
Czy koronawirus  może wywołać 
epidemię rangi XVII czy XIX-wiecznej 
dżumy? Serwisy informacyjne podają, 
że wirus zbiera śmiertelne żniwo w Chi-
nach. Objawy choroby wykryto już w 
wielu krajach, w tym także w Europie. 
Niedawno podejrzenia o pojawieniu się 

osób zarażonych tym wirusem w Mar-
kach, szczęśliwie rozwiał  Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Woło-
minie. Jednak cały czas żyjemy zastana-
wiając się, czy problem dotyczy też nas...?
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Miał być SKOK, będzie starostwo? 
Zielone światło dla starosty

Na wniosek starosty i całego zarządu radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zakup 
nieruchomości zlokalizowanej u zbiegu ulic Legionów i Wileńskiej w  Wołominie. 
Chodzi o okazały budynek o powierzchni ok. 1000m2 powierzchni biurowej, któ-
ry kilka lat temu został gruntownie wyremontowany i miał być przeznaczony na 
główną siedzibę SKOK-u. Historia potoczyła się jednak inaczej. Wraz z upadkiem 
SKOK-u, syndyk masy upadłościowej sprzedaje wszelkie składniki majątku. Nad-
szedł czas i na niedoszłą główną siedzibę SKOK-u. W zorganizowanym przetargu 
nieograniczonym nieruchomość wystawiona została na sprzedaż za kwotę ponad 
5,6 mln zł. Oferta nie spotkała się z zainteresowaniem ze strony inwestorów. Przy 
braku potencjalnych oferentów, cena spadła już do 3,36 mln zł. Tematem zaintere-
sował się zarząd powiatu.

- To jest bardzo dobra okazja, która już 
nigdy może się nie powtórzyć. Budynek 
jest zlokalizowany w samym centrum 
Wołomina, wyposażony jest w windę, 
podjazd dla niepełnosprawnych, salę 
konferencyjną. Budynek będzie tylko 
trzeba doposażyć – przekonywał rad-
nych starosta Adam Lubiak.

Docelowo ma tam powstać archi-
wum, sala do obsługi mieszkańców (8 

stanowisk), kasy. Zapewne miejsca wy-
starczy też i na inne cele.  

Według radnego Jerzego Mikulskiego 
temat jest warty uwagi za względu na 
fakt, że jest to nowy budynek, dobrze zlo-
kalizowany, jednocześnie radny wskazy-
wał na 2 mankamenty. Po pierwsze, brak 
miejsc parkingowych, i po drugie, cena. 
Zdaniem radnego nieruchomość jest 
warta nie więcej niż 2,5 – 3 mln zł. 

Koronawirus. 
Czy mamy się czego bać?

Osobowość Roku 2019
Burmistrz Miasta Kobyłka Edyta Zbieć, z 853 głosami, zdobyła najwięcej gło-

sów w powiecie wołomińskim w konkursie Osobowość Roku w kategorii Polityka, 
Samorządność i Społeczność Lokalna organizowanym przez Polska Press.

Od wielu tygodni media żyją informacjami na temat koronawirusa, który roz-
przestrzenia się na terenie Azji i pozostałych kontynentów. Wybuch nowej epide-
mii miał swój początek w 11- milionowym mieście Wuhan, w prowincji Hubei. 
Czy zagraża Polakom? Mieszkańcom naszego powiatu?

Początek roku to  z całą pewnością 
najlepsza okazja, aby docenić osoby, któ-
re w mijającym roku angażowały się w 
życie lokalnych społeczności, wyróżniły 
się dokonaniami w różnych dziedzinach, 
osiągały sukcesy, pomagały innym, wy-
kazały się kreatywnością i talentem.

Głosami mieszkańców województwa 

mazowieckiego, osobno w miastach i 
powiatach, a także w skali regionu, zo-
stały w tym roku przyznane tytuły Oso-
bowość Roku 2019 w pięciu kategoriach: 
Kultura, Nauka, Działalność społeczna 
i charytatywna, Biznes oraz Polityka, 
samorządność i społeczność lokalna. 
Kandydatów do wyróżnienia nomino-
wała kapituła redakcji „Polski Times” 
pod przewodnictwem Pawła Siennic-
kiego - redaktora naczelnego magazynu. 
Elementem każdej nominacji było jej 
uzasadnienie, czyli wskazanie, za jakie 
konkretne działania lub sukcesy w 2019 
roku dana osoba została wyróżniona.
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Szanowni Mieszkańcy Kobyłki,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 roku Burmistrz 
Miasta Kobyłka dokona zmiany operatora gospodarki wodociągowo-
kanalizacyjnej na terenie miasta i powierzy to zadanie miejskiej spółce:
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. 
(PGK). Tym samym z dniem l kwietnia 2020 roku przestaną obowiązywać 
dotychczasowe umowy wodociągowo-kanalizacyjne zawarte z 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Mieszkańców, których 
nieruchomości są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na 
terenie miasta Kobyłka do siedziby spółki przy ul. Moniuszki 2A 
w Kobyłce w celu zawarcia nowych umów o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzenie ścieków.

Umowy będą przygotowane dla Państwa już od 9 marca 2020 roku. 
Zachęcamy do zaplanowania wizyty jak najszybciej i nieodkładania tego 
na ostatnią chwilę. Dzięki temu unikniecie Państwo kolejki, a pracownikom 
PGK umożliwi to sprawne obsłużenie ponad 7000 Klientów z terenu 
miasta.

Godziny pracy biura PGK w Kobyłce :
  poniedziałek   08:00 - 18:00
  wtorek-czwartek  07:30 - 17:00
  piątek   08:00 - 16:00

w okresie 9 marca- 29 maja 
biuro czynne będzie również w soboty w godz. 08:00- 12:00

Do zawarcia nowej umowy niezbędne będą: dokument 
tożsamości, dokument potwierdzający tytuł prawny do 

nieruchomości, ostatnia faktura za wodę / ścieki.

