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Szanowni Pañstwo!

Sto jeden lat temu wolna Rzeczpospolita 

tryumfalnie powróci³a na mapy Europy.

Ziœci³y siê marzenia Polaków urodzonych     

i wychowanych pod zaborami. Naród polski 

móg³ wreszcie sam stanowiæ o sobie oraz     

o przysz³oœci kolejnych pokoleñ. Radoœæ      

z odzyskanej niepodleg³oœci by³a wielka. 

Dziœ mo¿emy sobie tylko wyobraziæ atmo-

sferê tamtych dni... Ten niebywa³y entu-   

zjazm naszych przodków powinien udzieliæ 

siê równie¿ i nam, inspiruj¹c nas do dzia³ania oraz budz¹c dumê z tego, ¿e 

jesteœmy Polakami, ¿e mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i ¿e konty-

nuujemy dzie³o wielkich rodaków. 
11 listopada stanowi swoiste œwiêto zgody i jednoœci, które powinno ³¹czyæ 
nas wszystkich przypominaj¹c na nowo dziedzictwo naszych przodków         
i stawiaj¹c przed ka¿dym z nas pytanie w jakim kierunku zmierzamy.
Bia³o-czerwona flaga, Orze³ Bia³y, hymn Rzeczypospolitej Polskiej w spo-
sób szczególny przypominaj¹ w tym dniu o naszej pañstwowoœci.
Dbajmy zatem o to, co polskie, bowiem odzwierciedleniem naszego jed-
nostkowego zachowania jest obraz ca³ego kraju. Manifestujmy swój patrio-
tyzm. Sk³adaj¹c ho³d naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest 
wolnoœæ, nasz¹ powinnoœci¹ jest zachowanie jej dla obecnych i przysz³ych 
pokoleñ.
Na najbli¿szej, XII ju¿ w tej kadencji, sesji Rady Gminy Radni zapoznaj¹ siê  
z projektem bud¿etu Gminy na rok 2020. Projekt ten przygotowany jest przez 
Wójta. Prace nad bud¿etem intensywnie prowadzono od d³u¿szego czasu. Na 
gospodarczym horyzoncie naszej, krajowej gospodarki widaæ ju¿ zbli¿aj¹ce 
siê ciemne chmury spowolnienia. I z tym  zjawiskiem autorzy prac musieli siê 
powa¿nie liczyæ. S¹dzê, ¿e uda³o siê stworzyæ zestawienie przychodów i 
wydatków jako kontynuacjê dotychczasowych dokonañ. Podstaw¹ 
zamierzeñ by³ dalszy intensywny program inwestycji w infrastruk-turê 
Gminy. Wierzê, ¿e Radni po konstruktywnej dyskusji, opieraj¹c siê na 
naszym projekcie, uchwal¹ bud¿et najlepszy w aktualnych okolicznoœciach.
Na koniec chcia³bym zasugerowaæ tym z Pañstwa, którzy ju¿ w swoich 
gospodarstwach posiadaj¹ dzia³aj¹c¹ instalacjê fotowoltaiczn¹, a¿eby spró-
bowali wys³aæ przez internet wniosek o dofinansowanie takiej inwestycji     
w ramach programu „Mój Pr¹d” - szczegó³y znajdziecie Pañstwo na stronie 
Zielona Gmina.
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G³osZiemiMiñskiej2

Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie az-
bestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z te-
renu Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 2019” 
zosta³a dofinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl.
Zgodnie z zawart¹ dnia 8 lipca br. umow¹ na re-
alizacjê przedmiotowego zadania  przeznaczo-
na zosta³a dotacja w kwocie: 19 213,00 z³.
W ramach zadania wykonywane s¹ prace zwi¹-
zane z usuniêciem i unieszkodliwieniem azbes-
tu tj. demonta¿ p³yt azbestowych, odebranie     
i transport azbestu do miejsca unieszkodli-
wienia oraz samo unieszkodliwienie. 

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie 
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z 
terenu Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 
2019” zosta³a dofinansowana przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl. 
Zgodnie z zawart¹ dnia 29.10.2019 roku 
umow¹ na realizacjê przedmiotowego zadania  
przeznaczona zosta³a dotacja w kwocie 
6.017,00 z³. W ramach zadania wykonywane 
by³y prace zwi¹zane z usuniêciem i unie-
szkodliwieniem azbestu tj. demonta¿ p³yt az-
bestowych, odebranie i transport azbestu do 
miejsca unieszkodliwienia oraz samo unie-
szkodliwienie. 

Seniorzy w OSP - Brzóze

Uchwa³y XI sesji Rady Gminy

1. Uchwa³a Nr XI.96.19 w sprawie zmian w bu-
d¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 2019 r.
2. Uchwa³a Nr XI.97.19 w sprawie zmian       
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Miñsk Mazowiecki na lata 2019-2026
3. Uchwa³a Nr XI.98.19 w sprawie rozstrzy-
gniêcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzglê-
dnionych przez Wójta uwag z³o¿onych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj¹cego etap „A5.3”
4. Uchwa³a Nr XI.99.19 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuj¹cego etap „A5.3” 
5. Uchwa³a Nr XI.100.19 w sprawie wyboru 
³awnika do S¹du Rejonowego w Miñsku Maz.
6. Uchwa³a Nr XI.101.19 w sprawie okreœlenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy oraz warunków i zasad korzystania.
7. Uchwa³a Nr XI.102.19 w sprawie okreœlenia 
zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wy-
sokoœci nagród za osi¹gniêcia sportowe
8. Uchwa³a Nr XI.103.19 sprawie zmiany 
uchwa³y w sprawie przyjêcia Programu rewi-
talizacji Gminy  na lata 2016 – 2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w  Gminie Miñsk Mazowiecki

Gmina Miñsk Mazowiecki reprezentowana 
przez Wójta Gminy Antoniego Janusza 
Piechoskiego zakoñczy³a budowê 3 odcinków 
kanalizacji sanitarnej, na których budowê 
otrzyma³a wsparcie w formie po¿yczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowis-
ka i Gospodarki Wodnej w Warszawie o ³¹cz-
nej kwocie 1 800 000 z³.-
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
woœci Targówka (I etap)”, wsparcie w formie 
po¿yczki do 520 000 z³.- 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
woœci Nowe Osiny i Osiny czêœæ po³udniowa  
(I etap)”, wsparcie w formie po¿yczki
do 540 000 z³.-
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
œci Stare Zakole - czêœæ pó³nocna i Budy Bar-
cz¹ckie - czêœæ zachodnia (I etap)”, wsparcie  
w formie po¿yczki do 740 000 z³.- 

25 paŸdziernika w Sali OSP Brzóze odby³o siê 
spotkanie integracyjno-aktywizacyjne dla senio-
rów z gminy Miñsk Mazowiecki. Przybyli 
goœcie mogli wspólnie spêdziæ czas, zaprezen-
towaæ zdolnoœci wokalne oraz skosztowaæ wy-
pieków przygotowanych przez Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich MAK z Brzózego. Organizatorem 
spotkania by³ Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim pod patro-
natem Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki.

W listopadzie jednostka Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Stojad³ach wzbogaci³a siê o nowy 
sprzêt ratowniczy. S¹ to hydrauliczne narzê-
dzia ratownictwa technicznego: rozpieracz ko-
lumnowy Holmatro RA 4331C, a tak¿e wy-
wa¿acz do drzwi Holmatro HDO 100 z pomp¹ 
rêczn¹ PA 04 H2S i wê¿em hydraulicznym 
B3SOU. Narzêdzia te uzupe³ni³y zestaw rato-
wnictwa technicznego, który jednostka otrzy-
ma³a w ubieg³ym roku. Dziêki temu stra¿acy 
ze Stojade³ bêd¹ mogli jeszcze skuteczniej 
nieœæ pomoc poszkodowanym w ró¿nego ro-
dzju zdarzeniach. Gmina zakupi³a nowy sprzêt 
dziêki œrodkom w³asnym (2440 z³) oraz po-
zyskanym na ten cel dofinansowaniu w formie 
dotacji  WFOŒiG w Warszawie (21960 z³). 
Gratulujemy stra¿akom nowego sprzêtu.

OSP - Stojad³a W szkole podstawowej w Janowie

Jak co roku szko³a bierze udzia³ w akcji „ Szla-
chetna Paczka”. W tym roku pomagamy ma-
mie samotnie wychowuj¹cej czwórkê dzieci. 
Trzy kluczowe potrzeby rodziny to: lodówka   
z du¿¹ zamra¿ark¹, buty dla dzieci i chemia 
(œrodki czystoœci).
W dniach 19 listopada - 2 grudnia w szkole 
mo¿na wesprzeæ akcjê na ró¿ne sposoby:
-  przygotowaæ s³odkoœci na sprzeda¿ 
-  wrzuciæ pieni¹dze do puszki wolontariackiej
-  wykonaæ ozdoby na kiermasz œwi¹teczny
- zakupiæ i przynieœæ do szko³y artyku³y po-
trzebne rodzinie takie jak: ¿ywnoœæ trwa³a, 
œrodki czystoœci, materia³y szkolne i inne. 
Osoby, które chcia³by uzyskaæ wiêcej infor-
macji o potrzebuj¹cej rodzinie i formach po-
mocy zapraszamy do kontaktu z SP Janów.
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spotkania by³ Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim pod patro-
natem Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki.

W listopadzie jednostka Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Stojad³ach wzbogaci³a siê o nowy 
sprzêt ratowniczy. S¹ to hydrauliczne narzê-
dzia ratownictwa technicznego: rozpieracz ko-
lumnowy Holmatro RA 4331C, a tak¿e wy-
wa¿acz do drzwi Holmatro HDO 100 z pomp¹ 
rêczn¹ PA 04 H2S i wê¿em hydraulicznym 
B3SOU. Narzêdzia te uzupe³ni³y zestaw rato-
wnictwa technicznego, który jednostka otrzy-
ma³a w ubieg³ym roku. Dziêki temu stra¿acy 
ze Stojade³ bêd¹ mogli jeszcze skuteczniej 
nieœæ pomoc poszkodowanym w ró¿nego ro-
dzju zdarzeniach. Gmina zakupi³a nowy sprzêt 
dziêki œrodkom w³asnym (2440 z³) oraz po-
zyskanym na ten cel dofinansowaniu w formie 
dotacji  WFOŒiG w Warszawie (21960 z³). 
Gratulujemy stra¿akom nowego sprzêtu.

