Lipiny, Duczki, Zagościniec. 

2. Agregat kogeneracyjny
W ramach realizacji projektu kupiono 

i zainstalowano agregat kogeneracyj-
ny na biogaz na oczyszczalni ścieków 
„KRYM”.

Zainstalowanie agregatu kogenera-
cyjnego przyniesie korzyści w wymia-
rze ekologicznym i ekonomicznym. W 
chwili obecnej uzyskana produkcja ener-
gii elektrycznej z biogazu zmniejszya 
zapotrzebowanie na zakup energii elek-
trycznej z zewnątrz o ok. 40-50%. Wła-
sna produkcja energii powoduje w rozli-

Dokończenie tekstu ze str. 1

Podstawową jednostką rozliczeniową 
będzie pociągokilometr, która wynosić 
będzie – w bieżącym roku – 25,25 zł.

W ramach porozumienia, w 1 i 2 stre-
fi e będą obowiązywały na trasie War-
szawa – Zagościniec bilety: dobowe, 
weekendowe, weekendowe grupowe, 
30-dniowe, 90-dniowe, bilety imienne 
dla dziecka z rodziny wielodzietnej (3+) 
i dla seniora.

Przywrócenie Wspólnego Biletu było 
możliwe dzięki determinacji i staraniom 
władz powiatu wołomińskiego i zainte-
resowanych gmin oraz radnym, którzy 
podjęli stosowne uchwały o przeznacze-
niu środków na sfi nansowanie przed-
sięwzięcia. Wspólny Bilet to konkretne 
oszczędności dla mieszkańców powiatu 
pracujących i uczących się w Warsza-
wie i jej okolicach. Dzięki niemu będą 
korzystać z komunikacji miejskiej na 
terenie stolicy, ale również dojadą np. do 
Pruszkowa, Legionowa czy Otwocka nie 
ponosząc dodatkowych opłat. Obecnie 
imienny bilet miesięczny Kolei Mazo-
wieckich na trasie Wołomin – Warszawa 

Wilno kosztuje 170 zł, a karta miejska 90 
– dniowa na 1 strefę 140 zł. 

Łączny koszt  3 – miesięcznych do-
jazdów to 650 zł. Od 1 grudnia pasażer 
zapłaci za bilet 90 – dniowy na 1 i 2 strefę 
536 zł., oszczędzając 114 zł kwartalnie. 
Dojeżdżając z Wołomina np. do Prusz-
kowa pasażer kupi tylko jeden bilet za 
536 zł, a koszt dojazdu obniży się o 510 
zł kwartalnie.

- Cieszę się, że wspólnie doprowadzi-
liśmy do powrotu rozwiązania korzyst-
nego dla mieszkańców naszego powiatu. 
Od 1 grudnia przestaniemy być jedynym 
powiatem z tzw. wianuszka okołowar-
szawskiego, którego mieszkańcy nie ko-
rzystają ze Wspólnego Biletu. Wierzę, że 
porozumienie wypracowane wspólnie z 
władzami Wołomina, Kobyłki i Zielonki 
będzie służyło pasażerom z linii woło-
mińskiej i zachęci mieszkańców z innych 
miejscowości wokół Warszawy do od-
wiedzania naszych stron oraz zachęci do 
zakupu nieruchomości i zamieszkania w 
powiecie wołomińskim - powiedział Ka-
zimierz Rakowski, starosta wołomiński.

REKLAMA  TEL. 796-046-823

Wołomin

czeniu całościowym zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych powstających przy 
produkcji "prądu elektrycznego" kupo-
wanego z zewnątrz.

 3. Samochód specjalistyczny
Zakup i dostawa samochód specjalne-

go ssąco-czyszczącego z zastosowaniem 
odzysku wody to ostatnie z zadań w ra-
mach realizowanego projektu pt. „Roz-
budowa sieci wodociągowej, kanaliza-

cji sanitarnej i deszczowej na obszarze 
Miasta i Gminy Wołomin”.