W załączeniu przekazujemy Państwu obowiązujące taryfy na wodę i ścieki 
dla Mieszkańców Kobyłki uzgodnione z Państwowym Gospodarstwem 
Wodnym Wody Polskie w Warszawie. Dzięki temu, że będą Państwo 
rozliczać się bezpośrednio w Kobyłce, będziemy mogli modernizować 
i rozwijać infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w naszym mieście.

Miasto Kobyłka PGK w Kobyłce Sp. z o.o.

Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców

Cena 
netto

Cena 
brutto

Stawka 
opłaty abo-
namentowej 

netto

Stawka 
opłaty abo-
namentowej 

brutto

zł/m3 zł/m3
zł/odb/mie-

siąc
zł/odb/mie-

siąc

I
Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu 
o wskazania wodomierza głównego

3,33 3,59 6,85 7,39

II
Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu 
o wskazania wodomierza lokalowego, dla odbiorców korzystających z 
lokali w budynku wielolokalowym

3,33 3,59 3,77 4,07

III

Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu 
o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zuży-
tej, które zawarły uprzednio umowę na dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego

3,33 3,59 3,77 4,07

IV
Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego

3,72 4,01 6,85 7,39

V
Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

3,78 4,08 5,30 5,72

VI

Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o 
wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, 
które zawarły uprzednio umowę na dostarczanie wody i odprowadza-
nie ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego

3,84 4,14 3,77 4,07

Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców

Cena 
netto

Cena 
brutto

Stawka 
opłaty abo-
namentowej 

netto

Stawka 
opłaty abo-
namentowej 

brutto

zł/m3 zł/m3
zł/odb/mie-

siąc
zł/odb/mie-

siąc

I

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodar-
stwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczno-
ści publicznej i inne) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego

7,97 8,60 5,30 5,72

II

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodar-
stwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności 
publicznej i inne) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza loka-
lowego, dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wieloloka-
lowym

7,97 8,60 2,22 2,40

III

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodar-
stwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczno-
ści publicznej i inne), rozliczani na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody

7,97 8,60 5,30 5,72

IV
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w 
oparciu o wskazania wodomierza głównego

8,39 9,06 5,30 5,72

V
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w 
oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego

8,37 9,03 6,85 7,40

TARYFY NA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY przez PGK Kobyłka do 31 grudnia 2020 roku:

TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE SCIEKOW przez PGK Kobyłka do 31 grudma 2020 roku:

Kobyłka, dnia 17 lutego 2020 r.

Harmonogramy wywozu odpadów w Kobyłce opublikowane
28 lutego została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych na tere-

nie Kobyłki. Po unieważnieniu ostatniego przetargu (z powodów proceduralnych) 
Urząd Miasta zabezpieczył ciągłość odbioru odpadów na dwa miesiące – marzec 
i kwiecień 2020 r. 

Dwumiesięczna umowa – dlaczego?
W ostatnim przetargu na odbiór i zago-

spodarowanie odpadów komunalnych z 
terenu Kobyłki wpłynęły dwie oferty:

1) Konsorcjum fi rm: MPK PURE 
HOME Sp. z o. o.i RDF Sp. z o.o. z Ostro-

łęki 
2) P.P.U.H. „IMPERF” s.c. Dariusz 

Szpański i Gabriel Staniec z Wołomina. 
Obie musiały zostać odrzucone z po-

wodów proceduralnych. Przetarg został 
więc unieważniony na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 

Z uwagi na konieczność zapewnie-
nia ciągłości usługi odbioru odpadów 
od mieszkańców oraz brak możliwo-
ści zachowania ustawowego terminu 
przewidzianego dla przeprowadzenia 
procedury przetargu nieorganicznego 
na realizację usługi odbioru odpadów, 
Urząd Miasta podjął negocjacje z do-
tychczasowym Wykonawcą – fi rmą 
IMPERF z Wołomina (na podstawie art. 
67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) w celu zapewnienia odbio-
ru odpadów na czas 2 miesięcy (marzec-
-kwiecień). Jednocześnie jest w trakcie 
przygotowania kolejnego postępowania 
przetargowego, mającego na celu wy-
bór wykonawcy, który będzie świadczył 
usługi odbioru odpadów komunalnych 
wraz z ich zagospodarowaniem z terenu 
Miasta Kobyłka do końca 2020 r. 

Aktualna wynegocjowana cena za 
odbiór odpadów w okresie od 1 marca 
2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi 
1 381 536, 00 zł brutto.

Dlaczego większa opłata?

Podczas poniedziałkowej sesji (2 mar-
ca) Rada Miasta Kobyłka podjęła decyzję 
o podwyższeniu stawki za wywóz śmie-
ci – będzie ona wynosić 32 zł za osobę. 
Nową stawkę, obowiązującą od początku 
kwietnia, będzie trzeba zapłacić pierwszy 
raz do połowy maja (za śmieci płacimy 
do 15 dnia następnego miesiąca).

Podwyżka stawki za wywóz śmieci 
zwiększy obciążenie domowych budże-
tów, ale Kobyłka nie może dłużej dokła-
dać. System gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminach powinien być 
tak zbilansowany, aby się w pełni samo-
fi nansować. 

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 
6.11.2013 r. mówi, że:

„prawidłowo skalkulowana opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi powinna z jednej strony zapewniać 
sprawne funkcjonowanie systemu odbioru 
odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś 
nie powinna stanowić źródła dodatko-
wych zysków gminy. 

Stawki opłaty śmieciowej powinny być 
przy tym poprzedzone rzetelną i wnikli-
wą kalkulacją, by pokrywały rzeczywiste 
koszty związane z funkcjonowaniem sys-

temu zagospodarowania odpadami na 
terenie gminy.”

