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Koronawirus w liczbach: 
w powiecie i na Mazowszu

Dokończenie str. 4

Według ofi cjalnych statystyk w powiecie wołomińskim ponad 40 osób jest zakażonych koronawirusem. Jak dotąd nie od-
notowano zgonów związanych z zakażeniem na COVID-19. Natomiast w dwóch przypadkach uznano, że pacjenci wyzdro-
wieli.  Prawie 800 jest skierowanych na kwarantannę.

W rozprzestrzenianiu się zakażenia 
można zauważyć pewne prawidłowości. 
Do zakażeń dochodzi częściej w gmi-
nach położonych bliżej Warszawy, w któ-
rej stwierdzono prawie 400 zachorowań.  

W samych tylko Ząbkach odnotowano 
22 przypadki zakażenia, co stanowi po-
łowę spośród wszystkich na terenie całe-
go powiatu wołomińskiego.  Na terenach 
gmin wiejskich mamy do czynienia ze 

sporadycznymi  przypadkami, a w nie-
których nie było ich w ogóle ( np. Klem-
bów, Strachówka, czy Dąbrówka).

Dezynfekcja Wołomina

Przyłbice 3D i inna pomoc

W Wołominie rozpoczęto dezynfekcję przestrzeni miejskiej. Dezynfekcji doko-
nuje się za pomocą dostarczonego przez fi rmę DJCHEM CHEMICALS POLAND 
nadtlenku wodoru rozcieńczonego znaczną ilością wody.

W szkołach w Kobyłce drukowane 
są przyłbice dla personelu szpitalnego 
(głównie szpitala w Wołominie). Pra-
cownie druku 3D, które dotąd służyły 
uczniom w czasie zajęć szkolnych, stały 
się teraz miejscem, w którym powstaje 
sprzęt dla służb medycznych. Jak wi-
dać, inwestowanie w nowe technologie 
procentuje nawet w trudnym czasie 
- drukarki zakupione z dofi nansowa-
niem ze środków unijnych teraz pomo-
gą w walce z koronawirusem.

Środek jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt, a także nie powoduje żadnego skażenia 
środowiska. Po kilku minutach od użycia preparat ulega całkowitemu rozkładowi do 
bezpiecznych produktów. Jako środek zapobiegania koronawirusowi był stosowany 
m.in. w Japonii i znajduje się na liście środków zalecanych do przeprowadzania dezyn-
fekcji rekomendowanych przez WHO. Zgodnie z sugestiami Pana Bogdana Domaga-
ły, który reprezentuje fi rmę DJCHEM CHEMICALS POLAND (fi rma posiada kom-
petencje w zakresie ratownictwa chemicznego) jest to najlepszy z dostępnych środek 
prewencyjny - nie powoduje podrażnień błon śluzowych i dróg oddechowych, co jest 
szczególnie istotne w kontekście walki z SARS-CoV-2.

Szpital w Wołominie wsparli również 
harcerze ze Szczepu 4 DH i GZ w Kobył-
ce, którzy uszyli oraz przekazali do szpi-
tala i dla kobyłkowskiej policji 300 mase-
czek. Harcerze planują uszyć jeszcze 600 
sztuk! W akcję szycia maseczek, włączyli 
się również kobyłkowscy urzędnicy, szy-
jąc maseczki dla Mieszkańców. Pierwszą 
partię, całe 130 sztuk już przekazano po-
trzebującym, ale maseczki będą na bieżą-
co wykładane w przedsionku Urzędu.

Kobyłka
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Wołomin: Nowe respiratory 
dla Szpitala

Pomoc dla rodzin

Wołomiński szpital stał się bogatszy o nowe respiratory. Dwa nowoczesne re-
spiratory przekazała Fundacja PGNiG Rozgrzewamy polskie serca, w związku z 
koniecznością realizacji zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem wi-
rusa SARS-CoV-2 trafi ły naszego szpitala. 

Respiratory są obecnie najważniejszym sprzętem medycznym, który pozwoli rato-
wać życie osobom przechodzącym chorobę COVID-19 w sposób ciężki.

Kobyłka

Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kobyłce ul. Żymirskiego 2 
w związku z pytaniami dot. zamiany 
posiłków szkolnych/ przedszkolnych 
na pomoc rzeczową bądź fi nansową 
dla dzieci i ich rodzin informuje, że   
powyższa zamiana nie odbywa się au-
tomatycznie. 

W przypadku trudnej sytuacji fi -
nansowej, rodziny mogą ubiegać się o 
przyznanie pomocy w formie świadcze-
nia pieniężnego na zakup posiłków lub 
żywności bądź świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych. 
Wymaga to indywidualnego telefonicz-
nego zgłoszenia się rodzica/opiekuna do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce 
i przeprowadzenia postępowania ad-
ministracyjnego. Kontakt w formie te-
lefonicznej do pracowników socjalnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce. 
(22) 763 42 66 do 72.
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Powiatowy Urząd Pracy w Wołomi-
nie wdraża Tarczę Antykryzysową

Telekonferencja 
w sprawie dezynfekcji

Ruszył nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Przedsiębiorcy zainte-
resowani wsparciem mogą już teraz składać je w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie. Tylko w ciągu dwóch dni od 
uruchomienia naboru do urzędu wpłynęły 52 wnioski od przedsiębiorców zatrudniających w sumie 236 pracowników.