Samochód ten stanowi wydajne i eko-
nomiczne rozwiązanie do czyszczenia 
kanalizacji. Odzysk wody oznacza, że 
woda jest dobrze oddzielana od zassane-
go osadu i do oczyszczania końcowego 
uzdatniana tak, aby pompa wysokoci-
śnieniowa mogła pracować w sposób 
ciągły. 
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Limit dla małych podatników dla ce-
lów rozliczeń VAT 

Status małego podatnika przysługuje 
podmiotom, u których wartość sprzeda-
ży (wraz z kwotą podatku) nie przekro-
czyła w poprzednim roku podatkowym 
wyrażonej w złotych kwoty odpowiada-
jącej równowartości 1.200.000 euro 

Zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2015 
z dnia 1 października 2015 r. kurs ten 
wynosił 4,2437 zł, czyli równowartość 
1.200.000 euro wynosi: 

1.200.000 euro x 4,2437 zł = 5 092 
440zł ≈ 5 092 000 zł.

W przypadku podatników prowadzą-
cych przedsiębiorstwo maklerskie, zarzą-
dzających funduszami powierniczymi, 
będących agentami, zleceniobiorcami 
lub innymi osobami świadczącymi usłu-
gi o podobnym charakterze (z wyjątkiem 
komisu) - od 1 stycznia 2016 r. limit ten 
stanowić będzie wartość nieprzekracza-
jącą wyrażonej w złotych kwoty odpo-
wiadającej 45.000 euro.

45.000 euro x 4,2437 zł = 190 966,50 zł 
≈ 191 000 zł.

Limity na 2016 r. dla ryczałtu ewi-
dencjonowanego 

Po średnim kursie NBP z dnia 1 paź-
dziernika 2015 roku oblicza się limity dla 
ryczałtu. (4,2437 PLN)

W 2016 roku podatnicy kontynuują-
cy działalność gospodarczą będą mogli 
opłacać ryczałt od przychodów ewiden-
cjonowanych, jeżeli w 2015 roku: 

 - uzyskali przychody z działalności 

prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w 
wysokości nieprzekraczającej 636 555 zł 
(150.000 euro × 4,2437 zł/euro),

- uzyskali przychody z działalności 
prowadzonej w formie spółki, a suma 
przychodów wszystkich wspólników nie 
przekroczyła kwoty 636 555 zł.

 Limit uprawniający do opłacania 
ryczałtu kwartalnie

W 2016 roku będą mieli podatnicy, 
których przychody z działalności pro-
wadzonej samodzielnie albo przychody 
spółki w 2015 roku nie przekroczyły 
kwoty 106 092,50 zł, czyli równowartości 
25.000 euro

 Ważne limity dla podatników po-
datku dochodowego na 2016 r. 

Limit jednorazowej amortyzacji 
Podatnicy w roku podatkowym, w 

którym rozpoczęli prowadzenie działal-
ności gospodarczej, oraz mali podatnicy, 
mogą dokonywać jednorazowo odpisów 
amortyzacyjnych od wartości początko-
wej środków trwałych zaliczonych do 
grupy 3-8 Klasyfi kacji, z wyłączeniem 
samochodów osobowych, w roku po-
datkowym, w którym środki te zostały 
wprowadzone do ewidencji środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych. 

 Przeliczenia na złote kwoty limitu 
dokonuje się według średniego kur-
su euro ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski na pierwszy dzień roboczy 
października roku poprzedzającego rok 
podatkowy, w którym wystąpiło zdarze-
nie, o którym mowa w tym przepisie, w 
zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limit dla jednorazowej amortyza-
cji w 2016 roku wyniesie 212 000 zł 
(50.000 euro x 4,2437 zł/euro, po zaokrą-
gleniu do 1.000 zł). 

Mały podatnik zgodnie z ustawą o 
podatku dochodowym

Wartość przychodu ze sprzedaży 
(wraz z kwotą należnego podatku od 
towarów i usług) nie przekroczyła w po-
przednim roku podatkowym wyrażonej 
w złotych kwoty odpowiadającej rów-
nowartości 1.200.000 euro. ( kurs średni 
NBP na pierwszy dzień października)  

W 2016 roku status małego podatni-
ka będzie miał ten podatnik, którego 
wartość przychodu ze sprzedaży (wraz 
z należnym podatkiem od towarów 
i usług) nie przekroczy w 2015 roku  
kwoty 5 092 000 zł (1.200.000 euro x 
4,2437 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 
zł). 