Miasto nie może dopłacać 
Nie ma możliwości dopłacania do 

śmieci również  dlatego, ponieważ są to 
środki, które powinny być przeznaczane 
na inwestycje miejskie. Budżet, z którego 
na spłatę dotychczasowych zobowiązań 
(zaciągniętych we wcześniejszych latach) 
w 2020 roku Kobyłka będzie przezna-
czać ok. 4,3 mln na spłatę kapitału i ok. 
1,3 mln na spłatę odsetek, nie uniesie 
dalszych obciążeń. Kolejną trudnością w 
zbilansowaniu budżetu są stale zwiększa-
jące się wydatki na oświatę. W 2020 roku 
Urząd Miasta dopłaci ok. 25 mln zł – 
taka jest różnica między subwencją, jaką 
ma otrzymać, a planowanymi wydatka-
mi. Dla porównania – w 2018 r. było to 
ok. 3 mln zł mniej (22 mln zł). 

Jednocześnie Urząd Miasta próbuje 
oszczędzać tam, gdzie tylko ma możli-
wość. Dlatego rezygnuje z pozimowego 
zamiatania ulic i częściowo z wiosennej 
nasady kwiatów, aby wygenerowane 
oszczędności przeznaczyć na oczekiwa-
ne inwestycje.

Dokończenie str. 5
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10- letnia
historia biegaczy

7 lutego 2020 r. w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej uprawiający biegi 
mieszkańcy gminy Tłuszcz oraz sympatycy tej dyscypliny sportowej spotkali się 
na wystawie promującej ich 10-letnią działalność.

Tłuszcz

 W Tłuszczu biegano niewątpliwie już 
wcześniej, ale dopiero od 2010 r. nastą-
piło to w sposób zorganizowany w sek-
cji biegowej TKS Bóbr, do której zaczęli 
zapisywać się różni wiekiem sportowcy-
-amatorzy. Zorganizowano I Bieg Bobra, 
a inicjatorem tych działań był Staszek 
Stolarczyk – sportowiec, biegacz, spo-
łecznik, który związał swoje losy z Tłusz-
czem. 

Wystawa prezentuje historię Biegu 
Bobra w Tłuszczu, osiągnięcia biega-
czy, pamiątki z wielu biegów w kraju i 
za granicą, zdjęcia. Agnieszka Paź – od 
6 stycznia 2019 r. prezes Klubu Spor-

towego „Bóbr Tłuszcz” zrzeszającego 
tłuszczańskich biegaczy – opowiedziała 
o historii biegania w Tłuszczu, a Ela Rosa 
przypomniała wszystkim sylwetkę Stasz-
ka Stolarczyka. Obecna na wystawie jego 
żona Bożena Stolarczyk nie kryła wzru-
szenia. Swoimi wrażeniami i wspomnie-
niami podzielili się także Włodzimierz 
Fydryszek, Waldemar Sitek, Arkadiusz 
Górek, Andrzej Kruk. Serdecznie dzię-
kujemy członkom Klubu za pomoc przy 
organizacji wystawy i zapraszamy do jej 
zwiedzania do końca lutego br.

Tekst, foto.: Anna Jaworska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

 - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: 
Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293), art. 30, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz 
na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-57/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów 
i Wołomin w Gminie Wołomin i Nr XLVIII-23/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w  Wołominie Nr XXXVIII-57/2017 z  dnia 18 maja 2017 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: 
Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 13 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 214, 
w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego terenu położonego w miejscowościach: 
Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I  odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 
4, w sali 106 (I piętro) w dniu 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego (osoby fi zyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), 
może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska 
(lub nazwy jednostki organizacyjnej) i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o  informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z  2019 r. poz. 700 ze zm.): (1) opatrzone kwalifi kowanym podpisem 
elektronicznym albo (2) opatrzone podpisem potwierdzonym profi lem zaufanym ePUAP.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko zawiadamiam, że ww. projekty planów miejscowych podlegają strategicznym ocenom oddziaływania 
na środowisko, w  tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektów planów do 
publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: (1) pisemnej 
na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifi kowanym podpisem elektronicznym na 
adres: „wu@wolomin.org.pl” – z  podaniem imienia i  nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Z up. Burmistrza 
Katarzyna Wójcik 

Naczelnik Wydziału Urbanistyki

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się 

skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym i  ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator 
zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w  Urzędzie systemów informatycznych, podmioty 
z którymi Administrator zawarł umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

jej /jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia uwagi do projektu planu. Konsekwencją 
niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia uwagi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierającym się na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profi lowaniu.

Wołomin,  03 marca  2020 r.Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin
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Koronawirus z Chin nie jest pierw-
szym, ani jedynym zagrażającym nam 
koronawirusem. To grupa drobno-
ustrojów, odpowiedzialnych za infekcje 
wśród ludzi, jak i zwierząt. Ich cechą 
charakterystyczną jest widoczna pod 
mikroskopem korona. Nie wszystkie ko-
ronawirusy wywołują groźne w skutkach 
epidemie. Niektóre zarażenia kończą 
się wyłącznie objawami łagodnej grypy 
i ustają po zaledwie kilku dniach. Inne 
natomiast są szczególnym zagrożeniem 
dla życia człowieka. Jednym ze znanych 
koronawirusów jest SARS, który pochło-
nął 916 istnień. Wyróżnić można także 
koronawirus MERS, który okazał się 
śmiertelny w kilkudziesięciu przypad-
kach.  Koronawirus 2019-nCoV pojawił 
się dosyć niedawno, lecz już zasiał spu-
stoszenie na wschodzie globu.

Jak informuje CNN, ostatnio epide-
mia zmusiła Chiny do niezwykłego eks-
perymentu. Fabryki stanęły, mnóstwo 
fi rm pozamykało swoje biura i zleciło 
swoim pracownikom pracę zdalną, z 
domu, by zmniejszyć ryzyko rozprze-
strzeniania się wirusa. Miliony ludzi 
zostało uwięzionych w mieszkaniach i 
uczestniczy w czymś, co może okazać się 
największym na świecie eksperymentem 
pod tytułem: "praca z domu".