OSP - Stojad³a W szkole podstawowej w Janowie

Jak co roku szko³a bierze udzia³ w akcji „ Szla-
chetna Paczka”. W tym roku pomagamy ma-
mie samotnie wychowuj¹cej czwórkê dzieci. 
Trzy kluczowe potrzeby rodziny to: lodówka   
z du¿¹ zamra¿ark¹, buty dla dzieci i chemia 
(œrodki czystoœci).
W dniach 19 listopada - 2 grudnia w szkole 
mo¿na wesprzeæ akcjê na ró¿ne sposoby:
-  przygotowaæ s³odkoœci na sprzeda¿ 
-  wrzuciæ pieni¹dze do puszki wolontariackiej
-  wykonaæ ozdoby na kiermasz œwi¹teczny
- zakupiæ i przynieœæ do szko³y artyku³y po-
trzebne rodzinie takie jak: ¿ywnoœæ trwa³a, 
œrodki czystoœci, materia³y szkolne i inne. 
Osoby, które chcia³by uzyskaæ wiêcej infor-
macji o potrzebuj¹cej rodzinie i formach po-
mocy zapraszamy do kontaktu z SP Janów.
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opracowa³a Ewa Zwierz

Na Mistrzostwach Œwiata w Londynie 
nasze uczennice zdoby³y piêæ medali: 

Roksana Naumiuk 3× z³oto! 
Kornelia Naumiuk z³oto i br¹z. 

Jesteœmy z Was dumni, dziewczêta! 
Gratulujemy...

W czwartkowy, paŸdziernikowy poranek 
uczniowie klas IV-VI pod opiek¹ pana Paw³a 
Bieniaka, pani Niny K¹kolewskiej i Anny 
Rudnik wybrali siê do Sandomierza jednego z 
najstarszych i najpiêkniejszych z polskich 
miast. Nasz¹ wycieczkê w Sandomierzu 
rozpoczêliœmy rejsem - statkiem po Wiœle. 
Obejrzeliœmy wiele ciekawych zabytków 
miasta: Ucho Igielne, Dom D³ugosza, 
Collegium Gostomianum i Zamek Królewski, 
s ³uchaj¹c piêknych opowieœci  pana 
przewodnika. Udaliœmy siê na spacer po 

Wycieczka klas IV-VI 
do Sandomierza

Szko³a Podstawowa w Brzózem

Rynku Starego miasta podziwiaj¹c piêkne 
mieszczañskie kamienice, które zachowa³y   
w swoich murach wiele cennych detali archi-
tektonicznych. Przeszliœmy Podziemn¹ Tras¹ 
Turystyczn¹, która utworzona zosta³a przez 
po³¹czenie dawnych piwnic i podziemnych 
sk³adów kupieckich. Na szczycie Bramy Opa-
towskiej z tarasu widokowego rozpoœciera³ siê 
zachwycaj¹cy widok na Sandomierz i okolice. 
Po smacznym obiedzie i zakupie drobnych 
upominków, udaliœmy siê w drogê powrotn¹ 
do domu.

Word 
Martial Arts 
Championships 
London

6 listopada klasa Ia i IIIa wziê³y udzia³ w przedstawieniu teatralnym pod 
tytu³em „W krainie Króla Lwa”, które wystawia³ Tetar Wspó³czesny  
z Krakowa.
Œledziliœmy przygody dzielnego lwa Leosia oraz jego przyjació³.
Postêpowanie bohaterów pokaza³o nam, ¿e czyni¹c dobro przezwy-
ciê¿yæ mo¿na nawet najwiêksz¹ burzê.

Wizyta uczniów 
ze Szkolnego Ko³a Wolontariatu

w schronisku dla zwierz¹t

Wolontariusze ze Szko³y Podstawowej w Hucie Miñskiej  wraz 
z opiekunami, paniami Dorot¹ Kamel¹, El¿biet¹ Raszkowsk¹    
i Katarzyn¹ Janiec odwiedzili Schronisko dla zwierz¹t na 
Paluchu w Warszawie. Uczniowie przekazali karmê oraz 
akcesoria niezbêdne dla zwierz¹t, wczeœniej zebrane w szkole.

Szko³a Podstawowa w Mariance

Paulina Ceran

kolejne INWESTYCJE 

zakoñczone

Remont ulic Lipowej i Leœnej w Targówce.

Zadanie polega³o na kompleksowej przebudowie
ulic z nawierzchni szutrowej na kostkê brukow¹.
Wybudowano ulice o pe³nym profilu, z wyspami 
zwalniaj¹cymi ruch pojazdów i noœnoœci 
dopuszczaj¹cej lekki ruch ciê¿arowy.
Przed pracami uk³adania bruku wykonano 
gruntowne odwodnienie obu ulic
z budow¹ kolektorów, studzienek rewizyjnych
I separatorów.

Inwestycja jest ju¿ ukoñczona, trwaj¹ odbiory 
inwestorskie.

D³ugoœæ obu przebudowanych ulic - 1084 m
Wartoœæ zadania, w sumie -  2.994.956 z³

ul. Lipowa

ul. Lipowa
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Od maja 2019 r. zni¿kê w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ uzyskaæ nie tylko ci w³aœciciele nieruchomoœci, na 
których zamieszkuj¹ mieszkañcy tworz¹cy rodzinê wielodzietn¹, zgodnie z jej definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Du¿ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), ale równie¿ ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuje jakikolwiek cz³onek 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu wy¿ej wymienionej ustawy. Zwolnienie przys³uguje ka¿demu cz³onkowi rodziny wielodzietnej w 
wysokoœci 3,00 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu uzyskania zni¿ki nale¿y z³o¿yæ now¹ deklaracjê i 
potwierdziæ prawo do zwolnienia okazuj¹c wa¿n¹ kartê du¿ej rodziny lub jej kserokopiê. Obni¿ona op³ata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ona nowa deklaracja.

G³osZiemiMiñskiej6

szatnia szkolna 
po ca³kowitym remoncie

Pierwszy nabór wniosków potrwa a¿ do 20 
grudnia. Z³o¿enie wniosku jest mo¿liwe na 
stronie gov.pl po zalogowaniu siê do panelu 
Mój GOV i wybraniu e-us³ugi „Skorzystaj        
z programu Mój pr¹d”. 
Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej 
nale¿y przys³aæ wniosek. Jest on bardzo krótki - 
dwie strony plus za³¹cznik oraz okazaæ kopiê 
faktury zap³aty, a tak¿e zaœwiadczenie, ¿e insta-
lacja zosta³a przy³¹czona do zak³adu energe-
tycznego. Maksymalna kwota, jak¹ mo¿emy 
otrzymaæ to ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” pokrywa 
do po³owy koszty zakupu i monta¿u mikro-
instalacji foto-woltaicznych. Bud¿et programu 
wynosi 800 mln z³, co oznacza, ¿e istnieje mo-
¿liwoœæ dofinansowania 200 tys. gospodarstw 
domowych. 

zielona gminaE k o l o g i a w g m i n i e

Sposób palenia
w piecu „od góry"

Postaramy siê Pañstwu w prostych 
s³owach wyjaœniæ, w sumie z³o¿one, 
procesy zachodz¹ce podczas produkcji 
pr¹du elektrycznego „ze S³oñca”.

Elementarne ogniwo fotowoltaiczne to 
p³ytka kryszta³u krzemu domieszkowa-
nego specjalnymi zwi¹zkami metali ziem 
rzadkich. Takie ogniwo wystawione na 
dzia³anie promieni s³onecznych, czyli 
mówi¹c inaczej, bombardowane 
elementarnymi cz¹steczkami œwiat³a - 
fotonami wytwarza napiêcie elektryczne 
rzêdu 0,5 do 0,6 V. Je¿eli obwód 
elektryczny zamkniemy odbiornikiem, to 
w utworzonej w ten sposób pêtli pop³y-
nie pr¹d elektryczny. Wartoœæ tego pr¹du 
zale¿y tylko od powierzchni ogniwa. 
Poniewa¿ napiêcie jednego jest bardzo 
ma³e, w trakcie procesu produkcyjnego 
³¹czy siê w szeregi pierwotne ogniwa. 
60 tak po³¹czonych ogniw da napiêcie 
30 V. ¯eby uzyskaæ odpowiedni¹ wartoœæ 
pr¹du ³¹czymy szeregi ogniw w równo-
leg³e pakiety. I tak typowa bateria (panel 
fotowoltaiczny) maj¹c rozmiary oko³o 
100x180 cm generuje moc elektryczn¹ 
pr¹du sta³ego rzêdu 300 W. Sprawnoœæ 
takich instalacji to jedynie 18-20%. 
To znaczy, ¿e tylko tyle energii mo¿emy 
odzyskaæ z fotonów padaj¹cych na nasz¹ 
bateriê. Jest to wskaŸnik maksymalny,   
w praktyce wartoœæ jest ni¿sza i zale¿y 
od k¹ta padania promieni s³onecznych 
na panel, czystoœci warstwy ochronnej, 
czy te¿ iloœci smogu w powietrzu.
cdn.

Czym jest fotowoltaika?
Jak dzia³a panel s³oneczny?

Rozpocz¹³ siê sezon grzewczy, w zwi¹zku z czym rozpalanie pieca to codziennoœæ.  
Jednak na spacerze okazuje siê, ¿e z jednych kominów wydobywa siê czarny, smolisty dym gdy   
z innych bia³y i delikatny.  Powodem jest miêdzy innymi sposób rozpalania. 
Ma³o znana metoda palenia w piecu „od góry" pozwoli nam uzyskaæ o 30% wiêksz¹ wydajnoœæ 
oraz bia³y dym z komina. Ten bia³y dym to nic innego jak dwutlenek wêgla i para wodna, co daje 

oczyste powietrze w naszej okolicy.  Wykorzystuj¹c t¹ metodê uzyskamy temperaturê 60 C  po go-
dzinie od rozpalenia. 
Przed rozpoczêciem rozpalania nale¿y sprawdziæ, czy nasz piec jest do tego przystosowany.
Paliæ od góry mo¿emy w ka¿dym urz¹dzeniu grzewczym, które ma wlot powietrza pod ruszt        
a wylot spalin u góry paleniska. Zalicza siê do tego wiêkszoœæ pieców, niezale¿nie od roku ich 
produkcji. Materia³em wykorzystywanym przy tej metodzie, jest wêgiel, zarówno drobny jak       
i grubszy, drewno, brykiety itp. Cel tej metody to spalenie czêœci lotnych i sta³ych wêgla, które 
zamiast „uciekaæ w komin" zostaj¹ wypalone w piecu. W zwi¹zku z tym, u¿ycie przy tej metodzie 
wêgla kostka lub koksu jest nieefektowne. Wêgiel kostka i tak pali siê wolno i ma³o dymi. Przy 
rozpaleniu od góry powietrze bêdzie uciekaæ pomiêdzy bry³ami. Natomiast w koksie nie ma 
substancji lotnych, które w tej metodzie s¹ spalane. 
Dodatkowo musimy pamiêtaæ o prawid³owym utrzymaniu kot³owni, czyli spe³nieniu takich norm 
jak: skuteczna wentylacja kot³owni, sprawny, czyszczony komin,  bezpieczna instalacja grze-
wcza, wyczyszczony kocio³.  Wy¿ej opisane kryteria to punkt wyjœcia jakiegokolwiek rozpalenia 
w piecu i s¹ ju¿ one normalnoœci¹.