Limit do prowadzenia ksiąg rachun-
kowych 

 Osoby fi zyczne, spółki cywilne osób 
fi zycznych, spółki jawne osób fi zycznych 
oraz spółki partnerskie, mają obowiązek 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeże-
li ich przychody, w rozumieniu art. 14 
ustawy o PDOF, za poprzedni rok podat-
kowy wyniosły w walucie polskiej co naj-
mniej równowartość kwoty  1.200.000 
euro. (wg średniego kursu NBP obowią-
zującego w pierwszym dniu roboczym 
października roku poprzedzającego rok 
podatkowy, zmiana  Dz.U. 2015 poz 
1333) 

Średni kurs euro NBP z 01 paździer-
nika 2015 roku wyniósł 4,2437 zł/euro 
(tabela nr 191/A/NBP/2015)

Limit 1 200 000 Euro x 4,2437 zł = 5 
092 000 zł

W czerwcu 2014 r. pisałam Państwu o braku asertywności. Ponieważ znalazłam 
ostatnio w Bibliotece Miejskiej w Ząbkach książkę pt.: „Możesz powiedzieć NIE” 
Siegrid Engelbrecht, postanowiłam wrócić do tego tematu. Autorka w bardzo 
przystępny sposób zapoznaje czytelnika z dziesięcioma strategiami manipulacji, 
które utrudniają udzielenie odmowy w sytuacjach, kiedy jesteśmy proszeni o róż-
ne przysługi. Dodatkowo pozwala czytelnikowi znacząco poszerzyć pole samo-
świadomości poprzez sprawdzenie własnego profi lu osobowości i konsekwencji 
związanych z taką strukturą: zarówno tych pozytywnych, jak i ograniczeń z niej 
wynikających.

Książka jest lekka i daje wiele prak-
tycznych rad. Poza tym w bardzo przy-

stępny sposób opisuje zagadnienia, które 
w codziennym życiu mogą wydawać się 
tajemnicze i skomplikowane.

Kiedy pisałam poprzednio o aser-
tywności, wskazywałam, że to dzieciń-
stwo jest kluczowym okresem uczenia 
człowieka asertywności. Ale cóż zrobić, 
kiedy właśnie teraz jako osoba dorosła, 
ktoś zorientował się, że nie potrafi  być 
asertywny. Że albo oto wszyscy „wcho-
dzą” mu na głowę i wciąż czegoś chcą, 
albo sam staje się agresywny? Zazwyczaj 
pojęcie asertywności kojarzymy z umie-
jętnością odmawiania i stawiania innym 
granic.

Nie jest to jednak wszystko w tym te-
macie. Asertywność, jest również rodza-
jem stosunku do samego siebie. Postawy, 
myślenia, wzmacniania siebie podczas 
całego złożonego procesu psychicznego, 
który się odbywa wewnątrz, w naszym 
świecie myśli i emocji.

Bo czy przykładowo jesteśmy przy-
zwyczajeni do powiedzenia sobie same-
mu: „Gratuluję, świetna robota!” – kie-
dy odnosimy sukces? Czy nie wstrząsa 
nami od razu myśl - to zarozumialstwo 
i przechwałki?

Czy jako ludzie nie jesteśmy zanadto 
rozciągnięci na dwóch krańcach: z jednej 
strony skrajna nieśmiałość i powściągli-
wość, a z drugiej natarczywość, poczucie 
nieomylności, agresywność? Obie wer-
sje, jak większość wyborów w życiu, ma 
swoje wady i zalety. Spróbuję na szybko 
zestawić przykładowo kilka:

Ponieważ postawy te prowadzą do 
sprzecznych wniosków o sobie, człowiek 
nie czuje się ani dobry ani zły. Jest raczej 
rozdarty, szarpany w środku i zagubiony 
w tych przeciwległych samoocenach. Bo 
w końcu myślę o sobie dobrze czy źle? 
Szala może się przechylać, to na jedną, to 
na drugą stronę, a człowiek może nigdy 
nie odzyskiwać wewnętrznej równowagi. 
Jego samopoczucie przypomina dziecko 
na huśtawce: dobrze –źle, dobrze- źle itd.