W czasie epidemii COVID-19 przed-
siębiorcy znaleźli się w bardzo trudnej 
sytuacji. Ochrona miejsc pracy stała się 
priorytetem dla wszystkich instytucji – 
zarówno państwowych, jak i samorzą-
dowych. Od tego zależy los wielu osób, 
rodzin i przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 
oraz Starostwo Powiatowe w Wołominie 
natychmiast przystąpiły do wdrażania 
nowych instrumentów wsparcia dla 
przedsiębiorców w ramach Tarczy Anty-
kryzysowej. 

– Zdajemy sobie sprawę, że już teraz 
wielu przedsiębiorców z terenu naszego 
powiatu stoi w obliczu utraty płynności a 
co za tym idzie niewypłacalności – tłuma-
czy Grażyna Krupa, dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Wołominie. Dla nich 
dojmujące są nie tylko zdrowotne skutki 
pandemii. Często już teraz grozi im utrata 
dorobku wielu lat pracy. Dlatego natych-
miast uruchomiliśmy nabór wniosków o 
pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej 
dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowa-
dzili działalność gospodarczą przed dniem 
1 marca 2020 roku. W kwietniu, w ciągu 
dwóch dni od ogłoszenia naboru, do urzę-
du wpłynęły wnioski od 52 pracodawców, 
zatrudniających łącznie 236 pracowni-
ków. Czekamy na kolejne – informuje 
dyrektor wołomińskiego PUP-u.

Wnioski do urzędu można składać 
elektronicznie poprzez platformę Praca.
gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifi kowa-
nym podpisem elektronicznym lub pod-
pisem zaufanym. Urząd pracy zachęca 
pracodawców do właśnie takiej formy 
składania dokumentów. Forma elektro-
niczna umożliwi  pracownikom urzędu 
sprawniejsze rozpatrywanie wniosków. 
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza 
się składanie wniosków o pożyczkę w 

formie papierowej, poprzez wypełnienie 
i podpisanie wniosku wraz z dwoma eg-
zemplarzami umowy. Dokumenty w for-
mie papierowej najlepiej wysłać pocztą 
tradycyjną na adres urzędu.

– Uruchomiliśmy także infolinię wspar-
cia w ramach Tarczy Antykryzysowej 
– dodaje dyrektor Grażyna Krupa. - Te-
lefony oraz adresy mailowe pracowników 
urzędu, którzy pomogą przedsiębiorcom 
w wypełnianiu wniosków oraz odpowie-
dzą na wszystkie pytania i wątpliwości są 
dostępne na naszej stronie www.wolomin.
praca.gov.pl. Zachęcamy wszystkich zain-
teresowanych do kontaktu z nami. Warto 

polubić także naszą stronę na Facebooku, 
aby być na bieżąco. Jesteśmy do Państwa 
dyspozycji, chcemy być dla przedsiębior-
ców instytucją wspierającą, partnerską. 
Ufam, że już niedługo będziemy mogli 
powiedzieć, że wspierając się wzajemnie, 
przetrwaliśmy czas próby – dodaje dyrek-
tor.

W najbliższych dniach  zostaną uru-
chomione nabory wniosków, dotyczące 
kolejnych instrumentów wsparcia dla 
przedsiębiorców. Będzie to nabór na do-
fi nansowanie części kosztów wynagro-
dzeń pracowników danego przedsiębior-
cy oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenie społeczne – w 
przypadku mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców. 

W ustawie przewidziano także dofi -
nansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności dla przedsiębiorców nie-
zatrudniających pracowników. W tym 
przypadku urząd również ogłosi nabór 
wniosków.

O dofi nansowanie części kosztów wy-
nagrodzeń pracowników oraz należnych 
od tych wynagrodzeń składek na ubez-
pieczenia społeczne, w przypadku spad-
ku dochodów z działalności statutowej 
w następstwie wystąpienia COVID-19,  
będą mogły się ubiegać również organi-
zacje pozarządowe. 

W tym trudnym czasie urząd zachęca 
do kontaktu telefonicznego i mailowego 
oraz do składania wniosków o wszyst-
kie formy wsparcia drogą elektroniczną. 
Ograniczy to do minimum ryzyko zaka-
żenia się koronawirusem.

Informacje w sprawach dotyczących 
Tarczy Antykryzysowej można uzyskać 
pod numerami telefonów i adresami 
mailowymi:

W Wołominie zakończono telekonferencję w sprawie dezynfekcji przestrze-
ni miejskiej w gminach położonych na terenie powiatu wołomińskiego.  Jeszcze 
7 kwietnia koordynator akcji, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w 
Wołominie, prześle krótkie podsumowanie ustaleń do wszystkich gmin.

Przedstawicieli gmin, którym nie uda-
ło się uczestniczyć w telekonferencji za-
chęca się do kontaktu. Zgodnie z zapew-
nieniami p. Bogdana Domagały z fi rmy 
DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. 
płynu wystarczy dla wszystkich i zosta-
nie on przekazany gminom bezpłatnie. 

Nieodpłatnie zostaną też przeszkoleni 
Strażacy poszczególnych gmin oddele-
gowani do wykonania zadania. Gmina 
Wołomin będzie koordynatorem akcji.