     WOREK NIEBIESKI
1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru 

termicznego  i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, 

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

1) Tworzywa sztuczne:
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania plastikowe po napojach    

i innych p³ynach. Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. Kubki        

i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze i inne plastiki, opakowania 

wielomateria³owe. Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, powi¹zaæ 

i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.
2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 

gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
3)  Opakowania wielomateria³owe:
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doniczek, 

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-

pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)
     WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 

dalszej segregacji tj.: brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, fajans 

itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach, 

gumê, artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.). 

Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 

leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 

œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-

nego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumu-

latorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabaryto-

wych (m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek 

na pranie).

     WOREK ¯Ó£TY

     WOREK ZIELONY

     WOREK BR¥ZOWY

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie 
z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom recyklingu      
i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie Gminy 
bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi papier   
i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do zielone-
go trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹ce biode-
gradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ obowi¹-
zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W nowych regu-
lacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru niebieskiego, opisany 
„Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z napisem „Szk³o”, po-
jemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowañ wielo-
materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale i tworzywa sztucz-
ne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji  w kolorze 
br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ zwracamy siê do w³aœcicieli 
nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. kolorystyki oraz oznakowania 
pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru odpadów komunalnych nie ulegnie 
zmianie. Odpady szk³a, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ 
odbierane raz w miesi¹cu. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 
oraz odpady zmieszane (czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto 
do Punktu Selekywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prze-
mys³owej 17 w Miñsku Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne   
i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, 
baterie, zu¿yte opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pocho-
dz¹ce z pielêgnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do 
d³ugoœci 1 m ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, 
wyciête roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w 
wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: 
zanieczyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 
jedzeniowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, 
odpadów budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - 
powsta³e w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych 
pozwolenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 
(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 
Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-
munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 
kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-
wanych). Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów 
komunalnych obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 kwietnia 2018 roku
W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 
posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 
obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

ZASADY SEGREGACJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wiêcej o metodzie palenia w piecu „Od góry”
dowiemy siê ze strony  pana Wojciecha Tretera: 
www.czystepowietrze.pl 
lub filmie instrukta¿owym na stronie www.youtube.com 
pt: „Kominiarzradzi jak taniej paliæ w piecu i nie kopciæ”

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!
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Od maja 2019 r. zni¿kê w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ uzyskaæ nie tylko ci w³aœciciele nieruchomoœci, na 
których zamieszkuj¹ mieszkañcy tworz¹cy rodzinê wielodzietn¹, zgodnie z jej definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Du¿ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), ale równie¿ ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuje jakikolwiek cz³onek 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu wy¿ej wymienionej ustawy. Zwolnienie przys³uguje ka¿demu cz³onkowi rodziny wielodzietnej w 
wysokoœci 3,00 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu uzyskania zni¿ki nale¿y z³o¿yæ now¹ deklaracjê i 
potwierdziæ prawo do zwolnienia okazuj¹c wa¿n¹ kartê du¿ej rodziny lub jej kserokopiê. Obni¿ona op³ata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ona nowa deklaracja.

G³osZiemiMiñskiej6

szatnia szkolna 
po ca³kowitym remoncie

Pierwszy nabór wniosków potrwa a¿ do 20 
grudnia. Z³o¿enie wniosku jest mo¿liwe na 
stronie gov.pl po zalogowaniu siê do panelu 
Mój GOV i wybraniu e-us³ugi „Skorzystaj        
z programu Mój pr¹d”. 
Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej 
nale¿y przys³aæ wniosek. Jest on bardzo krótki - 
dwie strony plus za³¹cznik oraz okazaæ kopiê 
faktury zap³aty, a tak¿e zaœwiadczenie, ¿e insta-
lacja zosta³a przy³¹czona do zak³adu energe-
tycznego. Maksymalna kwota, jak¹ mo¿emy 
otrzymaæ to ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” pokrywa 
do po³owy koszty zakupu i monta¿u mikro-
instalacji foto-woltaicznych. Bud¿et programu 
wynosi 800 mln z³, co oznacza, ¿e istnieje mo-
¿liwoœæ dofinansowania 200 tys. gospodarstw 
domowych. 

zielona gminaE k o l o g i a w g m i n i e

Sposób palenia
w piecu „od góry"

Postaramy siê Pañstwu w prostych 
s³owach wyjaœniæ, w sumie z³o¿one, 
procesy zachodz¹ce podczas produkcji 
pr¹du elektrycznego „ze S³oñca”.

Elementarne ogniwo fotowoltaiczne to 
p³ytka kryszta³u krzemu domieszkowa-
nego specjalnymi zwi¹zkami metali ziem 
rzadkich. Takie ogniwo wystawione na 
dzia³anie promieni s³onecznych, czyli 
mówi¹c inaczej, bombardowane 
elementarnymi cz¹steczkami œwiat³a - 
fotonami wytwarza napiêcie elektryczne 
rzêdu 0,5 do 0,6 V. Je¿eli obwód 
elektryczny zamkniemy odbiornikiem, to 
w utworzonej w ten sposób pêtli pop³y-
nie pr¹d elektryczny. Wartoœæ tego pr¹du 
zale¿y tylko od powierzchni ogniwa. 
Poniewa¿ napiêcie jednego jest bardzo 
ma³e, w trakcie procesu produkcyjnego 
³¹czy siê w szeregi pierwotne ogniwa. 
60 tak po³¹czonych ogniw da napiêcie 
30 V. ¯eby uzyskaæ odpowiedni¹ wartoœæ 
pr¹du ³¹czymy szeregi ogniw w równo-
leg³e pakiety. I tak typowa bateria (panel 
fotowoltaiczny) maj¹c rozmiary oko³o 
100x180 cm generuje moc elektryczn¹ 
pr¹du sta³ego rzêdu 300 W. Sprawnoœæ 
takich instalacji to jedynie 18-20%. 
To znaczy, ¿e tylko tyle energii mo¿emy 
odzyskaæ z fotonów padaj¹cych na nasz¹ 
bateriê. Jest to wskaŸnik maksymalny,   
w praktyce wartoœæ jest ni¿sza i zale¿y 
od k¹ta padania promieni s³onecznych 
na panel, czystoœci warstwy ochronnej, 
czy te¿ iloœci smogu w powietrzu.
cdn.

Czym jest fotowoltaika?
Jak dzia³a panel s³oneczny?

Rozpocz¹³ siê sezon grzewczy, w zwi¹zku z czym rozpalanie pieca to codziennoœæ.  
Jednak na spacerze okazuje siê, ¿e z jednych kominów wydobywa siê czarny, smolisty dym gdy   
z innych bia³y i delikatny.  Powodem jest miêdzy innymi sposób rozpalania. 
Ma³o znana metoda palenia w piecu „od góry" pozwoli nam uzyskaæ o 30% wiêksz¹ wydajnoœæ 
oraz bia³y dym z komina. Ten bia³y dym to nic innego jak dwutlenek wêgla i para wodna, co daje 

oczyste powietrze w naszej okolicy.  Wykorzystuj¹c t¹ metodê uzyskamy temperaturê 60 C  po go-
dzinie od rozpalenia. 
Przed rozpoczêciem rozpalania nale¿y sprawdziæ, czy nasz piec jest do tego przystosowany.
Paliæ od góry mo¿emy w ka¿dym urz¹dzeniu grzewczym, które ma wlot powietrza pod ruszt        
a wylot spalin u góry paleniska. Zalicza siê do tego wiêkszoœæ pieców, niezale¿nie od roku ich 
produkcji. Materia³em wykorzystywanym przy tej metodzie, jest wêgiel, zarówno drobny jak       
i grubszy, drewno, brykiety itp. Cel tej metody to spalenie czêœci lotnych i sta³ych wêgla, które 
zamiast „uciekaæ w komin" zostaj¹ wypalone w piecu. W zwi¹zku z tym, u¿ycie przy tej metodzie 
wêgla kostka lub koksu jest nieefektowne. Wêgiel kostka i tak pali siê wolno i ma³o dymi. Przy 
rozpaleniu od góry powietrze bêdzie uciekaæ pomiêdzy bry³ami. Natomiast w koksie nie ma 
substancji lotnych, które w tej metodzie s¹ spalane. 
Dodatkowo musimy pamiêtaæ o prawid³owym utrzymaniu kot³owni, czyli spe³nieniu takich norm 
jak: skuteczna wentylacja kot³owni, sprawny, czyszczony komin,  bezpieczna instalacja grze-
wcza, wyczyszczony kocio³.  Wy¿ej opisane kryteria to punkt wyjœcia jakiegokolwiek rozpalenia 
w piecu i s¹ ju¿ one normalnoœci¹.

     WOREK NIEBIESKI
1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru 

termicznego  i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, 

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

1) Tworzywa sztuczne:
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania plastikowe po napojach    

i innych p³ynach. Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. Kubki        

i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze i inne plastiki, opakowania 

wielomateria³owe. Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, powi¹zaæ 

i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.
2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 

gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
3)  Opakowania wielomateria³owe:
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doniczek, 

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-

pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)
     WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 

dalszej segregacji tj.: brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, fajans 

itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach, 

gumê, artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.). 

Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 

leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 

œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-

nego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumu-

latorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabaryto-

wych (m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek 

na pranie).