Gdzie jest ten zdrowy, zrównoważony 
środek, który pozwala nam życzliwie i z 
akceptacją patrzeć nie tylko na innych 
ale i na samych siebie? Asertywność jest 
postawą, którą można zacząć wprowa-
dzać w życie zawsze, także będąc już do-
rosłym. Oczywiście może to na początku 
sprawiać trudności. Ale przecież nie od 
razu biegaliśmy! Najpierw był pierwszy 
mały krok, a potem tysiące upadków.  
Więc jeżeli nie uda się za pierwszym 
razem – uda się za drugim, trzecim lub 
dziesiątym. A naprawdę warto.

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70
www.groas.eu

Przynosi przykładowe zyski: Przynosi przykładowe straty:

Postawa
uległa

Jestem raczej lubiany.
Nikt nie uzna mnie za pieniacza.
Ludzie zwracają się do mnie z kłopota-
mi i prośbami. Itd.
Wniosek =zaczynam dobrze myśleć 
o sobie.

Ciągle ktoś siedzi mi na głowie.
Wciąż zamartwiam się problemami 
innych.
Brakuje mi czasu dla siebie. Itd.
Wniosek =zaczynam źle myśleć 
o sobie.

Postawa 
agresywna

Stawiam na swoim.
Wzbudzam szacunek.
Słuchają i wykonują moje polecenia. 
Itd.
Wniosek =zaczynam dobrze myśleć 
o sobie.

Ludzie mnie unikają, odsuwają się 
ode mnie.
Spalam się i wciąż jestem podmino-
wany.
Ranię innych – czasami mam z tego 
powodu poczucie winy. Itd.
Wniosek =zaczynam źle myśleć o 
sobie.

Grażyna 
Kotkowska 

Zastępca Dyrektora 
Departamentu 

Księgowości
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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

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 

Piekarnia „Żytnia” zatrudni 
piekarza lub pomoc piekarza
 (z możliwością przyuczenia).
Praca w miejscowości Dąbrówka 
12km od Radzymina. Kontakt 601 
337 495

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 

Cztery mecze, cztery zwycięstwa. Taki jest bilans siatkarzy Wichru Kobyłka w IV lidze seniorów. Zawodnicy prowadzeni 
przez Piotra Szymanowskiego, który jednocześnie rozgrywa piłkę, tym razem po zaciętym spotkaniu pokonali w Ząbkach 
miejscowy zespół  Siatkarza 3:2 (25:22, 22:25, 23:25, 25:10, 15:4).

W czwartej lidze poziom jest niezwy-
kle wyrównany, każdy może wygrać z 
każdym. Niewiele brakowało, by spraw-
dziło się to w derbowym spotkaniu Wi-
chru Kobyłka z Siatkarzem Ząbki. W 
sparingu granym kilka tygodni temu na-

sza drużyna łatwo pokonała rywali. Tym 
razem zwycięstwo przyszło po dwugo-
dzinnej walce.

Pierwszy set zaczął się od wysokiego 
prowadzenia Siatkarza 8:2. Wicher mo-
zolnie odrabiał straty, by w końcówce 

zachować więcej zimnej krwi. Zabrakło 
jej w drugiej partii, która padła łupem 
gospodarzy. W grze zespołu z Kobyłki 
brakowało iskry, która ożywiłaby poczy-
nania zawodników. Przez to również ko-
lejny set należał do ekipy z Ząbek, choć 

pod koniec akcje Wichru zaczęły wresz-
cie wyglądać tak, jak oczekiwali tego licz-
nie przybyli do Ząbek kibice z Kobyłki. 
Siatkarze Wichru przegrywali 16:22, gdy 
powoli zaczęli odrabiać straty. Nie zdą-
żyli, ale widać było, że może być już tyl-
ko lepiej. I tak było! Kolejne dwa sety to 
koncert gry ekipy Piotra Szymanowskie-
go. Miejscowi byli bezradni po szybkich 
akcjach rywali. W czwartej partii ledwie 
zdobyli 10 punktów, a w tie-breaku prze-
grywali 0:8, gdy zdobyli pierwszy punkt! 
Największe problemy mieli z dokładnym 
przyjęciem zagrywki Szymanowskiego.