Współpraca umożliwi  prewencję na 
dużym terenie i ochronę zdrowia miesz-
kańców na większą skalę.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie: 
tel. 22 763 73 35  e-mail: a.wiech@pup.wolomin.pl

tel. 22 763 73 04  e-mail: m.szczesniak@pup.wolomin.pl
tel. 22 763 73 01  e-mail: h.wrzosek@wolomin.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Filia Radzymin:
tel. 22 786 92 71 e-mail: d.kur@pup.wolomin.pl

tel. 22 786 92 73 e-mail: b.roguska@pup.wolomin.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Filia Tłuszcz:
tel. 29 758 02 67 e-mail: b.tlaga@pup.wolomin.pl
tel. 29 758 02 52 e-mail: b.bury@pup.wolomin.pl

Wołomin
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Koronawirus 
w liczbach: 
w powiecie 

i na Mazowszu

Dokończenie tekstu ze str. 1

W skali Polski Mazowsze jako największy i najludniejszy 
region przoduje pod względem liczby zakażeń. Stwierdzono 
już ok. 1250 przypadków zakażenia, z czego 1/3 ma miejsce 
w samej Warszawie oraz w Radomiu (1/6). Stosunkowo dużo 
przypadków występuje również w powiatach sąsiadujących 
bezpośrednio z tymi miastami. Można powiedzieć, że są to dwa 
główne, duże, ogniska aglomeracyjne.  

Niezwykle trudna sytuacja występuje także w pojedynczych 
powiatach, np. w powiecie grójeckim ( 7 ofi ar i zakażonych po-
nad 200 osób) oraz w powiecie białobrzeskim ( 3 ofi ary i 125 
zakażonych).  W sumie do tej pory na terenie Mazowsza zmarło  
z powodu zakażenia 25 osób. Z powodu podejrzenia zakażenia 
COVID-19 w mazowieckich szpitalach przebywa prawie 900 
pacjentów. Ale są też powiaty mazowieckie, których pandemia 
w ogóle nie dotknęła (makowski, sochaczewski, sokołowski, 
żuromiński).

Sytuacja zmienia się dość szybko. Miejmy nadzieję, że te licz-
by nie będą się zwiększały. Podane dane były aktualne na dzień 
7 kwietnia.

Nazwa powiatu Liczba 
zakażonych

Liczba 
zgonów

Liczba
ozdrowień-

ców

Białobrzeski 125 3 1
Ciechanowski 1 0 0
Garwoliński 6 0 0
Gostyniński 1 0 0
Grodziski 16 0 0
Grójecki 207 7 0
Kozienicki 5 0 1
Legionowski 26 0 0
Lipski 3 0 0
Łosicki 1 0 0
Makowski 0 0 0
Miński 10 0 1
Mławski 1 0 1
Nowodworski 4 0 0
Ostrołęcki 7 0 0
Ostrowski 5 0 0
Otwocki 10 1 1
Piaseczyński 36 2 0
Płocki 2 0 0
Płoński 1 0 0
Pruszkowski 35 0 4
Przasnyski 1 0 0
Przysuski 10 0 0
Pułtuski 4 0 0
Radomski 181 3 0
Siedlecki 21 0 2
Sierpecki 8 0 0
Sochaczewski 0 0 0
Sokołowski 0 0 0
Szydłowiecki 16 1 0
Warszawski 392 8 6

Warszawski 
Zachodni 20 0 0

Węgrowski 20 0 0
Wołomiński 44 0 2
Wyszkowski 7 0 0
Zwoleński 12 0 0
Żuromiński 0 0 0
Żyrardowski 9 0 0

Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż

Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

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

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin” 
dofi nansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego 

w ramach umowy nr 39.2020 z dnia 31.01.2020 r. na 
kwotę 60.000 zł.

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
zasięg działania punktu: gminy Marki, Ząbki 

i Zielonka
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw sytuacji, w  jakiej obecnie wszyscy jesteśmy, chcemy działać na 

rzecz normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją zachę-
camy do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej w czasie dyżuru dys-
pozytora i konsultacji u specjalistów w formie on-line.

Szczególnie narażone na stres są teraz osoby:
- pracujące w obsłudze klienta (ekspedienci, recepcjoniści, urzędnicy etc.)
- personel medyczny
- kierowcy transportu miejskiego
- osoby starsze i przewlekle chore, a także ich bliscy
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub znasz osobę szczególnie narażoną na stres, możesz/moż-

na do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się (także za pośrednictwem maila)  na 
rozmowę w innym terminie.

Jesteśmy dla Was:
poniedziałek 12.00-16.00 - środa 9.00-13.00 - piątek 9.00-13.00

Możesz również umówić się do specjalisty na  konsultację psychologiczną, 
wychowawczą lub socjalną w formie online.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00.
tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl

Dbajmy o siebie wzajemnie! Zespół Stowarzyszenia PRO
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Zmiana stawek za odbiór odpadów komunalnychTłuszcz

- Zapewne wielu z Was z niepokojem śledzi doniesienia o rosnących stawkach 
za odbiór odpadów komunalnych. Wiele gmin na terenie całego kraju w ostatnim 
czasie musiało zmierzyć się z drastycznym wzrostem cen. Proszę pamiętać, że nie-
pokojący i trudny do zaakceptowania wzrost kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami, który bezpośrednio wpływa na budżety domowe nie jest 
zależny od władz samorządowych – tymi słowami zwrócił się do mieszkańców 
burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

Podczas IX Sesji Rady Miejskiej w 
Tłuszczu w dniu 9 marca 2020 r. Rada 
Miejska   w Tłuszczu przyjęła zapropo-
nowany przez Burmistrza Tłuszcza pro-
jekt uchwały w sprawie ustalenia nowych 
stawek opłat za odbiór odpadów komu-
nalnych. Zarówno Burmistrz Tłuszcza, 
jak i Rada Miejska dołożyli wszelkich 
starań, aby zaproponowane stawki były 
jak najbardziej korzystne dla mieszkań-
ców. Obecnie obowiązujące stawki są 
jednymi z najniższych, porównując je z 
kosztami za odbiór odpadów segrego-
wanych w gminach na terenie powiatu 
wołomińskiego: Wołomin – 26,50 zł, 
Kobyłka – 32,00 zł, Dąbrówka – 33,00 zł, 
Marki – 32,00 zł, Radzymin – 32,00 zł, 
Tłuszcz- 24 zł. 