     WOREK ¯Ó£TY

     WOREK ZIELONY

     WOREK BR¥ZOWY

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie 
z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom recyklingu      
i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie Gminy 
bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi papier   
i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do zielone-
go trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹ce biode-
gradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ obowi¹-
zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W nowych regu-
lacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru niebieskiego, opisany 
„Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z napisem „Szk³o”, po-
jemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowañ wielo-
materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale i tworzywa sztucz-
ne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji  w kolorze 
br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ zwracamy siê do w³aœcicieli 
nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. kolorystyki oraz oznakowania 
pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru odpadów komunalnych nie ulegnie 
zmianie. Odpady szk³a, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ 
odbierane raz w miesi¹cu. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 
oraz odpady zmieszane (czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto 
do Punktu Selekywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prze-
mys³owej 17 w Miñsku Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne   
i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, 
baterie, zu¿yte opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pocho-
dz¹ce z pielêgnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do 
d³ugoœci 1 m ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, 
wyciête roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w 
wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: 
zanieczyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 
jedzeniowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, 
odpadów budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - 
powsta³e w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych 
pozwolenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 
(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 
Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-
munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 
kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-
wanych). Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów 
komunalnych obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 kwietnia 2018 roku
W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 
posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 
obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.
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Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!



www.meblesosnowe.eu
meble@meblesosnowe.eu

Miñsk Maz., ul. Pi³sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

Warszawa, ul. P³owiecka 25 (róg Œwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

OFERUJEMY:
³ó¿ka, materace, szafy, komody
biurka, witryny, sto³y, krzes³a

M DEBLE Z REWNA

indywidualne projekty - ka¿dy wymiarindywidualne projekty - ka¿dy wymiar

Per³y
Ceramiki UE

2018

The Pearls
of Ceramics EU

ul. Pi³sudskiego 41/43
Miñsk Mazowiecki

tel. 602 292 006
www.argoag.pl

KOLEKCJA
VAKER

£AZIENKI

M.M. ul. Spó³dzielcza 29
(przy rampie kolejowej)

tel. 606 614 190

czynne:
pon. - pt. 8 - 16, sobota 8 - 13

KA£USZYN ul. 1 Maja 74

EKOLOGICZNE MODELE
OSZCZÊDNE, WYSOKO SPRAWNE

£ A Z I E N K I
PROJEKT £AZIENKI

MATERIA£Y ELEWACYJNE

zapraszamy!zapraszamy!

tel. 505 078 978ul. Boczna 62, Miñsk Maz.

PROMOCJEPROMOCJE
Jesienne

GRATIS!
•deska elewacyjna
•kamieñ dekoracyjny
•kleje, styropian, tynki

 www.docieplenia-martex.pl

wizytówki
ulotki
piecz¹tki

wizytówki
ulotki
piecz¹tki

M.M., ul. Koœciuszki 13/24
tel. 660 973 698
e-mail: hanka@modelex.pl

M.M., ul. Koœciuszki 13/24
tel. 660 973 698
e-mail: hanka@modelex.pl

2
dzia³ka budowlana 800 m , media

Miñsk Mazowiecki / PKP Anielina

tel. 602 503 240

S P R Z E D A M
ODCHOWANE

tel. 504 584 272

6 miesiêczne, czarne, zdrowe kociaki

chc¹ mieæ swój kochany domek

Przyuczone do porz¹dku i kuwety



www.meblesosnowe.eu
meble@meblesosnowe.eu

Miñsk Maz., ul. Pi³sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

Warszawa, ul. P³owiecka 25 (róg Œwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

OFERUJEMY:
³ó¿ka, materace, szafy, komody
biurka, witryny, sto³y, krzes³a

M DEBLE Z REWNA

indywidualne projekty - ka¿dy wymiarindywidualne projekty - ka¿dy wymiar

Per³y
Ceramiki UE

2018

The Pearls
of Ceramics EU

ul. Pi³sudskiego 41/43
Miñsk Mazowiecki

tel. 602 292 006
www.argoag.pl

KOLEKCJA
VAKER

£AZIENKI

M.M. ul. Spó³dzielcza 29
(przy rampie kolejowej)

tel. 606 614 190

czynne:
pon. - pt. 8 - 16, sobota 8 - 13

KA£USZYN ul. 1 Maja 74

EKOLOGICZNE MODELE
OSZCZÊDNE, WYSOKO SPRAWNE

£ A Z I E N K I
PROJEKT £AZIENKI

MATERIA£Y ELEWACYJNE

zapraszamy!zapraszamy!

tel. 505 078 978ul. Boczna 62, Miñsk Maz.

PROMOCJEPROMOCJE
Jesienne

GRATIS!
•deska elewacyjna
•kamieñ dekoracyjny
•kleje, styropian, tynki

 www.docieplenia-martex.pl

wizytówki
ulotki
piecz¹tki

wizytówki
ulotki
piecz¹tki

M.M., ul. Koœciuszki 13/24
tel. 660 973 698
e-mail: hanka@modelex.pl

M.M., ul. Koœciuszki 13/24
tel. 660 973 698
e-mail: hanka@modelex.pl

2
dzia³ka budowlana 800 m , media

Miñsk Mazowiecki / PKP Anielina

tel. 602 503 240

S P R Z E D A M
ODCHOWANE

tel. 504 584 272

6 miesiêczne, czarne, zdrowe kociaki

chc¹ mieæ swój kochany domek

Przyuczone do porz¹dku i kuwety



przedk³ada siê w formie pisemnej do w³aœ-
ciwego urzêdu, drugi pozostaje przy doku-
mentacji obiektu/instalacji.

Osoby fizyczne niebêd¹ce przedsiêbiorc¹:
Organ w³aœciwy do przyjêcia informacji: wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta w³aœciwy ze  
wzglêdu na lokalizacjê wyrobu.
Pozosta³e podmioty wykorzystuj¹ce wyroby 
zawieraj¹ce azbest:
- osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ (posiadaj¹ce numer REGON)
- osoby prawne: np. spó³ki z o.o., spó³ki 
akcyjne, przedsiêbiorstwa pañstwowe, spó³-
dzielnie mieszkaniowe, samodzielne publicz-
ne zak³ady opieki zdrowotnej, wy¿sze uczel-
nie, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, 
zwi¹zki zawodowe, parafie, jednostki samo-
rz¹du terytorialnego (obiekty typu œwietlice 
wiejskie, budynki komunalne, przystanki 
autobusowe itp.), spó³ki jawne, partnerskie, 
komandytowe, komandytowo-akcyjne, 
wspólnoty mieszkaniowe.
Organ w³aœciwy do przyjêcia informacji: 
marsza³ek województwa.

Mo¿na uzyskaæ dofinansowanie na usuwanie 
wyrobów zawieraj¹cych azbest ze swojej nie-
ruchomoœci. Gmina Miñsk Mazowiecki dofi-
nansowuje takie dzia³ania na swoim terenie.
Wszelkie informacje w tym zakresie mo¿na 
znaleŸæ na stronie: 
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu oraz u pracownika w pokoju nr 10. 
Natomiast na nowe pokrycie dachowe nale¿y 
zabezpieczyæ odpowiedni¹ kwotê z w³asnych 
zasobów finansowych.

Nie mo¿na usuwaæ odpadów azbestowych 
samodzielnie. Usuwaniem tych wyrobów zaj-
muj¹ siê wyspecjalizowane firmy, które prze-
sz³y odpowiednie szkolenie. U¿ywaj¹ specjal-
nego sprzêtu, odzie¿y oraz wykonuj¹ prace     
z zastosowaniem w³aœciwych procedur. Usu-
niête odpady wywo¿one s¹ na uprawnione sk³a-
dowisko odpadów w zawieraj¹cych azbest.

Jeœli firma zakoñczy³a ju¿ demonta¿ wyrobów 
zawieraj¹cych azbest, nale¿y sprawdziæ czy 
usuniêto pozosta³oœci py³u azbestowego, 
uprz¹tniêto teren, a wszystkie odpady zawie-
raj¹ce azbest, wywieziono z nieruchomoœci. 
Od wykonawcy prac nale¿y wymagaæ pisem-
nego oœwiadczenia o prawid³owym ich wyko-
naniu. Oœwiadczenie to nale¿y przechowywaæ 
przez co najmniej 5 lat, wraz z inn¹ doku-
mentacj¹ budynku, budowli, instalacji, urz¹-
dzenia oraz terenu.

Wzór informacji znajduje siê na
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu w plikach do pobrania.

Gdzie nale¿y sk³adaæ informacjê?

Czy mo¿na liczyæ na wsparcie finansowe?

Jak odbywa siê usuwanie odpadów azbes-
towych?

Jak sprawdziæ, czy firma w³aœciwie wywi¹-
za³a siê z zadania?

Dlaczego azbest jest szkodliwy?

Jakie s¹ obowi¹zki osób korzystaj¹cych       
z wyrobów z azbestem?

Ka¿da p³yta azbestowo-cementowa zawiera 
do 13% rakotwórczego azbestu. P³yta w stanie 
nienaruszonym jest w miarê bezpieczna, ale 
gdy ulegnie uszkodzeniu b¹dŸ gdy jest nie-
w³aœciwie eksploatowana lub niefachowo usu-
wana  zaczyna byæ bardzo groŸna. W³ókna az-
bestu, cieñsze od ludzkiego w³osa, zaczynaj¹ 
pêkaæ, tworz¹c ostre ig³y, które z powietrzem 
przedostaj¹ siê do p³uc i nie mog¹ byæ ju¿ 
stamt¹d w ¿aden sposób usuniête. Prowadzi to 
do wielu chorób, pojawiaj¹cych siê po wielu 
latach pozornego zdrowia: raka p³uc i oskrzeli, 
pylicy azbestowej, miêdzyb³oniaka op³ucnej 
lub otrzewnej.

Najwa¿niejsza jest inwentaryzacja wyrobów 
zawieraj¹cych azbest. Przedsiêbiorca (w tym 
osoba prawna, osoba fizyczna prowadz¹ca 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jednostka samorz¹-
du terytorialnego) i osoba fizyczna niebêd¹ca 
przedsiêbiorc¹ jest zobowi¹zana do:

1. okresowego sporz¹dzania ,,Oceny stanu i mo¿-
liwoœæ bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów 
zawieraj¹cych azbest" i przechowywania jej 
³¹cznie z dokumentacj¹ miejsca, obiektu, 
urz¹dzenia i instalacji zawieraj¹cej azbest lub 
w ksi¹¿ce obiektu budowlanego (jeœli jest 
prowadzona). Ocena mo¿e byæ wykonana 
przez w³aœciciela/zarz¹dcê samodzielnie.

2. wype³niania i sk³adania corocznie do 31 
stycznia ,,Informacji o wyrobach zawie-
raj¹cych azbest" dla ka¿dego obiektu z osob-
na. obowi¹zek informowania organu w³aœ-
ciwego o iloœci i miejscach wystêpowania 
wynika z zapisów art.162 ust. 3 i 4 ustawy 
Prawo ochrony œrodowiska. Informacjê spo-
rz¹dza wykorzystuj¹cy wyroby zawieraj¹ce 
azbest w 2 egzemplarzach - jeden egzemplarz 

Wzór formularza oceny znajduje siê na
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu w plikach do pobrania.

Gmina Miñsk Mazowiecki uprzejmie infor-
muje, i¿ prace zwi¹zane z etapem

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej         
w miejscowoœci Targówka (etap II)”

ul. Ksiê¿ycowa i ul. Sosnowa,
zosta³y zakoñczone.