– Może ktoś narzekać, że straciliśmy 
punkt, ale ja jestem zadowolony, że wy-
graliśmy, bo równie dobrze mogło być 
0:3, gdybyśmy przegrali pierwszego seta. 
Trzeba docenić waleczność chłopaków. 
Kolejne zwycięstwo jest dla nas niezwy-
kle cenne - podkreślił trener Wichru.

Drużyna z Kobyłki jest obok GOSiR 
Mrozy jedyną niepokonaną w lidze. Do 
starcia tych dwóch zespołów dojdzie 13 
grudnia, a wcześniej, bo już 4 grudnia 
Wicher podejmuje w swojej hali  UMKS 
Start Lipowiec Kościelny.

W sobotę, 21 listopada, o godz.  17:00, w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach odbył się wernisaż akwarel Teresy 
Putowskiej oraz koncert poezji śpiewanych Barbary Białowąs z zespołem A MY TACY.

Podczas wernisażu zorganizowane-
go przez ząbkowski MOK oraz Serwis 
www.HistoriaZabek.pl, nasza artystka 
zaprezentowała swoje akwarele ma-
lowane na mokrym papierze, przed-
stawiające polskie pejzaże od gór do 
morza. W czasie wernisażu m.in. głos 
zabrała krytyk sztuki z Zielonki, Pani 
Magdalena Hniedziewicz, dzięki czemu 
zebrani poznali tajniki niełatwej sztuki 
malowania na mokrym papierze. Sama 
arcyskromna artystka skwitowała tę wy-
powiedź stwierdzeniem, że zadaniem ar-
tysty jest zanieść w plener papier i farby, 

a obrazy malują się same. Dodatkowo 
została zaprezentowana jedna z intarsji 
wykonanych przez ojca naszej artystki, 
która została podarowana przez nią na 
poczet zbiorów przyszłego Muzeum Hi-
storii Ząbek, a której renowacji podjął 
się Pan Piotr Sosnowski z Pracowni Re-
tro Concept – o tym temacie napiszemy 
szczegółowo w kolejnych numerach „Co 
słychać?”

W 1936 roku w domu przy ulicy Idzi-
kowskiego w Ząbkach (obecnie Woj-
ska Polskiego) przyszła na świat Teresa 
Putowska – córka Jadwigi i Tadeusza 

(plutonowego podchorążego z 21 pułku 
piechoty). Jako ciekawostkę dodamy, że 
wspomniany dom został wybudowany 
w 1932 roku przez babcię Pani Teresy - 
Bronisławę z domu Golińską, primo voto 
Olszewską, secundo voto Chomańską 
(1885-1969) i stoi do dziś.

Pani Teresa pierwsze lata życia spędzi-
ła w Ząbkach. Tutaj ukończyła czwartą 
klasę w naszej „jedynce”. Powojenna 
zawierucha rzucała jej rodzinę po całej 
Polsce, aż po zrobieniu matury trafi ła do 
Gdańska do „ciotki Marychny” – Ma-
rianny Putowskiej. To właśnie ciocia za-
inspirowała Teresę do zajęcia się sztuką i 
podjęcia studiów w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) 
w Gdańsku. Ukończyła dwa kierunki: 
Architektura Wnętrz oraz Malarstwo ze 
specjalizacją Tkanina. Od tej pory roz-
poczęła się kariera artystyczna naszej 
ząbkowianki – miała wiele wystaw in-
dywidualnych i zbiorowych, a jej prace 
znajdują się w kolekcjach na całym świe-
cie. W Polsce jej gobeliny, obrazy olejne 
i akwarele znajdują się m.in. w zbiorach 
Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki oraz Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi.

Po tych wielu latach Pani Teresa arty-
stycznie powróciła do Ząbek. 