W jaki sposób można się zarazić wi-
rusem? Co można zrobić, by zminima-
lizować ryzyko zakażenia?

Wirus przenosi się drogą kropelkową, 
przykładowo podczas kaszlu lub kicha-
nia oraz poprzez bezpośredni kontakt z 
osobą chorą. Wystarczy dotknąć przed-
miotu, na powierzchni którego znajduje 
się wirus, a następnie dotknąć oczu, nosa 
lub ust. Czas wylęgania infekcji (od zaka-
żenia do wystąpienia pierwszych symp-

tomów) wynosi od 2 do 14 dni. Typowe 
objawy infekcji to: ból głowy, ogólne 
osłabienie i pogorszone samopoczucie, 
katar, ból gardła, kaszel i trudności w 
oddychaniu oraz podwyższona tempe-
ratura ciała. 

Główny Inspektorat Sanitarny infor-
muje, jak postępować w przypadku po-
wrotu do kraju z rejonów zagrożonych 
występowaniem koronawirusa 2019-
nCoV. Jeżeli chcemy uchronić się przez 
zachorowaniem, należy na pewno często 
i dokładnie myć ręce, używając do tego 
celu mydła i wody lub preparatów od-
każających na bazie alkoholu. Nie nale-
ży dotykać brudnymi rękami twarzy, w 
tym oczu, nosa i ust. Trzeba też unikać 
bliskich kontaktów z osobami chory-
mi (mającymi katar, kaszel, gorączkę),  
unikać jedzenia surowego bądź niedo-
gotowanego mięsa oraz mleka.  Przede 
wszystkim jednak zachowajmy spokój i 
rozsądek.

Co znajduje się w 32 złotych?
Przypomnijmy, co wchodzi w skład 

stawki (art. 6r. ust. 2 Ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach). Z 
pobranych opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi gmina pokrywa 
koszty funkcjonowania systemu, które 
obejmują: 

1) odbieranie, transport, zbieranie, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów ko-
munalnych; 

2) tworzenie i utrzymanie punktów 
selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych; 

3) obsługę administracyjną tego sys-
temu; 

4) edukację ekologiczną w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpada-
mi komunalnymi.

Zniżka 1 zł za kompostowanie
Ustawa przewiduje ulgi za kompo-

stowanie bioodpadów w domach jed-
norodzinnych. Miasto Kobyłka przewi-
duje zniżkę w wysokości 1 zł za osobę 

w przypadku zgłoszenia samodzielnego 
kompostowania bioodpadów. Jeśli gmi-
na skontroluje właściciela, który złożył 
deklarację o kompostowniku, a takowe-
go nie posiada, wówczas straci on zniżkę. 

Dlaczego takie wysokie oferty w 
przetargach?

Wzrost stawki opłat jest odzwiercie-
dleniem i skutkiem wielu innych czyn-
ników, o których Urząd Miasta Kobyłka 
pisał już wielokrotnie. Wynika wprost 
z kalkulacji, której punktem wyjścia są 
otrzymywane oferty w przetargach. Dra-
stycznie wzrastają ceny za przyjęcie jed-

nej tony odpadów w RIPOK (Regional-
nej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych). Dla porównania: cena 
1 tony odpadów w RIPOK w 2017 roku 
wynosiła 290 zł/tonę, w 2018 roku 420 
zł/tonę, natomiast obecnie 850 zł/tonę.

Ważna informacja dla Mieszkańców
Od chwili wejścia w życie nowych 

przepisów nie będzie możliwości wy-
boru czy segregować i płacić mniej, czy 
nie segregować i płacić większą opłatę 
za wywóz i gospodarowanie odpadami. 
Obowiązek selektywnej zbiórki obej-
mie wszystkich. 

Ustawodawca obowiązuje ponadto 
gminy do kontrolowania, czy miesz-
kańcy wywiązują się z obowiązkowej 
selektywnej zbiórki. Jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiąz-
ku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny, gmina naliczy opłatę 
podwyższoną, co w przypadku Kobyłki 
będzie oznaczało czterokrotną  wyso-
kość stawki ustalonej przez radę gminy. 

Harmonogramy wywozu odpadów 
i prezentacja (jak została skalkulowana 
stawka) znajdują się na stronie www.ko-
bylka.pl

5Samorząd / Zdrowie

Koronawirus. Czy mamy się czego bać?Nocna Pomoc Lekarska
w powiecie wołomińskim

Dokończenie tekstu ze str. 3

Dokończenie tekstu ze str. 1

Dokończenie tekstu ze str. 1

Zawsze może się zdarzyć, że będziemy potrzebować pomocy lekarskiej w week-
end, święta, czy w nocy. Należy wówczas pamiętać, gdzie szukać pomocy.

Choroba, czy ostry ból nie wybierają 
kiedy i gdzie zaatakować. W trakcie dni 
świątecznych i innych wolnych od pracy 
może dopaść niespodziewanie.

W takie dni lub po zamknięciu pla-
cówek podstawowej opieki zdrowotnej 

mamy na szczęście do dyspozycji różne formy pomocy medycznej – w zależności 
od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to 
świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni 
ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia możemy się 
udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania  opieki, np. tam, gdzie ma najbli-
żej, niezależnie od tego, gdzie się mieszka.