Nieruchomoœci znajduj¹ce siê w rejonie ob-
jêtym tym projektem od dnia uzyskania po-
zwolenia na u¿ytkowanie tj. od 15 listopada 
2019 roku mog¹ byæ przy³¹czane do wy-
budowanego systemu kanalizacji sanitar-
nej. 
W³aœciciele nieruchomoœci znajduj¹cych
siê w rejonach objêtych tym projektem maj¹ 
obowi¹zek pod³¹czyæ swoje budynki do wy-
budowanej sieci kanalizacyjnej w terminie 
do  31 maja 2020 roku.

Aby spe³niæ wszelkie formalnoœci zwi¹zane 
z wykonaniem przy³¹cza kanalizacyjnego    
i odprowadzenia œcieków nale¿y spe³niæ po-
ni¿sze warunki:

1. Pobraæ wyci¹g z projektu budowla-
nego - Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki 
ul. Che³moñskiego 14 Miñsk Mazo-
wiecki pok. nr 21, tel. 25 756 25 23.
2. Zg³osiæ do Gminnego Zak³adu Gos-
podarki Komunalnej w Miñsku Mazo-
wieckim zamiar budowy przy³¹cza ka-
nalizacyjnego co najmniej na 3 dni ro-
bocze przed jego rozpoczêciem.
Zg³oszenie wykonania robót nale¿y uz-
godniæ telefonicznie pod nr telefonu: 
(25) 756 25 28,  (25) 756 25 27 lub        
w formie wiadomoœci e-mail:
 gzgk@minskmazowiecki.pl.
3. Wykonaæ przy³¹cze kanalizacyjne 
przez osobê uprawnion¹, zgodnie z opra-
cowanym przez Gminê projektem 
budowlanym.
4. Po wykonaniu przy³¹cza, a przed jego 
zasypaniem ustaliæ odbiór techniczny ze 
strony Gminnego Zak³adu Gospo-darki 
Komunalnej. 
5. Po dokonaniu odbioru wykonanego 
przy³¹cza przez przedstawiciela GZGK 
Miñsk Mazowiecki, nale¿y podpisaæ 
umowê na odprowadzenie œcieków – 
pok. 27. 

ZASADY POSTÊPOWANIA
Z  AZBESTEM

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

G³osZiemiMiñskiej10 G³osZiemiMiñskiej 11

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 
okreœlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastêpuje   
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagos-
podarowania przestrzennego, to jedyny dokument planistyczny na poziomie gmin-
nym, który  posiada statut aktu prawa miejscowego. Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego kszta³tuj¹ wraz z innymi przepisami, sposób wy-
konywania prawa w³asnoœci nieruchomoœci.
Plany miejscowe sporz¹dzane s¹ dla obszarów wyznaczonych w studium i sk³adaj¹ 
siê z czêœci tekstowej oraz integralnej do niej czêœci graficznej. Plan miejscowy 
sporz¹dza siê w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzêdowych kopii map zasad-
niczych, albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w pañ-
stwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza siê stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przy-
padkach planów miejscowych, które sporz¹dza siê wy³¹cznie w celu przeznaczenia 
gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza siê 
stosowanie map w skali 1:5000. 
W przypadku planów miejscowych, w wyniku których nast¹pi zmiana przez-
naczenia gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nieleœne, sporz¹dza siê dla 
ca³ego obszaru wyznaczonego w studium. Planu miejscowego nie sporz¹dza siê dla 
terenów zamkniêtych, z wy³¹czeniem terenów zamkniêtych ustalanych przez 
ministra w³aœciwego do spraw transportu. Plan miejscowy sporz¹dza siê obowi¹z-
kowo, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego okreœla siê 
obowi¹zkowo:
- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu 
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
- zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
- zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu;
- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, oraz dóbr kultury wspó³czesnej;
- wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych;
- zasady kszta³towania zabudowy oraz wskaŸniki zagospodarowania terenu, 
maksymaln¹ i minimaln¹ intensywnoœæ zabudowy jako wskaŸnik powierzchni 
ca³kowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzia³ki budowlanej, minimalny 
udzia³ procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
dzia³ki budowlanej, maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy, minimaln¹ liczbê miejsc do 
parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 
w kartê parkingow¹ i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych 
ochronie, na podstawie odrêbnych przepisów, terenów górniczych, a tak¿e 
obszarów szczególnego zagro¿enia powodzi¹, obszarów osuwania siê mas 
ziemnych, krajobrazów priorytetowych okreœlonych w audycie krajobrazowym 
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem 
miejscowym;
- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej;
- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania 
terenów;
- stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³atê planistyczn¹, 
W planie miejscowym okreœla siê w zale¿noœci od potrzeb:
- granice obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i podzia³ów 
nieruchomoœci;
- granice obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- granice obszarów wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji;
- granice terenów pod budowê urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych energiê z odnawialnych 
Ÿróde³ energii o mocy przekraczaj¹cej 100 kW, oraz granice ich stref ochronnych 
zwi¹zanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu 
terenu oraz wystêpowaniem znacz¹cego oddzia³ywania tych urz¹dzeñ na 
œrodowisko;
- granice terenów pod budowê obiektów handlowych, o powierzchni sprzeda¿y 

2powy¿ej 2000 m  ;
- granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym;
- granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,;
- granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów s³u¿¹cych 
organizacji imprez masowych;

- granice pomników zag³ady oraz ich stref ochronnych;
- granice terenów zamkniêtych, i granice stref ochronnych 
terenów zamkniêtych;
- sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do 
dróg i innych terenów publicznie dostêpnych oraz do granic 
przyleg³ych nieruchomoœci, kolorystykê obiektów 
budowlanych oraz pokrycie dachów;
- minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielonych dzia³ek 
budowlanych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powstaje 
w procedurze planistycznej zainicjowan¹ uchwa³¹ rady gmi-
ny o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, któr¹ rada gminy podej-
muje z w³asnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta. Przed podjêciem uchwa³y inicjuj¹cej  
wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy 
dotycz¹ce zasadnoœci przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu     
i stopnia zgodnoœci przewidywanych rozwi¹zañ z ustale-
niami studium, przygotowuje materia³y geodezyjne do opra-
cowania planu oraz ustala niezbêdny zakres prac planistycznych.

kanalizacja sanitarna 
Targówka ul. Ksiê¿ycowa i ul. Sosnowa

OG£OSZENIE

Azbest zaliczony jest do substancji 
stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enie 
dla œrodowiska. W³ókna azbestowe, 
niewidzialne go³ym okiem, wdycha-
ne z powietrzem do p³uc, stanowi¹ 
ryzyko powa¿nych chorób uk³adu 
oddechowego. Produkcja, import     
i stosowanie wyrobów zawieraj¹cych 
azbest s¹ w Polsce zakazane. Przypo-
minamy, ¿e wyroby zawieraj¹ce az-
best musz¹ byæ usuniête do roku 2032! 

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIÊ: 

Wywo¿enia wyrobów zawieraj¹cych
azbest do lasu! Odsprzedawania zde-
montowanych p³yt. S¹ one niebez-
piecznym odpadem i zakazane jest 
ich powtórne u¿ycie!

PRZESTRZEÑ GMINNA - LOKALNA WARTOŒÆ
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Kieruj¹c siê ustawowym 
obowi¹zkiem pod³¹czenia posesji 
do sieci kanalizacyjnej apelujemy 
o podjêcie stosownych dzia³añ. 

Maj¹c na uwadze ochronê œrodowiska, 
informujemy i¿ bêdziemy monitorowaæ 

sposób odprowadzania œcieków
z poszczególnych nieruchomoœci 

Oraz likwidacjê szamb.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski



przedk³ada siê w formie pisemnej do w³aœ-
ciwego urzêdu, drugi pozostaje przy doku-
mentacji obiektu/instalacji.

Osoby fizyczne niebêd¹ce przedsiêbiorc¹:
Organ w³aœciwy do przyjêcia informacji: wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta w³aœciwy ze  
wzglêdu na lokalizacjê wyrobu.
Pozosta³e podmioty wykorzystuj¹ce wyroby 
zawieraj¹ce azbest:
- osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ (posiadaj¹ce numer REGON)
- osoby prawne: np. spó³ki z o.o., spó³ki 
akcyjne, przedsiêbiorstwa pañstwowe, spó³-
dzielnie mieszkaniowe, samodzielne publicz-
ne zak³ady opieki zdrowotnej, wy¿sze uczel-
nie, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, 
zwi¹zki zawodowe, parafie, jednostki samo-
rz¹du terytorialnego (obiekty typu œwietlice 
wiejskie, budynki komunalne, przystanki 
autobusowe itp.), spó³ki jawne, partnerskie, 
komandytowe, komandytowo-akcyjne, 
wspólnoty mieszkaniowe.
Organ w³aœciwy do przyjêcia informacji: 
marsza³ek województwa.

Mo¿na uzyskaæ dofinansowanie na usuwanie 
wyrobów zawieraj¹cych azbest ze swojej nie-
ruchomoœci. Gmina Miñsk Mazowiecki dofi-
nansowuje takie dzia³ania na swoim terenie.
Wszelkie informacje w tym zakresie mo¿na 
znaleŸæ na stronie: 
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu oraz u pracownika w pokoju nr 10. 
Natomiast na nowe pokrycie dachowe nale¿y 
zabezpieczyæ odpowiedni¹ kwotê z w³asnych 
zasobów finansowych.

Nie mo¿na usuwaæ odpadów azbestowych 
samodzielnie. Usuwaniem tych wyrobów zaj-
muj¹ siê wyspecjalizowane firmy, które prze-
sz³y odpowiednie szkolenie. U¿ywaj¹ specjal-
nego sprzêtu, odzie¿y oraz wykonuj¹ prace     
z zastosowaniem w³aœciwych procedur. Usu-
niête odpady wywo¿one s¹ na uprawnione sk³a-
dowisko odpadów w zawieraj¹cych azbest.

Jeœli firma zakoñczy³a ju¿ demonta¿ wyrobów 
zawieraj¹cych azbest, nale¿y sprawdziæ czy 
usuniêto pozosta³oœci py³u azbestowego, 
uprz¹tniêto teren, a wszystkie odpady zawie-
raj¹ce azbest, wywieziono z nieruchomoœci. 
Od wykonawcy prac nale¿y wymagaæ pisem-
nego oœwiadczenia o prawid³owym ich wyko-
naniu. Oœwiadczenie to nale¿y przechowywaæ 
przez co najmniej 5 lat, wraz z inn¹ doku-
mentacj¹ budynku, budowli, instalacji, urz¹-
dzenia oraz terenu.

Wzór informacji znajduje siê na
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu w plikach do pobrania.