Poniższej zamieszczamy odpowiedzi 
ratusza na pytania, które są najczęściej 
zadawane w tej sytuacji.

Jaki jest powód zwiększenia stawek 
za odbiór odpadów?
• Wzrost cen usług fi rm wywożących 

śmieci, w tym wzrost kosztów paliwa i 
cen energii elektrycznej, a także wzrost 
pensji minimalnej dla pracowników.

• Wzrost opłat środowiskowych (efekt 
rozporządzenia Ministra Środowiska), 
czyli m.in. tego ile trzeba zapłacić za 
tonę składowanych odpadów na skła-
dowiskach. Tę zmianę samorządowcy 
odczuwają wyjątkowo dotkliwie. W 
2014 roku tona kosztowała nieco po-
nad 70 zł, a obecnie kosztuje 270 zł, co 
oznacza, że składowanie 100 tysięcy ton 
odpadów w 2014 roku kosztowało nas 
ponad 7 mln zł, a teraz kosztuje 27 mln 
zł.

• Firmy wywożące odpady muszą wyko-

nać dwa razy więcej pracy przewozowej 
(jest więcej frakcji do segregacji) i kupić 
nowe pojazdy do obsługi nowego syste-
mu. Potrzebne są też nowe pojemniki 
na odpady.

• Firmy zajmujące się odpadami zostały 
obarczone dodatkowymi wymagania-
mi, takimi jak np. monitoring selekcji 
odpadów czy tworzenie odpowiednich 
rejestrów. Szacuje się, że wzrost ich 
działalności może wzrosnąć od 100 tys. 
do 1 mln zł w zależności od wielkości i 
skali działalności fi rmy.

• Kolejny istotny problem, który ma 
wpływ na wzrost opłat za wywóz śmieci 
to spadek cen surowców. W przypadku 
folii, jeszcze rok temu, fi rma wywozowa 
otrzymywała za tonę około 250 zł. Te-
raz, żeby sprzedać tonę, musi dopłacić 
jeszcze 280 zł. 

• Wśród kolejnych przyczyn podwyżki 
jest niewielka liczba podmiotów zaj-
mujących się gospodarowaniem odpa-
dami, co oznacza brak konkurencji na 
rynku i możliwość windowania dość 
wysokich cen w przetargach.
W jaki sposób dokonano kalkulacji 

stawki?
Z pobranych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina pokry-
wa koszty funkcjonowania systemu, któ-
re obejmują:
• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk 

oraz unieszkodliwianie odpadów 
• tworzenie i utrzymanie punktów selek-

tywnego zbierania odpadów komunal-
nych

• obsługę administracyjną systemu 
• edukacje ekologiczną w zakresie pra-

widłowego postepowania z odpadami 
komunalnymi
W 2020 roku wydatki na obsługę 

całego systemu odbioru i zagospoda-
rowania odpadów komunalnych będą 
wynosiły 5 206 266,45 zł, natomiast do-
chody pomniejszone o zniżki wynoszą 
4 967 946,45 zł

Roczny bilans przedstawia się nastę-
pująco:

4 967 946,45 zł (dochody) + 238 320,00 
(zniżki) = 5 206 266,45 zł (wydatki)

Ustawodawca nałożył na samorządy 
obowiązek samofi nansowania się sys-
temu odbioru odpadów. Nieprawdziwe 
są zatem informacje mówiące, że gmina 
zarabia na poborze tych opłat. Zgodnie 
z ustawą do systemu nie może dopłacać, 
ani na nim zarabiać. Całość opłat ma być 
tak skalkulowana, aby zapewniać spraw-
ne funkcjonowanie systemu, a jednocze-
śnie nie stanowić źródła dodatkowych 
zysków gminy. 

Jaka jest wysokość nowych stawek 
dla właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych?

Miesięczna stawka za odbiór odpadów 
komunalnych odbieranych w sposób se-
lektywny wynosi 24 zł od mieszkańca, 
natomiast jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku segregacji od-
padów, stawka zostaje podwyższona do 
kwoty 72 zł za osobę. 

Czy została przewidziana ulga dla 
mieszkańców kompostujących biood-
pady?

Tak, ustalono częściowe zwolnienie z 
opłaty dla właścicieli nieruchomości za-
budowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bio-
odpady w kompostowniku przydomo-
wym w wysokości 2 zł od osoby. Obniżka 
ta dotyczy jednak tylko tych gospodarstw, 
w których oddawane są odpady zbierane 
w sposób selektywny. Gospodarstwa po-
siadające kompostownik nie będą mogły 
oddawać odpadów biodegradowalnych 
w workach brązowych i przekazywać ich 
do PSZOKu. Oznacza to, że stawka za 
odbiór odpadów segregowanych będzie 
wynosiła 22 zł za osobę. 

W przypadku chęci skorzystania z tej 
ulgi, mieszkaniec musi dokonać zmian w 
złożonej deklaracji. 

Czy została utrzymana ulga dla ro-
dzin wielodzietnych?

Tak, została utrzymana ulga dla rodzin 
wielodzietnych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie 
Dużej Rodziny. Nadal obowiązuje moż-
liwość zwolnienia tych rodzin z części 
opłaty za odbiór odpadów w wysokości 
25% miesięcznych stawek opłat w przy-
padku zamieszkiwania na tej nierucho-
mości co najmniej trojga dzieci. W celu 
skorzystania ze zwolnienia właściciel 
nieruchomości musi przedłożyć Burmi-
strzowi Tłuszcza Kartę Dużej Rodziny. 