W powiecie wołomińskim nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na terenie powia-
tu wołomińskiego realizują:
1. CENTRUM MEDYCZNE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W RA-

DZYMINIE - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIE-
KI ZDROWOTNEJ; 
• RADZYMIN, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 17 
• (22) 760-72-29,  (22) 760-72-30 

2. SZPITAL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE 
• WOŁOMIN, UL. GDYŃSKA 1/3 
• WOŁOMIN, UL. SASINA 15 
• (22) 773-56-89
• http://www.szpitalwolomin.pl/  

3. NZOZ BENNESA S.C. 
• ZIELONKA, UL. DZIENNIKARSKA 4 
• (22) 781-91-61 

Te adresy warto sobie gdzieś odnotować, by mieć je pod ręką w razie potrzeby. Pa-
miętajmy, że dyżurujący lekarz może nam pomóc w różnych warunkach: ambulato-
ryjnie, w naszym domu pacjenta lub telefonicznie. Z pomocy lekarza i pielęgniarki 
w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie nagłego zachorowania, a 
także pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie 
zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub 
leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz kiedy zachodzi 
obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć 
na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać jednak 
wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stoso-
wane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o 
stanie zdrowia, a także skierowania do specjalisty.

Szczegółowy spis placówek na terenie Mazowsza dostępny jest na stronie http://www.
nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

Osobowość Roku 2019
Edyta Zbieć nominowana w kategorii 

Polityka, Samorządność i Społeczność 
Lokalna zdobyła nominację za: rozbija-
nie utartych samorządowych schematów 
oraz kreatywne podejście do rozwiązy-
wania problemów mieszkańców i miasta 
przy użyciu pionierskich metod: m.in. 
parametryzacja inwestycji miejskich, 
taksówka miejska dla seniora czy inno-
wacyjny system opieki i przeciwdziała-
nia bezdomności zwierząt. Entuzjazm 
i otwartość w pracy z drugim człowie-
kiem.

Burmistrz Miasta Kobyłka zdobyła aż 

853 głosy i wygrała tę konkurencję. -To 
trudna robota, ale takie momenty na-
prawdę nadają jej sens... Dziękuję osobie, 
która mnie zgłosiła i dziękuję wszystkim, 
którzy mnie lubią i wysłali SMS - napisa-
ła na swoim facebooku Edyta Zbieć.

Już w marcu odbędzie się wojewódzka 
gala plebiscytu Osobowość Roku 2019, 
na którą zostaną zaproszeni wszyscy lau-
reaci z miast i powiatów. Na scenie otrzy-
mają piękne statuetki, dyplomy i nagrody. 
Galę uświetnią także występy wybranych 
laureatów w kategorii Kultura.

Sylwia Kowalska

Harmonogramy wywozu odpadów w Kobyłce opublikowane

Burmistrz Tłuszcza poszukuje osoby 
do zatrudnienia na stanowisko urzędnicze 
w oparciu o umowę o pracę-

Kierownik Wydziału Urbanistyki
Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie 

www.bip.tłuszcz.pl w zakładce Tablica ogłoszeń / oferty pracy

Burmistrz Tłuszcza poszukuje osoby na staż 
w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu.
Kandydat na staż musi być zarejestrowany 
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV 
w Biurze Obsługi Interesanta lub przesyłanie aplikacji 

na adres e-mail m.matusiak@tluszcz.pl
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Sylwia Kowalska: Galeria Piwnicz-
ka, choć nie istnieje długo, ma już krąg 
swoich wiernych fanów wśród ludzi 
sztuki. Czym zaskarbiła sobie Pani, 
jako kustosz, ich sympatię?

Magdalena Karłowicz: Tak, to prawda 
są ludzie, którzy pojawiają się na każdym 
wernisażu i bardzo mnie to cieszy. Może 
po prostu brakowało takiego miejsca w 

Radzyminie. Może już na tyle mi ufa-
ją i wiedzą, że za każdym razem będzie 
wystawiona dobra sztuka, która potrafi  
obudzić w nas jakieś emocje. Wydawać 
by się mogło, że nie potrzebujemy Gale-
rii, że to sprawa niszowa, ale przy każdym 
kolejnym naszym wydarzeniu przeko-
nuję się, że mamy dla kogo to robić. To 
miejsce, cały Domek Ogrodnika, jak i 

Galeria Piwniczka mogą podnieść pre-
stiż naszego miasta. Stać się wyjątkowym 
miejscem, zdecydowanie na szerszą ska-
lę. Odwiedzają nas nie tylko mieszkańcy 
Radzymina, całego powiatu wołomiń-
skiego, ale również mieszkańcy Warsza-
wy i innych miast. To niezwykle cenne, że 
oni już dostrzegli potencjał tego miejsca. 
Wzrusza mnie bardzo jak dopytują, jaka 
będzie kolejna wystawa, żeby koniecznie 
dać im znać, że będą do nas wracać i po-
lecać znajomym to miejsce.

Czy rzeźbiarce łatwiej jest prowadzić 
galerię sztuki?

Myślę, że nie chodzi o to, że jestem 
rzeźbiarką tylko człowiekiem od lat zwią-
zanym ze sztuką na wielu płaszczyznach. 
Sama tworzę, wystawiam, edukuję, biorę 
udział w plenerach, sympozjach, au-
kcjach, organizuję wydarzenia… Znam 
artystów, trendy, kuratorów, całkiem spo-
rą wiedzę mam z zakresu historii sztuki 
- to zdecydowanie pomaga. Nie wyobra-
żam sobie, że tego typu miejsce może 
prowadzić człowiek, który nigdy nie był 
związany ze sztuką wizualną, który tego 
nie czuje, nie ma odpowiedniej wiedzy, 
wyczucia i przede wszystkim wrażliwości 
i otwartości na sztukę, i artystów. Trze-
ba w jakiś sposób zjednać sobie ludzi, 
rozmawiać z nimi, opowiedzieć w razie 
potrzeby i wyjaśnić wystawę. Ważna jest 
również atmosfera, staram się pokazywać 
tu piękną i wartościową sztukę, ale sta-
ram się prowadzić to lekko i bez nadęcia.

Co najbardziej zaskoczyło Panią 
przez czas, od momentu otwarcia Ga-
lerii?

Mimo niewielkiej przestrzeni, jaką 
mamy do dyspozycji, zaskakująco wiele 
możemy tam pokazać i za każdym razem 
inaczej zaaranżować to wnętrze. Stwo-
rzyć inną wartość. Okazało się, że mała 
przestrzeń też może być atutem.