Gdzie nale¿y sk³adaæ informacjê?

Czy mo¿na liczyæ na wsparcie finansowe?

Jak odbywa siê usuwanie odpadów azbes-
towych?

Jak sprawdziæ, czy firma w³aœciwie wywi¹-
za³a siê z zadania?

Dlaczego azbest jest szkodliwy?

Jakie s¹ obowi¹zki osób korzystaj¹cych       
z wyrobów z azbestem?

Ka¿da p³yta azbestowo-cementowa zawiera 
do 13% rakotwórczego azbestu. P³yta w stanie 
nienaruszonym jest w miarê bezpieczna, ale 
gdy ulegnie uszkodzeniu b¹dŸ gdy jest nie-
w³aœciwie eksploatowana lub niefachowo usu-
wana  zaczyna byæ bardzo groŸna. W³ókna az-
bestu, cieñsze od ludzkiego w³osa, zaczynaj¹ 
pêkaæ, tworz¹c ostre ig³y, które z powietrzem 
przedostaj¹ siê do p³uc i nie mog¹ byæ ju¿ 
stamt¹d w ¿aden sposób usuniête. Prowadzi to 
do wielu chorób, pojawiaj¹cych siê po wielu 
latach pozornego zdrowia: raka p³uc i oskrzeli, 
pylicy azbestowej, miêdzyb³oniaka op³ucnej 
lub otrzewnej.

Najwa¿niejsza jest inwentaryzacja wyrobów 
zawieraj¹cych azbest. Przedsiêbiorca (w tym 
osoba prawna, osoba fizyczna prowadz¹ca 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jednostka samorz¹-
du terytorialnego) i osoba fizyczna niebêd¹ca 
przedsiêbiorc¹ jest zobowi¹zana do:

1. okresowego sporz¹dzania ,,Oceny stanu i mo¿-
liwoœæ bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów 
zawieraj¹cych azbest" i przechowywania jej 
³¹cznie z dokumentacj¹ miejsca, obiektu, 
urz¹dzenia i instalacji zawieraj¹cej azbest lub 
w ksi¹¿ce obiektu budowlanego (jeœli jest 
prowadzona). Ocena mo¿e byæ wykonana 
przez w³aœciciela/zarz¹dcê samodzielnie.

2. wype³niania i sk³adania corocznie do 31 
stycznia ,,Informacji o wyrobach zawie-
raj¹cych azbest" dla ka¿dego obiektu z osob-
na. obowi¹zek informowania organu w³aœ-
ciwego o iloœci i miejscach wystêpowania 
wynika z zapisów art.162 ust. 3 i 4 ustawy 
Prawo ochrony œrodowiska. Informacjê spo-
rz¹dza wykorzystuj¹cy wyroby zawieraj¹ce 
azbest w 2 egzemplarzach - jeden egzemplarz 

Wzór formularza oceny znajduje siê na
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu w plikach do pobrania.

Gmina Miñsk Mazowiecki uprzejmie infor-
muje, i¿ prace zwi¹zane z etapem

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej         
w miejscowoœci Targówka (etap II)”

ul. Ksiê¿ycowa i ul. Sosnowa,
zosta³y zakoñczone.

Nieruchomoœci znajduj¹ce siê w rejonie ob-
jêtym tym projektem od dnia uzyskania po-
zwolenia na u¿ytkowanie tj. od 15 listopada 
2019 roku mog¹ byæ przy³¹czane do wy-
budowanego systemu kanalizacji sanitar-
nej. 
W³aœciciele nieruchomoœci znajduj¹cych
siê w rejonach objêtych tym projektem maj¹ 
obowi¹zek pod³¹czyæ swoje budynki do wy-
budowanej sieci kanalizacyjnej w terminie 
do  31 maja 2020 roku.

Aby spe³niæ wszelkie formalnoœci zwi¹zane 
z wykonaniem przy³¹cza kanalizacyjnego    
i odprowadzenia œcieków nale¿y spe³niæ po-
ni¿sze warunki:

1. Pobraæ wyci¹g z projektu budowla-
nego - Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki 
ul. Che³moñskiego 14 Miñsk Mazo-
wiecki pok. nr 21, tel. 25 756 25 23.
2. Zg³osiæ do Gminnego Zak³adu Gos-
podarki Komunalnej w Miñsku Mazo-
wieckim zamiar budowy przy³¹cza ka-
nalizacyjnego co najmniej na 3 dni ro-
bocze przed jego rozpoczêciem.
Zg³oszenie wykonania robót nale¿y uz-
godniæ telefonicznie pod nr telefonu: 
(25) 756 25 28,  (25) 756 25 27 lub        
w formie wiadomoœci e-mail:
 gzgk@minskmazowiecki.pl.
3. Wykonaæ przy³¹cze kanalizacyjne 
przez osobê uprawnion¹, zgodnie z opra-
cowanym przez Gminê projektem 
budowlanym.
4. Po wykonaniu przy³¹cza, a przed jego 
zasypaniem ustaliæ odbiór techniczny ze 
strony Gminnego Zak³adu Gospo-darki 
Komunalnej. 
5. Po dokonaniu odbioru wykonanego 
przy³¹cza przez przedstawiciela GZGK 
Miñsk Mazowiecki, nale¿y podpisaæ 
umowê na odprowadzenie œcieków – 
pok. 27. 

ZASADY POSTÊPOWANIA
Z  AZBESTEM

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 
okreœlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastêpuje   
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagos-
podarowania przestrzennego, to jedyny dokument planistyczny na poziomie gmin-
nym, który  posiada statut aktu prawa miejscowego. Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego kszta³tuj¹ wraz z innymi przepisami, sposób wy-
konywania prawa w³asnoœci nieruchomoœci.
Plany miejscowe sporz¹dzane s¹ dla obszarów wyznaczonych w studium i sk³adaj¹ 
siê z czêœci tekstowej oraz integralnej do niej czêœci graficznej. Plan miejscowy 
sporz¹dza siê w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzêdowych kopii map zasad-
niczych, albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w pañ-
stwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza siê stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przy-
padkach planów miejscowych, które sporz¹dza siê wy³¹cznie w celu przeznaczenia 
gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza siê 
stosowanie map w skali 1:5000. 
W przypadku planów miejscowych, w wyniku których nast¹pi zmiana przez-
naczenia gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nieleœne, sporz¹dza siê dla 
ca³ego obszaru wyznaczonego w studium. Planu miejscowego nie sporz¹dza siê dla 
terenów zamkniêtych, z wy³¹czeniem terenów zamkniêtych ustalanych przez 
ministra w³aœciwego do spraw transportu. Plan miejscowy sporz¹dza siê obowi¹z-
kowo, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego okreœla siê 
obowi¹zkowo:
- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu 
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
- zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
- zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu;
- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, oraz dóbr kultury wspó³czesnej;
- wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych;
- zasady kszta³towania zabudowy oraz wskaŸniki zagospodarowania terenu, 
maksymaln¹ i minimaln¹ intensywnoœæ zabudowy jako wskaŸnik powierzchni 
ca³kowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzia³ki budowlanej, minimalny 
udzia³ procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
dzia³ki budowlanej, maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy, minimaln¹ liczbê miejsc do 
parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 
w kartê parkingow¹ i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych 
ochronie, na podstawie odrêbnych przepisów, terenów górniczych, a tak¿e 
obszarów szczególnego zagro¿enia powodzi¹, obszarów osuwania siê mas 
ziemnych, krajobrazów priorytetowych okreœlonych w audycie krajobrazowym 
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem 
miejscowym;
- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej;
- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania 
terenów;
- stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³atê planistyczn¹, 
W planie miejscowym okreœla siê w zale¿noœci od potrzeb:
- granice obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i podzia³ów 
nieruchomoœci;
- granice obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- granice obszarów wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub rekultywacji;
- granice terenów pod budowê urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych energiê z odnawialnych 
Ÿróde³ energii o mocy przekraczaj¹cej 100 kW, oraz granice ich stref ochronnych 
zwi¹zanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu 
terenu oraz wystêpowaniem znacz¹cego oddzia³ywania tych urz¹dzeñ na 
œrodowisko;
- granice terenów pod budowê obiektów handlowych, o powierzchni sprzeda¿y 

2powy¿ej 2000 m  ;
- granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym;
- granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,;
- granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów s³u¿¹cych 
organizacji imprez masowych;

- granice pomników zag³ady oraz ich stref ochronnych;
- granice terenów zamkniêtych, i granice stref ochronnych 
terenów zamkniêtych;
- sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do 
dróg i innych terenów publicznie dostêpnych oraz do granic 
przyleg³ych nieruchomoœci, kolorystykê obiektów 
budowlanych oraz pokrycie dachów;
- minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielonych dzia³ek 
budowlanych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powstaje 
w procedurze planistycznej zainicjowan¹ uchwa³¹ rady gmi-
ny o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, któr¹ rada gminy podej-
muje z w³asnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta. Przed podjêciem uchwa³y inicjuj¹cej  
wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy 
dotycz¹ce zasadnoœci przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu     
i stopnia zgodnoœci przewidywanych rozwi¹zañ z ustale-
niami studium, przygotowuje materia³y geodezyjne do opra-
cowania planu oraz ustala niezbêdny zakres prac planistycznych.

kanalizacja sanitarna 
Targówka ul. Ksiê¿ycowa i ul. Sosnowa

OG£OSZENIE

Azbest zaliczony jest do substancji 
stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enie 
dla œrodowiska. W³ókna azbestowe, 
niewidzialne go³ym okiem, wdycha-
ne z powietrzem do p³uc, stanowi¹ 
ryzyko powa¿nych chorób uk³adu 
oddechowego. Produkcja, import     
i stosowanie wyrobów zawieraj¹cych 
azbest s¹ w Polsce zakazane. Przypo-
minamy, ¿e wyroby zawieraj¹ce az-
best musz¹ byæ usuniête do roku 2032! 

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIÊ: 

Wywo¿enia wyrobów zawieraj¹cych
azbest do lasu! Odsprzedawania zde-
montowanych p³yt. S¹ one niebez-
piecznym odpadem i zakazane jest 
ich powtórne u¿ycie!

PRZESTRZEÑ GMINNA - LOKALNA WARTOŒÆ
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Kieruj¹c siê ustawowym 
obowi¹zkiem pod³¹czenia posesji 
do sieci kanalizacyjnej apelujemy 
o podjêcie stosownych dzia³añ. 