Od kiedy obowiązują nowe stawki?
Nowe stawki za gospodarowanie od-

padami komunalnymi dla nieruchomo-

ści, znajdujących się na terenie gminy 
Tłuszcz będą obowiązywały od 1 kwiet-
nia 2020r.

W jaki sposób dowiem się o nowej 
stawce za odbiór śmieci?

W najbliższym czasie do każdego 
gospodarstwa zostanie dostarczone za-
wiadomienie o zmianie wysokości mie-
sięcznej opłaty. Informacje o nowych 
stawkach ukażą się również na stronie 
internetowej naszej gminy 

Czy przypisany numer konta, na któ-
ry należy wnieść opłaty pozostaje bez 
zmian?

Tak, przypisany do każdego gospodar-
stwa numer rachunku, na który należy 
uiścić opłatę pozostaje bez zmian. 

Co zrobić w przypadku wniesienia 
opłaty za odbiór odpadów za cały rok?

W kolejnych kwartałach należy wpła-
cić różnicę, która wynikła z podwyżki. 

Jakie stawki opłat należy ponieść od 
nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy?

Za odbiór odpadów komunalnych z 
nieruchomości, na której znajduje się do-
mek letniskowy, bądź jest wykorzystywa-
na na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
popiera się roczną ryczałtową stawkę w 
wysokości 169 zł, jeśli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, bądź 
507 zł w przypadku nie wypełnienia obo-
wiązku segregacji. 

Jakie stawki obowiązują za odbiór od-
padów od właścicieli nieruchomości nie-
zamieszkiwanych?

W przypadku odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy miesięczna opłata stanowi iloczyn 
zadeklarowanej liczby pojemników lub 
worków. Stawki przedstawiają się nastę-
pująco:

w przypadku segregacji śmieci:
• 5,91 zł za pojemnik o pojemności 120l
• 11,82 zł za pojemnik o pojemności 

240l
• 17,73 zł za pojemnik o pojemności 

360l
• 54,18 zł za pojemnik o pojemności 

1100l
• 16,98 zł za worek o pojemności 120l

w przypadku nie wypełnienia obo-
wiązku segregacji odpadów:
• 17,73 zł za pojemnik o pojemności 120l
• 35,46 zł za pojemnik o pojemności 240l

• 53,19 zł za pojemnik o pojemności 360l
• 162,54 zł za pojemnik o pojemności 

1100l
• 50,94 zł za worek o pojemności 120l

W związku z wprowadzonym po-
wszechnym obowiązkiem segregacji 
odpadów wszyscy właściciele nierucho-
mości niezamieszkałych są zobowiązani 
do złożenia nowej deklaracji,  w której 
wskażą ilość worków lub/i pojemników 
odpadów do odebrania powstających  
na nieruchomości w tym: papieru, szkła, 
plastiku, bioodpadów, popiół oraz pozo-
stałości  z sortowania. Nowe deklaracje 
należy złożyć najpóźniej do 10 kwietnia 
2020 r.

W przypadku braku złożenia nowej 
deklaracji wysegregowane odpady nie 
będą odbierane. Firma odbierze jedynie 
pozostałości z segregacji, które zostały 
zgłoszone do odbioru  w dotychczaso-
wych deklaracjach. Odpady te nie będą 
również przyjmowane w PSZOK. 

Kto i w jaki sposób ma segregować 
odpady komunalne? 

Każdy mieszkaniec nieruchomości 
zamieszkałej i niezamieszkałej jest zobo-
wiązany do segregowania odpadów ko-
munalnych w następujący sposób:
• worek żółty – tworzywa sztuczne, od-

pady opakowaniowe wielomateriałowe 
i metale

• worek niebieski – papier,
• worek zielony – szkło,
• worek brązowy – bioodpady,
• worek szary – popiół (jeżeli powstaje na 

nieruchomości),
• worek czarny – pozostałości z sortowa-

nia.
Szczegółowe zasady segregacji, dostęp-

ne są: 
• na stronie Tłuszcza: http://tluszcz.pl/

tluszczpl/page/332,jak-segregowac.
html, 

• na stronie Ministerstwa Środowiska: 
https://www.gov.pl/web/srodowisko/
zasady-segregowania-odpadow-komu-
nalnych, 
Co zrobić w przypadku gdy właści-

ciel nieruchomości do tej pory nie se-
gregował odpadów komunalnych?

W związku z wprowadzonym obo-
wiązkiem segregowania odpadów komu-
nalnych każdy właściciel nieruchomości 
(zamieszkałej i niezamieszkałej), który do 
tej pory nie segregował odpadów powi-
nien złożyć deklarację zmieniającą. 



Wiadomości.pwWiadomości.pw6 Edukacja

Nauka w czasach zarazy Zagłosuj na MCER

Już od długiego czasu wszystkie szkoły w powiecie wołomińskim, jak i w całej Polsce, zostały zamknięte w sytuacji za-
grożenia epidemicznego. Dzieci zostały w domach najczęściej pod opieką rodziców. Szkoły na różne sposoby radzą sobie z 
nauczaniem wirtualnym. I tak będą musiały sobie radzić być może jeszcze  długo…