Czy może Pani liczyć na pomoc 
władz Radzymina?

Galeria Piwniczka funkcjonuje pod 
opieką Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Radzymin i tu rzeczywiście mogę 
liczyć na pomoc. Oczywiście marzyłby 
nam się większy budżet, dzięki któremu 
moglibyśmy organizować jeszcze więcej 
wydarzeń kulturalnych. Przydałoby się 
również trochę doposażyć przestrzeń 
galeryjną, bo już dostrzegamy barki. To 
takie przyziemne sprawy, ale one uspraw-
niłyby funkcjonowanie Galerii.

Dlaczego akurat sztuka artystów wi-

zualnych jest tutaj prezentowana?
Już przy renowacji Domku Ogrod-

nika, Gmina Radzymin założyła, że 
piwnica budynku przeznaczona będzie 
na wystawy. Zatem pierwsza sala po-
święcona jest historii Radzymina, a w 
drugiej odbywają się wystawy czasowe 
z zakresu sztuki współczesnej. Wiem, że 
to dopiero początek, w planach Dyrek-
tora Biblioteki Artura Laskowskiego jest 
zwiększenie oferty o wydarzenia choćby 
muzyczne czy literackie. Wiosną i latem 
będzie można już rozpocząć działania 
plenerowe na tarasach otaczających bu-
dynek. Po rewitalizacji parku, zapewne 
wyjdziemy również w teren z naszymi 
wydarzeniami. W Radzyminie jest sala 
koncertowa, która ma bardzo szeroką 
ofertę muzyczną natomiast brakowało 
miejsca na poważne działania dla sztuk 
plastycznych. Zresztą my mamy ambicje 
stać się renomowaną Galerią nie tylko na 
terenie powiatu wołomińskiego.

Niedawno odbył się wernisaż prac 
Tomasza Sikory "Harmonia". Długo 
musiała Pani namawiać artystę, by po-
jawił się ze swoimi znakomitymi foto-
grafi ami w Radzyminie?

Tak, wiele osób o to pyta, jakim cudem 
udało mi się zaprosić Tomasza Sikorę do 
Radzymina. Sama zastanawiałam się czy 
to w ogóle możliwe, bo przecież to czło-
wiek, który osiągnął światowy sukces, 
wystawiał swoje prace prawie na wszyst-
kich kontynentach, pracował z najwięk-
szymi domami mody i międzynarodo-
wymi markami… Długo mogłabym 
wyliczać tu osiągnięcia Tomasza Sikory. 
Jako nastolatka podziwiałam już Jego 
fotografi e, nie bardzo wiedząc kto jest 
ich autorem… Dopiero czas uporząd-
kował moją wiedzę i posklejał wszystkie 
elementy układanki. Kilka lat temu mia-
łam okazję spotkać Tomasza Sikorę na 

Brakowało takiego miejsca w Radzyminie...
O nowym, wyjątkowym miejscu na mapie kultury i sztuki rozmawiam z Magdaleną Karłowicz – wybitną rzeźbiarką, a od 

niedawna kustoszem Galerii Piwniczka w Radzyminie.

Landart Festiwal i już wtedy pomyślałam, 
że to bardzo otwarty człowiek i może 
kiedyś… No i udało się. Może nadajemy 
na tych samych falach, może podobnie 
postrzegamy świat. Bardzo się cieszę, że 
przyjął moje zaproszenie do naszej gale-
rii. To był wyjątkowy wieczór z niezwy-
kłym człowiekiem i wiedzą o tym wszy-
scy, którzy wtedy z nami byli. Do tej pory 
otrzymuję informacje z podziękowaniem 
za ten wieczór. To oczywiście motywuje 
to dalszej pracy, ale również zobowiązuje 
do wagi kolejnych wydarzeń.

Jak znajduje Pani czas zarówno na 
Piwniczkę, jak i swoją pracę artystycz-
ną?

Przyznaję, myślałam że będzie łatwej, 
prościej i szybciej. Ale okazuje się że na te 
działania wokół Galerii trzeba poświęcić 
więcej czasu niż zakładałam. Po prostu, 
żeby to się udało trzeba robić to z sercem. 
Przez lata nauczyłam się jak dzielić swój 
czas na różne aktywności twórcze, to wy-
maga samodyscypliny ale już inaczej nie 
umiem. Praca nad własną sztuką jest naj-
przyjemniejszą z rzeczy, więc wiadomo, 
że zawsze znajdę na to czas.

Rzeźba, nad którą Pani obecnie Pani 
pracuje to...?

Cały czas kontynuuję pracę nad pro-
jektem „…w pień ” (razem z Wandą 
Wolf) - to działanie edukacyjno- arty-
styczne mówiące o nadmiernym wyci-
naniu drzew i zatraceniu szacunku do 
natury. Teraz mamy wystawę w Galerii 
Ratusz w Legionowie, a w maju w Cen-
trum Sztuki Współczesnej w Toruniu. 
Równoległe kontynuuję projekt rzeźbiar-
ski „Piękno”, który w kwietniu pojedzie 
do Galerii Gardzienice do Lublina. Roz-
poczynam pracę nad kolejnym rzeźbiar-
skim projektem dotyczącym tożsamości 
miejsca i ludzi, ale jeszcze długa droga do 
fi nalnego efektu.

Przed jakimi jeszcze wyzwaniami 
stoi Galeria Piwniczka w najbliższym 
czasie?

Obecnie przygotowujemy się już do 
kolejnej wystawy, tym razem zbioro-
wej „Kobiety o kobietach”. Bierze w niej 
udział aż 9 artystek z całego kraju. Poka-
żemy różnorodność w sposobie postrze-
gania kobiet poprzez rzeźbę, malarstwo i 
grafi kę. Zapraszam na wernisaż 7 marca. 
Największe wyzwanie to trzymać dobry 
poziom wystaw i pozyskać środki na ze-
wnętrzny system wystawienniczy, który 
by uatrakcyjnił naszą ofertę i pozwoliłby 
wyjść ze sztuką bezpośrednio do ludzi.