Maj¹c na uwadze ochronê œrodowiska, 
informujemy i¿ bêdziemy monitorowaæ 

sposób odprowadzania œcieków
z poszczególnych nieruchomoœci 

Oraz likwidacjê szamb.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski
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I n f o r m a c j e d l a o s ó b u z a l e ¿ n i o n y c h i i c h r o d z i n 

procedura zobowi¹zania do leczenia odwykowego

przewodnik dla rodzin

Jakie s¹ poszczególne etapy procedury?

Zobowi¹zanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w ustawie o wychowaniu w 
trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, w art. 24 - 35, i choæ schemat postêpowania nie jest 
tam przedstawiony, to na podstawie opisu
zadañ procedury mo¿na siê pokusiæ, w pew-nym uproszczeniu, o pokazanie jej poszcze-gólnych 
etapów w nastêpuj¹cy sposób:
- wszczêcie procedury (do gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych wp³ywa 
zawiadomienie albo gminna komisja rozpoczyna procedurê z w³asnej inicjatywy).
- rozmowa z wnioskodawc¹ i zbieranie materia³ów dowodowych, które maj¹ uzasadniæ, czy 
zachodz¹ przes³anki wskazane w ustawie, jako wymagane do skierowania sprawy do s¹du, np. 
rozk³ad ¿ycia rodzinnego.
- rozmowa z osob¹ zobowi¹zywan¹ (jeœli siê zg³osi).
- skierowanie na badanie przez bieg³ych i w³¹czenie opinii bieg³ych do dokumentacji (jeœli 
badanie zostanie zrealizowane). Niektóre gminne komisje po otrzymaniu opinii bieg³ych, która 
potwierdza uzale¿nienie, ponownie zapraszaj¹ osobê zobowi¹zywan¹ na spotkanie z komisj¹.
- wniosek do s¹du (jeœli osoba zobowi¹zywana, mimo stwierdzenia u niej przez bieg³ych 
uzale¿nienia, nie wyra¿a zgody na dobrowolne leczenie lub jeœli do badania nie dosz³o, ale z 
materia³u dowodowego wynika, ¿e mo¿emy mieæ do czynienia z osob¹ uzale¿nion¹ i dodatkowo 
mamy uzasadnienie dla przynajmniej jednej z czterech przes³anek spo³ecznych wskazanych w 
ustawie).
- rozprawa s¹dowa i postanowienie s¹du.
- œrodki odwo³awcze (gminnej komisji przys³uguje prawo do wniesienia apelacji do s¹du drugiej 
instancji  s¹du okrêgowego).

Czy zobowi¹zanie do leczenia odwyko-wego to to samo co przymus leczenia?

Zobowi¹zanie do leczenia odwykowego, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest tym 
samym co leczenie przymusowe, które w Polsce obowi¹zywa³o do roku 1982 na podstawie 
ustawy o zwalczaniu alkoholizmu. By³y to czasy, kiedy s¹dzono, ¿e skutecznym sposobem na to, 
¿eby alkoholik przesta³ piæ, bêdzie odizolowanie go od alkoholu lub zastosowanie tzw. 
awersyjnych metod „leczenia", które „oducz¹ go" siêgania po alkohol. Pocz¹tek lat 80. przyniós³ 

zmiany w leczeniu uzale¿nieñ, nast¹pi³a 
modernizacja oferty terapeutycznej, odejœcie od 
podawania Anticolu, wszywania Esperalu na 
rzecz psychoterapii uzale¿nienia, która 
aktualnie stanowi ofertê w placówkach leczenia 
uzale¿nieñ.
Mimo ¿e procedura nie jest leczeniem 
przymusowym, to stosuje siê w niej pewne 
elementy przymusu. Postanowienie s¹du w 
s p r a w i e  z o b o w i ¹ z a n i a  d o  l e c z e n i a  
odwykowego zastêpuje zgodê pacjenta na 
leczenie i kierownik placówki odwykowej czy 
inna osoba przyjmuj¹ca go na leczenie nie 
powinna pytaæ zobowi¹zanego o zgodê. Tak siê 
czasem dzieje, poniewa¿ pracownicy 
lecznictwa przestrzegaj¹ generalnej zasady 
wyra¿onej w ustawie o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta, która mówi o tym, ¿e 
do udzielenia œwiadczenia zdrowotnego 
konieczna jest zgoda pacjenta i nie wiedz¹, ¿e 
ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i 
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi poprzez 
s¹dowe zobowi¹zanie do leczenia stanowi w 
tym wzglêdzie wyj¹tek, do którego nale¿y siê 
stosowaæ. Po drugie, s¹dowe postanowienie 
oznacza dla osoby zobowi¹zanej obowi¹zek 
poddania siê leczeniu w wyznaczonym przez 
s¹d terminie i trybie i we wskazanej placówce, a 
jeœli zobowi¹zany nie stawi siê na leczenie lub 
nie bêdzie go kontynuowa³, s¹d mo¿e zarz¹dziæ 
doprowadzenie go przez organ policji. Nale¿y 
jednak pamiêtaæ, ¿e placówki odwykowe nie 
pe³ni¹ roli aresztów i osoba tam skierowana nie 
przebywa na oddziale zamkniêtym. 

Z pewnoœci¹ jest to najgorsza droga do œmierci. 
Ofiara alkoholizmu opuszczaj¹c ten œwiat jest 
ca³kowicie osamotniona. Cz³owiek taki, choæ 
ma rodzinê i przyjació³, czuje siê rozpaczliwie 
samotny. Zatraci³ godnoœæ osobist¹. Powiadaj¹, 
¿e jeœli zabierze siê cz³owiekowi jego godnoœæ 
to znajdzie siê on w pró¿ni.
Najbardziej bezsensownym wyzwoleniem       
z uzale¿nienia jest œmieræ. Mniej wa¿ne jest tu 
cierpi¹ce cia³o. To poczucie winy zabija alko-
holika.
Podczas ostatnich chwil ¿ycia nieraz nagle 
uœwiadamia sobie, ¿e strwoni³ ¿ycie na bez-
nadziejnej walce z alkoholem i odwróci³ siê 
plecami do tych wszystkich, którzy go kochali. 
Moim zdaniem wiêcej alkoholików umiera       
z powodu z³amanego serca ni¿ z powodu 
marskoœci w¹troby.
S³ysza³em od cz³owieka, który nie skoñczy³ 
jeszcze 40 lat i umiera³ z powodu choroby serca 
i w¹troby takie s³owa:
…Prze¿ywam piek³o. Nawet najgorszemu 
wrogowi tego bym nie ¿yczy³. Zniós³bym ka¿dy 

ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki

ból fizyczny, ale nie myœl, ¿e zmarnowa³em 
¿ycie i, ¿e nikogo nie obchodzê. Bo¿e, Bo¿e co 
za œmieræ! Jakbym chcia³ wyjœæ z tego szpitala  
i pomóc takim facetom jak ja. Samotnoœæ mnie 
zabija i œwiadomoœæ, ¿e sam zmarnowa³em 
sobie ¿ycie.

Jeœli to prawda, ¿e w ostatnich chwilach umie-
raj¹cy widzi przed sob¹ ca³e swoje ¿ycie, alko-
holik musia³by umieraæ w ca³kowitej 
rozpaczy. Przypomina sobie bowiem te 
wszystkie zdarzenia, kiedy zawiód³ swoj¹ 
rodzinê i przyjació³. Poniós³ ca³kowit¹ klêskê. 
Umieraj¹cy alkoholik wykañcza siê nie tylko 
fizycznie, ale te¿ uœwiadamiaj¹c sobie, ¿e nic 
nie da³ œwiatu, ¿e zniszczy³ sam siebie. Wie, ¿e 
sprzeniewierzy³ siê Bogu i nikt przy nim nie 
czuwa, podczas ostatnich godzin jego ¿ycia. 
Konanie, które czeka alkoholika jest powolne i 
bolesne, poniewa¿ zwykle w tych chwilach 
jest zupe³nie sam.
Teraz napiszê o moim przyjacielu, który by³ 
cz³onkiem Wspólnoty AA i nie pi³ 5 lat i który 

umiera³ na raka p³uc. Gdy odwiedzi³em go w 
szpitalu mia³ przed sob¹ nie wiêcej ni¿ 2 ty-
godnie ¿ycia. By³ przygnêbiony i litowa³ siê 
nad sob¹. Powiedzia³em mu:
… S³uchaj, czy nie by³oby znacznie gorzej, 
gdybyœ znalaz³ siê  w szpitalu z powodu picia? 
Teraz jest wokó³ Ciebie rodzina. Przesta³eœ piæ. 
WyobraŸ sobie, jakbyœ siê czu³ gdybyœ tu le¿a³ 
œmiertelnie chory dlatego, ¿e nie przesta³eœ 
piæ. Odzyska³eœ zdrowy rozs¹dek i odchodzisz 
przez wszystkich szanowany a to dla Twojej 
rodziny najwa¿niejsze.

Twarz jego rozjaœni³a siê i przemkn¹³ przez ni¹ 
uœmiech, a potem œcisn¹³ moj¹ rêkê i powie-
dzia³:
… Masz racjê. Nie powinienem siê skar¿yæ. 
Nigdy bym sobie nie darowa³, gdybym umiera³ 
z powodu alkoholu.

Opracowa³:
Andrzej B³aszczyk

Czy œmieræ alkoholika jest jedn¹ z najgorszych?

WA¯NE 

OGÓLNOPOLSKIE 

TELEFONY 

POMOCOWE

WA¯NE 

OGÓLNOPOLSKIE 

TELEFONY 

POMOCOWE

Bezp³atna linia pomocy dla dzieci i m³odzie¿y  - 116 111

Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA  - (22) 654 4041

Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148

Pomarañczowa Linia dla Rodziców Pij¹cych Dzieci - 801140068

Telefon Stop Przemocy dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich Rodziców  - 801 120 002

 Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988

Telefon Zaufania dla Kobiet  -22 635 93 92

Niebieska Linia dla ofiar przemocy - 800 120 002

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê - 116 111

I n f o r m a c j e d l a o s ó b u z a l e ¿ n i o n y c h i i c h r o d z i n 
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- œrodki odwo³awcze (gminnej komisji przys³uguje prawo do wniesienia apelacji do s¹du drugiej 
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Czy zobowi¹zanie do leczenia odwyko-wego to to samo co przymus leczenia?