Zawieszenie zajęć w  szkołach to  nie 
wakacje, ani ferie. To nadal nauka, ale w 
zupełnie innej formie. W czasach „za-
razy” nastała epoka nauczania online. 
Tematy na  każdy dzień i  dla każdego 
przedmiotu, ale  i  propozycje materia-
łów, na bazie których można zdalnie po-
prowadzić zajęcia dla uczniów i ze szkół 
podstawowych, i  ponadpodstawowych 
– wszystko to nauczyciele już dziś znaj-
dują na www.gov.pl/zdalnelekcje. Zgod-
ne z  podstawą programową. To treści, 
które mogą być wykorzystanie w trakcie 
zdalnego nauczania. – Chcemy ułatwiać 
i podpowiadać. Aby znalezienie interesu-
jących materiałów na naszej stronie było 
prostsze ułożyliśmy je w formie swoiste-
go planu lekcji dla wszystkich klas, nie-
zależnie od  etapu edukacji – stwierdza 

minister cyfryzacji Marek Zagórski.
- Na stronie  www.epodreczniki.pl  

znajdują się materiały do wykorzystania 
przez  nauczycieli i  dyrektorów szkół, 
które uwzględniliśmy w przykładowych 
planach lekcji. Chcemy, aby w czasie za-
wieszonych zajęć uczniowie mieli moż-
liwość utrwalenia wiedzy i powtórzenia 
dotychczasowych lekcji – podkreśla 
minister edukacji, Dariusz  Piontkow-
ski. Dla nauczycieli może to być okazja 
do zdobywania nowych kompetencji.

Większość szkół w powiecie woło-
mińskim korzysta z dzienniczka elektro-
nicznego. Dostęp do niego jest bardzo 
prosty – przez platformę internetową 
lub aplikację na urządzeniu mobilnym. 
Jest to najszybszy i najprostszy sposób 
na komunikację między nauczycielem 

a rodzicem ucznia. Nic więc dziwnego, 
że w aktualnej niecodziennej sytuacji 
dzienniczek służy nauczycielom do wy-
znaczania uczniom prac do wykonania 
w czasie, kiedy zajęcia w szkole się nie 
odbywają.  Według nowego, tymczaso-
wego systemu nauki, możliwe ma być 
sprawdzanie wiedzy uczniów i wysta-
wianie ocen. Nauczyciele, rodzice i dzie-
ci radzą sobie jak mogą. Chociaż więk-
szość rodziców skarży się na zbyt dużą 
ilości zadań oraz na problemy z czasem, 
zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. 
Najgorsze jest jednak to, że nikt nie wie, 
jak długo potrwa wirtualne nauczanie, 
jak długo jeszcze będzie trzeba żyć z dala 
od ludzi, by ustrzec się przed koronawi-
rusem.

Zanim kraj dopadła epidemia koronawirusa, Mareckie Centrum Edukacyjno-
-Rekreacyjne (MCER) zdążyło wpisać się w mapę miasta. Gdy trudne czasy się 
skończą, ten nietuzinkowy obiekt przy Wspólnej 40-42 znów będzie działać. Szko-
ła, basen, sala koncertowa, sala sportowa ponownie będą tętnić życiem. Z MCER 
można być dumnym, bo to jest obiekt na miarę przyszłości, łączący pod jednym 
dachem funkcje edukacyjne, sportowe, kulturalne i ekologiczne. Dlatego Marki 
zgłosiły go do XXIV edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja 
Roku & Budowa XXI wieku". Jest on organizowany przez Stowarzyszenie Ochro-
ny Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Związku Powiatów 
Polskich i Polskiej Izby Budownictwa.

Do 11 maja trwa pierwszy etap głosowania internetowego (można głosować raz 
na 24 godziny). Zachęcamy do udziału. Opis obiektu (wraz z linkiem do głosowania) 
znajduje się na stronie http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/1691/plebi-
scite/stage-1?fi eld_city_value=&title=Mareckie+Centrum+Edukacyjno-Rekreacyjne

Marki
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Teraz jest czas na obcowanie ze sztuką
Elę Zdrodowską znamy w Wołominie i całym powiecie z ciągłej aktywności 

twórczej. Z mocnego wokalu, talentu plastycznego i edukacyjnego oraz niesamo-
witej umiejętności „jak zrobić coś z niczego”. Obecnie artystka jest kierownikiem 
Spółdzielczego Domu Kultury „Jowisz” w dzielnicy Bródno, działającym pod 
skrzydłami Administracji Osiedla Wysockiego SM Bródno.

Sylwia Kowalska: Znamy Panią z ak-
tywności twórczej na terenie powia-
tu wołomińskiego. Jak jako artystka 
i edukatorka radzi sobie Pani  z arty-
stycznymi  wyzwaniami w  tym trud-
nym czasie  koronowirusa?

Elżbieta Zdrodowska: Jeżeli chodzi 
o moją pracę twórczą absolutnie nie za-
uważyłam różnicy, wręcz zawsze mam 
niedosyt tworzenia. Dlatego przez dwa 
tygodnie  przymusowego urlopu prze-
malowałam meble w pracowni, namalo-
wałam dwa kolejne obrazy, stworzyłam 
kilka maskotek z  wełny czesankowej, 
kilka domków z  tektury odpadowej, 
odnowiłam wiele starych przedmio-
tów i  jeszcze mam mnóstwo rzeczy do 
przemalowania czy przerobienia. Może 
dlatego się nie nudzę, ponieważ intere-
sują mnie wszystkie możliwe techniki 
plastyczne,  na które ciągle brakuje mi 
czasu. W końcu miałam okazję nadrobić 
wiele zaplanowanych prac. Martwię się 
jednak o  swoich podopiecznych, z któ-
rymi się zżyłam, a  którzy przychodzili 
do mnie jako do Instruktora Kultural-
no – Oświatowego  na zajęcia rękodzieła 
połączone z arteterapią, aby zapomnieć 
o problemach dnia codziennego, popra-
wić komfort swojego życia.  Wspólne 
działania, wymiana doświadczeń, dają 
wewnętrzną siłę, poczucie bezpieczeń-
stwa, przynależności.