Drugą częścią wernisażu był koncert 
poezji śpiewanych autorstwa Barbary 
Białowąs. Zespół A MY TACY w kon-
cercie pt. „Gościńce, ścieżki, drogi” w 
perfekcyjnie dobranym repertuarze 
przeniósł słuchaczy w klimat  tematyki 
obrazów Pani Teresy. Można powiedzieć, 
że obecni podczas tego wydarzenia naj-
pierw napatrzywszy się na zwiewne i lek-
kie obrazy, a potem przymknąwszy oczy 
podczas koncertu, mogli przenieść się w 
świat zatrzymany pędzlem przez naszą 
artystkę.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do 
Galerii MOK przy ulicy Słowackiego 21 
(Dolcan Arena, 1 piętro) do zapoznania 
się z dziełami Pani Teresy – wystawa bę-
dzie eksponowana do 20 stycznia 2016 
roku.

Mirosław Sobiecki 
– www.historiazabek.pl
Fot. Bogdan Śladowski
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8 SPOŁECZEŃSTWO

Zapewne nikt nie marzy o tym, aby znaleźć się w szpitalu, ale chcąc nie chcąc 
niektórzy muszą go odwiedzić, czasem jako odwiedzający goście, innym razem 
nawet jako pacjenci. Dotyczy to również dzieci. Według ekspertów szczególnie 
w przypadku dzieci, przyjazna atmosfera oraz właściwe otoczenie sprzyjają w 
lepszym powrocie do zdrowia. Po remoncie oddziału pediatrycznego szpitala 
powiatowego w Wołominie postanowiono go ozdobić w najprzeróżniejsze moty-
wy bajkowe, aby mimo swej świeżości nie raził jednocześnie surowością. Ponad 
dwudziestu wolontariuszy, w tym artyści plastycy i młodzież szkolna stworzyli w 
szpitalu prawdziwe bajkowe królestwo.

- Z pomysłem pokolorowania od-
działu pediatrycznego w Wołominie 
wyszłam podczas spotkania ze S\starostą 
Kazimierzem Rakowskim. Zapropono-
wałam, aby zrobić coś, co z pewnością 
wpłynie na lepszą rekonwalescencję 
dzieci, aby zamienić ponure ściany szpi-
talne na kolorowy świat pełen bajek. 
Starosta i dyrekcja, w szczególności dy-
rektor Tomasz Boroński, z którym ze 
strony szpitala współpracuję, podeszli 
do sprawy z ogromnym entuzjazmem. 
Podobnie wspaniała osoba - Agnieszka 

Szyszkowska z Fundacji Przytul Misia, 
która od razu podjęła temat, jeszcze bar-
dziej mobilizując mnie do działania. A 
tak naprawdę to wszytko by się pewnie 
nie zaczęło, gdyby nie mój synek, który 
jest głównym motorem napędzającym 
moje działania. To właśnie doświadcze-
nia związane z jego pobytem w szpitalach 
zmotywowały mnie do tego żeby tę szarą 
rzeczywistość, z którą się nie zgadzam, 
po prostu zmieniać. Środki fi nansowe na 
malowanie pozyskaliśmy z Fundacji Pani 
Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez 

barier w ramach programu „Motylkowe 
Szpitale”. Chcemy także zaopatrzyć od-
dział w kąciki dla dzieci, władze powiatu 
natomiast obiecały doposażenie w sprzęt, 
nowe łóżeczka itp. - mówi Emilia Olek-
siak, inicjatorka akcji.

Odbyły się już dwie tury malowania 
13-14 listopada i 27-28 listopada br. łącz-
nie 6 sal i część korytarza.

Zebrała się grupa bardzo fajnych, za-

angażowanych ludzi o dużym sercu, w 
pierwszym etapie 16 wolontariuszy, a w 
drugim ok 20, w tym młodzież. 

- Bardzo ciepło nasze artystyczne 
„wariacje” przyjął personel oddziału, co 
również dodatkowo cieszy. Chciałabym 
przy też okazji serdecznie podziękować 
wszystkim tym wspaniałym osobom, 
które brały udział w malowaniu, gdyż 
zrobili kawał dobrej roboty. Jako rodzic 

mogę Wam powiedzieć jesteście cudow-
ni, wyjątkowi – dodaje pani Emilia.

Następne malowanie będzie obej-
mować więcej sal, dlatego zapraszamy 
chętnych do kolejnego malowania i do 
przyłączania się do akcji. Zgłoszenia 
chętnych i więcej informacji: maly-
mis3@poczta.onet.pl lub telefonicznie 
: 694674086.