Zobowi¹zanie do leczenia odwykowego, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest tym 
samym co leczenie przymusowe, które w Polsce obowi¹zywa³o do roku 1982 na podstawie 
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awersyjnych metod „leczenia", które „oducz¹ go" siêgania po alkohol. Pocz¹tek lat 80. przyniós³ 

zmiany w leczeniu uzale¿nieñ, nast¹pi³a 
modernizacja oferty terapeutycznej, odejœcie od 
podawania Anticolu, wszywania Esperalu na 
rzecz psychoterapii uzale¿nienia, która 
aktualnie stanowi ofertê w placówkach leczenia 
uzale¿nieñ.
Mimo ¿e procedura nie jest leczeniem 
przymusowym, to stosuje siê w niej pewne 
elementy przymusu. Postanowienie s¹du w 
s p r a w i e  z o b o w i ¹ z a n i a  d o  l e c z e n i a  
odwykowego zastêpuje zgodê pacjenta na 
leczenie i kierownik placówki odwykowej czy 
inna osoba przyjmuj¹ca go na leczenie nie 
powinna pytaæ zobowi¹zanego o zgodê. Tak siê 
czasem dzieje, poniewa¿ pracownicy 
lecznictwa przestrzegaj¹ generalnej zasady 
wyra¿onej w ustawie o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta, która mówi o tym, ¿e 
do udzielenia œwiadczenia zdrowotnego 
konieczna jest zgoda pacjenta i nie wiedz¹, ¿e 
ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i 
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi poprzez 
s¹dowe zobowi¹zanie do leczenia stanowi w 
tym wzglêdzie wyj¹tek, do którego nale¿y siê 
stosowaæ. Po drugie, s¹dowe postanowienie 
oznacza dla osoby zobowi¹zanej obowi¹zek 
poddania siê leczeniu w wyznaczonym przez 
s¹d terminie i trybie i we wskazanej placówce, a 
jeœli zobowi¹zany nie stawi siê na leczenie lub 
nie bêdzie go kontynuowa³, s¹d mo¿e zarz¹dziæ 
doprowadzenie go przez organ policji. Nale¿y 
jednak pamiêtaæ, ¿e placówki odwykowe nie 
pe³ni¹ roli aresztów i osoba tam skierowana nie 
przebywa na oddziale zamkniêtym. 

Z pewnoœci¹ jest to najgorsza droga do œmierci. 
Ofiara alkoholizmu opuszczaj¹c ten œwiat jest 
ca³kowicie osamotniona. Cz³owiek taki, choæ 
ma rodzinê i przyjació³, czuje siê rozpaczliwie 
samotny. Zatraci³ godnoœæ osobist¹. Powiadaj¹, 
¿e jeœli zabierze siê cz³owiekowi jego godnoœæ 
to znajdzie siê on w pró¿ni.
Najbardziej bezsensownym wyzwoleniem       
z uzale¿nienia jest œmieræ. Mniej wa¿ne jest tu 
cierpi¹ce cia³o. To poczucie winy zabija alko-
holika.
Podczas ostatnich chwil ¿ycia nieraz nagle 
uœwiadamia sobie, ¿e strwoni³ ¿ycie na bez-
nadziejnej walce z alkoholem i odwróci³ siê 
plecami do tych wszystkich, którzy go kochali. 
Moim zdaniem wiêcej alkoholików umiera       
z powodu z³amanego serca ni¿ z powodu 
marskoœci w¹troby.
S³ysza³em od cz³owieka, który nie skoñczy³ 
jeszcze 40 lat i umiera³ z powodu choroby serca 
i w¹troby takie s³owa:
…Prze¿ywam piek³o. Nawet najgorszemu 
wrogowi tego bym nie ¿yczy³. Zniós³bym ka¿dy 
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ból fizyczny, ale nie myœl, ¿e zmarnowa³em 
¿ycie i, ¿e nikogo nie obchodzê. Bo¿e, Bo¿e co 
za œmieræ! Jakbym chcia³ wyjœæ z tego szpitala  
i pomóc takim facetom jak ja. Samotnoœæ mnie 
zabija i œwiadomoœæ, ¿e sam zmarnowa³em 
sobie ¿ycie.

Jeœli to prawda, ¿e w ostatnich chwilach umie-
raj¹cy widzi przed sob¹ ca³e swoje ¿ycie, alko-
holik musia³by umieraæ w ca³kowitej 
rozpaczy. Przypomina sobie bowiem te 
wszystkie zdarzenia, kiedy zawiód³ swoj¹ 
rodzinê i przyjació³. Poniós³ ca³kowit¹ klêskê. 
Umieraj¹cy alkoholik wykañcza siê nie tylko 
fizycznie, ale te¿ uœwiadamiaj¹c sobie, ¿e nic 
nie da³ œwiatu, ¿e zniszczy³ sam siebie. Wie, ¿e 
sprzeniewierzy³ siê Bogu i nikt przy nim nie 
czuwa, podczas ostatnich godzin jego ¿ycia. 
Konanie, które czeka alkoholika jest powolne i 
bolesne, poniewa¿ zwykle w tych chwilach 
jest zupe³nie sam.
Teraz napiszê o moim przyjacielu, który by³ 
cz³onkiem Wspólnoty AA i nie pi³ 5 lat i który 

umiera³ na raka p³uc. Gdy odwiedzi³em go w 
szpitalu mia³ przed sob¹ nie wiêcej ni¿ 2 ty-
godnie ¿ycia. By³ przygnêbiony i litowa³ siê 
nad sob¹. Powiedzia³em mu:
… S³uchaj, czy nie by³oby znacznie gorzej, 
gdybyœ znalaz³ siê  w szpitalu z powodu picia? 
Teraz jest wokó³ Ciebie rodzina. Przesta³eœ piæ. 
WyobraŸ sobie, jakbyœ siê czu³ gdybyœ tu le¿a³ 
œmiertelnie chory dlatego, ¿e nie przesta³eœ 
piæ. Odzyska³eœ zdrowy rozs¹dek i odchodzisz 
przez wszystkich szanowany a to dla Twojej 
rodziny najwa¿niejsze.

Twarz jego rozjaœni³a siê i przemkn¹³ przez ni¹ 
uœmiech, a potem œcisn¹³ moj¹ rêkê i powie-
dzia³:
… Masz racjê. Nie powinienem siê skar¿yæ. 
Nigdy bym sobie nie darowa³, gdybym umiera³ 
z powodu alkoholu.

Opracowa³:
Andrzej B³aszczyk

Czy œmieræ alkoholika jest jedn¹ z najgorszych?
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TELEFONY 

POMOCOWE

Bezp³atna linia pomocy dla dzieci i m³odzie¿y  - 116 111

Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA  - (22) 654 4041

Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148

Pomarañczowa Linia dla Rodziców Pij¹cych Dzieci - 801140068

Telefon Stop Przemocy dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich Rodziców  - 801 120 002

 Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988

Telefon Zaufania dla Kobiet  -22 635 93 92

Niebieska Linia dla ofiar przemocy - 800 120 002

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê - 116 111

I n f o r m a c j e d l a o s ó b u z a l e ¿ n i o n y c h i i c h r o d z i n 
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Wydawnictwo Kobiece, 2019
Cesca znajduje siê w kiepskim momencie ¿ycia. Jej ojciec chrzestny proponuje, ¿eby spêdzi³a lato w willi jego przyjació³ we 
W³oszech i nabra³a tam wiatru w ¿agle. Kiedy przyje¿d¿a na miejsce, odkrywa, ¿e dom nale¿y do cz³owieka, którego wini za 
swoj¹ pora¿kê. Hollywoodzki przystojniak, Sam Carlton, jest na jêzykach wszystkich plotkarskich mediów po jednym ze 
swoich wybryków. Postanawia ukryæ siê przed œwiatem w rodzinnej willi nad jeziorem Como. Kiedy tam dociera, nie 
spodziewa siê, ¿e nie tylko on szuka w tym domu azylu. Cesca i Sam musz¹ siê zmierzyæ ze swoj¹ przesz³oœci¹. Pocz¹tkowo 
nieœmia³a przyjaŸñ szybko zamienia siê w silne uczucie. Ka¿de lato musi siê jednak kiedyœ skoñczyæ.

Lira, 2019
Hrabia Antoni Mokrzycki wyje¿d¿a na zlecenie wywiadu do ogarniêtej wojn¹ domow¹ Hiszpanii. Na jego drodze pojawia siê 
m³ody anarchista, torreador Teo. Mokrzycki stanie przed koniecznoœci¹ postawienia wszystkiego na jedn¹ kartê i zaryzykuje - 
swoj¹ karierê, narzeczeñstwo, a nawet ¿ycie. Wojciech Dutka, historyk z wykszta³cenia i z zami³owania, z pisarskim 
kunsztem wplata w los bohatera w dzieje jednej z najkrwawszych wojen domowych wspó³czesnej Europy. Mokrzycki spotka 
wielkie postaci historycznych: Ernesta Hemingwaya, Federico Garciê Lorkê, Simone Weil, Pablo Nerudê oraz prze-
ra¿aj¹cego genera³a Quiepo del Llano. Stanie te¿ oko w oko z genera³em Franco...
To doskona³e po³¹czenie powieœci historycznej z literatur¹ sensacyjno-szpiegowsk¹!

W dniu 16 paŸdziernika 2019 roku goœci³ w Bibliotece pan Zbigniew Ko³ba, fizjoterapeuta, 
autor ksi¹¿ki „ZnajdŸ mnie i kiedyœ odwiedŸ”.

Publikacja jest zwi¹zana z miejscowoœciami, które kojarz¹ siê z nazwami zwierz¹t, 
ptaków i drzew na przyk³ad. D¹b, Jastrz¹b, NiedŸwiedŸ. 
Przeznaczona jest dla dzieci i m³odzie¿y. 
Ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana, pobudza wyobraŸniê i wra¿liwoœæ m³odego czytelnika.

W pierwszym spotkaniu brali udzia³ uczniowie klas drugich z Marianki i Stojade³.
PóŸniej autor spotka³ siê z czytelnikami nieco starszymi czyli uczniami 
klas pi¹tej i szóstej z Zamienia.
Uczestnicy wys³uchali fragmentów ksi¹¿ki, rozwi¹zywali zagadki, zadawali pytania, 
a tak¿e us³yszeli kilka cennych uwag na temat czytania ksi¹¿ek,  
pos³ugiwania siê map¹ oraz zdrowego trybu ¿ycia.
Chêtnie nabywali promowan¹ ksi¹¿kê wraz z autografem i dedykacj¹.

Dwukropek, 2019
Pewnego razu by³ sobie kapitan piratów tak maleñki, ¿e wiatr porywa³ go przy najl¿ejszym podmuchu. Kiedy podczas bitwy   
z innymi, z³ymi piratami maleñki kapitan znikn¹³, wszyscy myœleli, ¿e przepad³ bez wieœci. Okazuje siê jednak, ¿e bycie 
maleñkim czasami pomaga i ¿e naprawdê wielkie rzeczy mog¹ mieæ ró¿ne kszta³ty i rozmiary, bardzo du¿e lub ca³kiem ma³e.

Zbigniew 
Ko³ba

s p o t k a n i a
a u t o r s k i e
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