Rozmawiała Sylwia Kowalska
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Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż

Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

7Kultura

25 lat minęło…
Miejski Dom Kultury w Wołominie 28 lutego świętował swoje 25-lecie. Z tej 

okazji odbył się wernisaż niezwykłej wystawy. Swoje talenty i artystyczne dusze 
pokazali pracownicy domu kultury…

Dwadzieścia pięć lat minęło jak je-
den dzień… A pracownicy Miejskiego 
Domu kultury w Wołominie wpadki 
na wyśmienity pomysł. Zorganizowali 
wystawę, na której prace zaprezentowali 
oni sami. Wystawa „Ze sztuka nam do 
twarzy” pokazuje, że osoby które od-
powiadają za kulturalną stronę życia w 
Wołominie, mają też swoje artystyczne 
zdolności. Ba, niektórzy tworzą nawet od 
lat i są zasłużeni w świecie sztuki. 

Podczas tej jubileuszowej, wyjątkowej 
wystawy można było ujrzeć pasję, ar-
tyzm, kreatywność pracowników MDKu  
i zrozumieć,  że ich obecność w tej pla-
cówce nie jest przypadkowa, bo oni na-
prawdę kochają wszystko, co artystyczne.

Zgromadzeni w Galerii Oranżeria 
goście podczas niecodziennego wer-
nisażu mogli podziwiać:  akwarele 
Anety Saks, fotografi ę oraz muzykę 
Daniela Dąbrowskiego,  malarstwo 
Dominiki Gondek, fotografi ę Łukasza 
Szewczaka, fotografi ę Martyny Ma-
tuszczak oraz grafi kę Pawła Kocik.
Wernisaż wystawy prac pracowników-

-artystów odwiedził zastępca Burmistrza 
Wołomina – Łukasz Marek. -  Od 25 lat 
kultura ma u nas swój dom - Miejski 
Dom Kultury w Wołominie. Przez te 
25 lat wielokrotnie zmieniały się tren-
dy, nastroje i gusta. – stwierdził - Nie 
zmieniło się tylko jedno - Miejski Dom 
Kultury jest wciąż wypełniony ludźmi 
pełnymi pasji - tymi, którzy w tym miej-
scu pracują i tymi, którzy coraz liczniej 
je odwiedzają. Dzisiejszy wieczór po-
twierdził, że pracownicy Domu Kultury 
w Wołominie to ludzie nieprzypadkowi. 
Na co dzień zarażają nas swoją miłością 
do sztuki przybliżając twórczość najróż-
niejszych artystów. Dziś pokazali nam 
swoje dzieła. � Wielkie brawa dla nich - 
za odwagę, za charyzmę i za talent! – do-
dał burmistrz. - Dziękujemy wszystkim 
pracownikom, z Panią Dyrektor Marta 
Rajchert na czele za to, że tworzycie dla 
nas prawdziwy dom - ciepły, otwarty i 
gwarny oraz bogaty w to, czego wycenić 
się nie da – kulturę.

Zatem życzymy MDKowi 100 lat!!!
Sylwia Kowalska

OGŁOSZENIA DROBNE

Tok-frez 
Toczenie, frazowanie, ostrzenie 

narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate 

Tok-frez, Wołomin, 
ul. Łukaszewicza 7 
tel. (22) 787-61-80 

SPRZEDAM DZIAŁKI 
BUDOWLANE

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).
Atrakcyjne miejsce. 

Tel. 603 677 024

Kabaret Hrabi na 60-lecie Zielonki
19 lutego w zielonkowskiej hali sportowej Ośrodka Kultury i Sportu wystąpił słynny kabaret Hrabi. Występ grupy zainau-

gurował obchody 60-lecia nadania praw miejskich Gminie Zielonka. 

Podczas wieczoru z kabaretem Hrabi 
hala Ośrodka Kultury i Sportu w Zielon-
ce wypelniona była po brzegi. Przybyło 
blisko tysiąc osób. Były łzy śmiechu i 
wzruszenia. Wszystko w atmosferze do-
brego humoru i świetnej gry aktorskiej. 
Jeśli śmiech to zdrowie, to przypuszczać 
można, że uczestnicy widowiska stali się 
niemal nieśmiertelni... 

Kabaret Hrabi powstał pod koniec 
2002 roku i od tamtej pory z powodze-
niem rozbawia polskich pesymistów. 
Joanna Kołaczkowska,  Dariusz Kamys, 
Tomasz Majer i Łukasz Pietsch mają 
indywidualne podejście do sztuki kaba-
retowej. Nie idą na łatwiznę - nie uznają 
politycznych żartów. 

Dariusz Kamys opowiedział kiedyś o 
humorze w swoim kabarecie- Na pew-
no jest śmieszny, niebazujący na tanich 
skojarzeniach. To żart, który wymaga 
od widza pewnej otwartości, mało tego - 

pewnej wiedzy - często się do niej odno-
simy. Zwykły człowiek, który nie czyta, 
nie ogląda, może tych żartów nie zrozu-
mieć. Mam taką głęboką nadzieję, że jest 
dla tych bardziej ambitnych - jeśli chodzi 
o zawartość intelektualną. Ale przede 

wszystkim ma być zabawny. - dodał. 
Podczas spotkania z zielonkowską 

publicznością czwórka artystów wpra-
wiała widzów w osłupienie, angażowała 
do udziału w swoim występie, a przede 
wszystkim bawiła do łez.
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Przypomnijmy, gazeta funkcjonuje od 2013 roku zarówno w wersji papierowej, 
jak i internetowej.  Uwzględniając liczne postulaty ze strony Czytelników posta-
nowiliśmy zmienić stronę internetową gazety, czyniąc  ją bardziej przejrzystą, i co 
najważniejsze, wypełnioną po brzegi najnowszymi informacjami. Teraz, w jednym 
miejscu, znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze zapowiedzi wydarzeń kultural-
nych, sportowych, edukacyjnych. 