Ludzie odizolowani od świata ze-

wnętrznego nie czują się komfortowo. 
Czy według Pani sztuka może prze-
trwać nam te trudne chwile?

Uważam, że teraz właśnie jest czas na 
obcowanie ze sztuką. Mnóstwo ludzi 
czyta książki, maluje, szydełkuje, tworzy 
biżuterię, ceramikę, układa puzzle, czy 
bawi się z dziećmi  w tworzenie „czegoś 
z  niczego”. W  domowych warunkach 
można robić dosłownie wszystko. To 
jest zależne od naszych wewnętrznych 
potrzeb i  zainteresowań, a  także od 
tego czy jesteśmy typem zbieracza, czy 
mamy w domu minimalizm i wyrzuca-
my wszystko, co wydaje nam się zbędne. 
Dopóki jest przyroda i  człowiek żyjący 
w tej przyrodzie sztuka nigdy nie zginie.

Dzieci więcej czasu spędzają teraz  
z  rodzicami. Jakie prace plastyczne 
można wykonać razem ze swoimi po-
ciechami?

- Uważam, że dzieci bardzo zyskały 
podczas przymusowej kwarantanny, 
gdyż mają teraz czas z  rodzicami, któ-
rzy byli  bardzo zabiegani, zapracowani 
i  mało czasu poświęcali swoim pocie-
chom. Rodzice w  czasie pandemii mają 
szansę na nadrobienie zaległości i  tak 
naprawdę na poznanie swoich dzieci, ich 
potrzeb, czy zainteresowań. Do działań 
twórczych rodzice i dzieci mogą wyko-
rzystać wszelkie możliwe odpady, np. pu-
dełka po butach, z których można zrobić 
pudełko na skarby. Można wykorzystać 

również słoiki, z  których dzieci zrobią 
pojemniki na kredki czy lampiony, pla-
stikowe butelki do wykonania kręgli,  czy 
gazety i  taśmę malarską lub zwykłą do 
wykonania papierowych kul, którymi 
można potem rzucać do celu.  Pomysłów 
jest nieskończona ilość.

W  domu mamy większą okazję do 
eksperymentowania i rozwijania twór-
czego potencjału?

Pod warunkiem, że mamy potrzebne 
materiały :).  Osoby lubiące malować 
z  pewnością mają materiały potrzebne 
do tej twórczości. Miłośnicy techniki 
decoupage zapewne mają mnóstwo po-
mytych słoików, czy drewnianych ele-
mentów do tej techniki, nie wspomnę 
o farbach i reszcie potrzebnych rzeczy do 
działania. Fajnie jest pójść na zajęcia ar-
tystyczne do zaprzyjaźnionego miejsca, 
grupy,  jednak niektórzy z nas w domach 
również mają potrzebę obcowania ze 
sztuką, rozwijania się.

Dorośli mogą teraz rozwijać swoje 
talenty, bądź szukać nowych. Jaka dzia-
łalność plastyczna jest najlepsza w do-
mowych warunkach?

Na to pytanie każdy zainteresowany 
daną dziedziną zapewne zna już od-
powiedź.  Dziedziną,  która zawsze się 
sprawdza w  momencie,  kiedy mamy 
małą wiarę w siebie i nie wiemy od cze-
go zacząć jest technika decoupage (tzw. 

technika serwetkowa.)
Można zrobić coś z niczego?
Oczywiście, że można. W  każdym 

domu znajdzie się papier, nożyczki, czy 
klej, jak również słoik, pudełko po bu-
tach, tektura lub choćby rolka po papie-
rze toaletowym:). W zależności od tego, 
jaki materiał mamy na wyciągnięcie ręki, 
tworzy się pomysł, natchnienie, które 
pozwala nam  eksperymentować z mate-
rią a jednocześnie się rozwijać.  Biorąc 
pod uwagę ilość wytwarzanych przez 
nas odpadów, zarówno materiałów do 
działania, jak i pomysłów jest mnóstwo. 
Z rolki po papierze toaletowym można 
zrobić piękne serwetniki na stół, ozdoby 
na choinkę, czy szkatułkę na pierścionki, 
ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.

Ma już Pani jakieś artystyczno-pla-
styczne plany na czas epidemii?

Chciałabym w  najbliższym czasie  
w mediach społecznościowych przedsta-

wić kilka prostych pomysłów na zajęcia 
plastyczne rodziców z dziećmi, oczywi-
ście dalej eksperymentować z technika-
mi plastycznymi w mojej pracowni.

 Ponadto mam to szczęście, że od 1 
kwietnia tego roku podjęłam pracę na 
stanowisku kierownika Spółdzielcze-
go Domu Kultury „Jowisz” w  dzielnicy 
Bródno w Warszawie co nie pozwala mi 
myśleć o epidemii.  Spokojnie wdrażam 
się w działalność kulturalną tego miejsca 
z  nadzieją, że ten dziwny czas kwaran-
tanny zaraz się skończy i wszyscy wróci-
my z nowym lepszym nastawieniem do 
codziennej egzystencji. Czas epidemii 
jest trudnym czasem dla nas wszystkich, 
jednak mimo to staram się myśleć opty-
mistycznie i mam nadzieję, że niebawem 
będzie wiosna w pełni i wyjdziemy spo-
kojnie z  domów, aby móc uczestniczyć 
w  wydarzeniach kulturalnych naszych 
miast. 