Dzięki temu nie ominie Was nic ważnego, co będzie miało się wydarzyć na terenie 12 gmin powiatu wołomińskiego.
Ponadto serwis oferuje najświeższe aktualności, usystematyzowane w trzech kategoriach: samorządowe, społeczne i kulturalno-

-sportowe. Te z kolei dzielą się na bardziej szczegółowe podkategorie.
Serdecznie zapraszam do lektury

Mirosław Oleksiak - redaktor naczelny

Nowy serwis informacyjny gazety Wiadomości.pw

Rady dietetyka...

Szóste Urodziny Centrum Die-
tetycznego Naturhouse Ząbki
To dla nas ogromna radość i satysfakcja, że mogłyśmy być z Państwem w tych 

niełatwych zmaganiach o lepsze zdrowie i wymarzoną sylwetkę. Dziękujemy Na-
szym Klientom za zaufanie, sympatię i życzliwość oraz za to, że staliście się Pań-
stwo najlepszymi i rzeczywistymi Ambasadorami zdrowego żywienia.

Kilogramowe podsumowanie pracy 
Centrum Dietetycznego Naturhouse w 
Ząbkach

Za nami już 6 lat pracy Centrum 
Dietetycznego Naturhouse w Ząb-
kach. W tym czasie naszym Pod-
opiecznym udało się zrzucić aż 9629 
kg! Tak świetny wynik osiągnęliśmy 
dzięki metodzie Naturhouse, stara-
niom personelu, ale przede wszystkim 
zaangażowaniu i ciężkiej pracy każdej 
z odchudzających się osób. Gratulujemy!

Z okazji 6-tych urodzin Naturhouse 
Ząbki skorzystaj z bezpłatnych konsul-
tacji dietetycznych

W dniach 2-6 marca w naszym Cen-
trum Dietetycznym Naturhouse w Ząb-
kach można skorzystać z pomocy Pani 
dietetyk- mgr inż. Iwony Michalak, któ-

ra udzieli specjalistycznych konsultacji, 
przeprowadzi dokładne pomiary ciała 
i  dobierze plan diety dopasowany do 
indywidualnych potrzeb organizmu.

Kto może skorzystać z pomocy Na-
turhouse?

Centrum Dietetyczne Naturhouse w 
Ząbkach należy do międzynarodowej 
fi rmy będącej ekspertem w dziedzi-
nie dietetyki i  reedukacji żywieniowej. 
Oferta punktu skierowana jest do osób 
zmagających się z nadwagą i otyłością, 
a także do wszystkich, którzy chcieliby 
zmienić swoje dotychczasowe nawyki 
żywieniowe na zdrowsze. Pani mgr inż. 
Iwona Michalak - dietetyk Naturhouse 
Ząbki pomaga osobom, które z rożnych 
powodów nie są zadowolone ze swojej 
fi gury – kobietom po ciąży lub w trakcie 
menopauzy, mężczyznom z tzw. brzusz-

kiem, osobom prowadzącym stresujący 
tryb życia i borykającym się z chorobami 
dietozależnymi, tj. cukrzyca typu 2, nad-
ciśnienie tętnicze, chorobami tarczycy 
itp. W Centrum Dietetycznym Naturho-
use Ząbki pomoc znajdą nie tylko doro-
śli i osoby starsze, ale również młodzież 
i dzieci powyżej 6 roku życia, u których 
problemy z wagą występują coraz czę-
ściej.

Bezpieczne odchudzanie pod okiem 
dietetyka

Tym, co wyróżnia Naturhouse jest 
indywidualne podejście do kuracji od-
chudzających. Podczas pierwszej wizyty 
w naszym Centrum, dietetyk przeprowa-
dza dokładny wywiad oraz specjalistyczne 
pomiary ciała. Dopiero na tej podstawie 
dobiera indywidualny plan dietetyczny 
wraz z suplementacją, dopasowane do po-
trzeb danej osoby. Taka dieta uwzględnia 
nasz stan zdrowia, przebyte choroby i styl 
życia, dzięki czemu jest łatwa i przyjem-
na w stosowaniu - mówi mgr inż. Iwona 
Michalak. Następnie na cotygodniowych 
wizytach specjalista sprawdza przebieg 
kuracji, udziela wskazówek i motywuje 
do dalszej pracy. Pomoc dietetyka obej-
muje również czas po zakończeniu diety, 
kiedy niezbędne jest utrzymanie nowej 
wagi i uniknięcie efektu jo-jo - dodaje die-
tetyk Naturhouse Ząbki.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ząbkach, 
ul. Orla 8  lok. 69 (obok Poczty Polskiej), tel. 604-110-153

Aby lepiej zapoznać się z ofertą Cen-
trum Naturhouse, można zapisać się 
w dniach 2-6 marca na pierwszą, bez-
płatną konsultację. W tych dniach na 
każdego czekają również upominki i 
ciekawe atrakcje, m.in. konsultacje ze 
specjalistkami od urody i kobiecego 
piękna. Centrum Dietetyczne Naturho-
use mieści się w Ząbkach, przy ul. Orlej 8 
lok 69. Na konsultację można umówić się 
telefonicznie pod numerem 604 110 153.

Pierwsza wizyta u dietetyka może 

być początkiem wspaniałej przygody, 
podczas której poznasz lepiej siebie i 
swoje ciało. Jeżeli na towarzysza swojej 
podróży wybierzesz specjalistów od re-
edukacji żywieniowej z Centrum Die-
tetycznego Naturhouse - Twoja dieta 
i odchudzanie na pewno zakończą się 
sukcesem!

Zapisz się już teraz na BEZPŁATNĄ 
konsultację z naszą Panią Dietetyk!

Serdecznie zapraszamy!