Rozmawiała Sylwia Kowalska
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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

Układ odpornościowy jest jednym 
z najinteligentniejszych układów ludz-
kiego organizmu. Można go porównać 
do znakomicie działającej armii, której 
żołnierzami są limfocyty. Żadnemu wo-
dzowi w ludzkiej historii nie udało się 
zebrać tak karnej armii pracującej bez 
wytchnienia i wynagrodzenia. Ich ojczy-
zną jest ludzkie ciało, za które są w stanie 
bez wahania oddać życie, a każdy obcy 
organizm uznają za wroga. Pierwszym 
zadaniem układu odpornościowego 
jest odróżnienie wroga od przyjaciela, 
czyli intruzów od własnych tkanek. Aby 
wszystko działało sprawnie potrzebuje 
dobrego centrum zarządzania, szybkiej 

wymiany informacji, odpowiedniej bro-
ni oraz taktyki. Producentem naszego 
wojska jest szpik kostny. Układ odpor-
nościowy codziennie walczy z niebez-
piecznymi dla nas drobnoustrojami. Od 
zewnątrz atakują nas wirusy, bakterie, 
grzyby, toksyny i zanieczyszczenia.

Wewnątrz także płyną liczne zagroże-
nia dla organizmu. Każdego dnia jeden 
człowiek produkuje około 15 miliar-
dów limfocytów. Większość z nich żyje 
krótko, ale walecznie. Żadna z wojen 
toczących się kiedykolwiek na Ziemi nie 
przyniosła tylu ofi ar, ile pada codziennie 
w boju toczonym przez ludzki orga-
nizm. Układ odpornościowy wzmac-
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nia się przez odżywianie i oddychanie, 
aktywność fi zyczną, odpowiednią ilość 
odpoczynku i snu. Pewne produkty żyw-
nościowe zawierają substancje bioak-
tywne, które stymulują odporność. Jeśli 
utkniesz w domu, bo zostaniesz objęty 
kwarantanną nie możesz jeść tylko zupy 
z ryżem. Zacznij rozsądnie planować, 
aby dobrze odżywiać się przez ten okres.

Robiąc zakupy pomyśl co lubisz jeść i 
o przepisach, które z powodu nadmiaru 
wolnego czasu można zrealizować. Po 
pierwsze – oceń co masz w lodówce. Po 
drugie – zjedz wszystko, co ma krótki 
termin ważności. Po trzecie – zrób roz-
sądne zakupy.

Warzywa i owoce:
źródło witaminy C – papryka, natka 

pietruszki, porzeczki, brukselka, brokuły,
truskawki, kiwi, pomarańcze.
źródło Beta-karotenu – marchew, na-

tka pietruszki, jarmuż, szpinak, szczaw,
szczypiorek, papryka czerwona, mo-

rele, melony, brzoskwinie, śliwki
Warzywa cebulowe:
źródło siarczków organicznych – ce-

bula, czosnek, por, szczypiorek; zawierają
witaminy C, A, E, witaminy z grupy B, 

siarkę, selen, magnez, żelazo. Czosnek i
cebula zawierają związki o działaniu 

bakteriobójczym i grzybobójczym.

Witamina D3, kwasy omega3:
Tran, tłuste ryby morskie (śledź, łosoś, 

sardynka, tuńczyk, makrela)
Olej lniany, rzepakowy
Dużo słońca
Kiszonki:
Jedząc kiszonki rozkładamy cukry 

proste do kwasu mlekowego, który stwa-
rza idealne warunki dla rozwoju korzyst-
nych bakterii jelitowych. Zapobiega on 
zwalczaniu bakterii gnilnych. Taka za-
miana doskonale wpływa na odporność. 
Bakterie te (szczepy probiotyczne) wy-
twarzają podczas fermentacji witaminę 
C. Kiszonki zawierają o wielewięcej wita-
miny C niż produkt surowy, nie podda-
ny kiszeniu. Bardzo ważne aby nie mylić 
kapusty kiszonej z kapustą kwaszoną. 
Są to dwa produkty o zupełnie innych 
wartościach prozdrowotnych. Kapusta 
kiszona powstaje w wyniku fermentacji 
mlekowej i zawiera dobroczynne bak-
terie kwasu mlekowego, a jej kwaśność 
podlega zmianom wraz z długością ki-
szenia. Natomiast kapusty kwaszonej 
nie poddano fermentacji mlekowej i nie 
zawiera korzystnych bakterii. Jej kwaśny 
smak to jedynie efekt dodania octu i cu-
kru.

Fermentowane produkty mleczne:
Jogurt, kefi r, maślanka, mleko acido-

fi lne.

Produkty te zawierają bakterie fer-
mentacji mlekowej, które hamują rozwój 
patogenów, a stymulują wzrost korzyst-
nej mikrofl ory jelitowej zwiększającą 
zdolność obrony immunologicznej.

Cynk:
Chroni nas przed wolnymi rodnika-

mi, uczestniczy w dojrzewaniu i funkcjo-
nowaniu limfocytów T.

Ostrygi
Wołowina, czerwone mięso
Nasiona roślin strączkowych
Orzechy
Szpinak
Produkty pełnoziarniste
Miód:
Zabija bakterie, chroni nas przed cho-

robami górnych dróg oddechowych.
Kasze:
Zawierają witaminy z grupy B, żela-

zo, potas, wapń, lecytynę, aminokwasy. 
Wzmacniają one organizm, pomagają w 
leczeniu przeziębienia.

Zagrożenie koronawirusem jest realne 
i każdy chciałby się przed nim uchronić. 
Na wzmocnienie odporności nie ma 
prostej i błyskawicznej metody. Posta-
rajmy się jednak zoptymalizować pracę 
armii broniącej nas z całych sił, pracę 
układu odpornościowego, stosując od-
powiednią dietę.


