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Szanowni Pañstwo!

Pierwszy kwarta³ Nowego Roku to okres sk³a-
dania w urzêdach skarbowych rocznego zez-
nania podatkowego PIT. Niezale¿nie od formy 
rozliczenia: z³o¿enie deklaracji samodzielnie 
lub korzystaj¹c z us³ugi Twój e-PIT, wype³-
niaj¹c w odpowiedni sposób swoj¹ deklaracjê 
podatkow¹ mo¿ecie znacz¹co wesprzeæ Nasz¹ 
Wspólnotê Samorz¹dow¹. Je¿eli mieszkacie 
na terenie gminy zale¿y Wam na jej rozwoju, 
podniesieniu komfortu ¿ycia i jakoœci us³ug 
publicznych oraz zwiêkszeniu dochodów 
bud¿etowych bez ponoszenia dodatkowych obci¹¿eñ finansowych, wska¿cie   
w Urzêdzie Skarbowym Gminê Miñsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania. 
37,98% wp³ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych  przekazywane 
jest z bud¿etu pañstwa do bud¿etu gminy, w której te osoby zamieszkuj¹. 
Zg³oszenie zmiany miejsca zamieszkania w Urzêdzie Skarbowym nie wi¹¿e siê 
dla Pañstwa z ¿adnymi niedogodnoœciami. Nie wymaga zmiany miejsca zamel-
dowania, czy wymiany dokumentów. Wszystkich mieszkañców Naszej Gminy 
obs³uguje Urz¹d Skarbowy w Miñsku Mazowieckim maj¹cy swoj¹ siedzibê 
przy ul. Szczeciñskiej 2.
Jeœli rozliczaj¹ siê Pañstwo z podatku dochodowego jako osoby fizyczne 
(nie prowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej i niezarejestrowane jako podat-
nicy VAT) to na formularzu PIT rocznym nale¿y wpisaæ:
! w czêœci A  - Urz¹d Skarbowy w Miñsku Mazowieckim.
! w czêœci B  - adres zamieszkania na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki.
Je¿eli chc¹ Pañstwo wskazaæ miejsce zamieszkania w Gminie Miñsk Mazo-
wiecki poza okresem rocznego rozliczenia, nale¿y wype³niæ formularz ZAP-3, 
który s³u¿y do informowania Urzêdu Skarbowego o zmianie miejsca zamiesz-
kania (je¿eli jest inne ni¿ adres sta³ego zameldowania) lub numeru konta 
bankowego. Urzêdy Skarbowe posiadaj¹ dostêp do rejestru pañstwowego 
PESEL, wiêc o zmianie innych danych osobowych nie musimy ich informowaæ.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, aby o fakcie zmiany urzêdu skarbowego powia-
domiæ pracodawcê.
Pozostali podatnicy (prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹) maj¹ obowi¹zek 
poinformowaæ o zmianie adresu zamieszkania w ramach aktualizacji zg³oszenia 
identyfikacyjnego. Wymaga to z³o¿enia (w zale¿noœci od ich statusu ewidencyj-
nego) formularza CEIDG-1 lub NIP-7. Zg³oszenia aktualizacyjnego musz¹ 
dokonaæ w ci¹gu 7 dni od dnia zmiany adresu.
Jeszcze raz serdecznie Pañstwa zachêcam do wybrania takiej formy wsparcia 
Naszego Samorz¹du, abyœmy dalej mogli wspólnie budowaæ piêkn¹ i bogat¹ 
Gminê Miñsk Mazowiecki.
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Szko³a podstawowa w Zamieniu 
im. marsza³ka Józefa Pi³sudskiego

w zimowej szacie - zdjêcie wykonane w 2018 roku

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

foto - modelex 

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Wieczorna iluminacja

Od listopada ubieg³ego roku budynek Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki ma nowy element 
ozdobny. Na zachodniej elewacji Wie¿y Zega-
rowej po zapadniêciu zmierzchu jest wyœ-
wietlany ruchomy obraz z silnego projektora 
umieszczonego na œcianie frontowej g³ównego 
budynku. Na razie dysponujemy dwoma 
motywami. Jednym jest zobrazowanie naro-
dowej flagi, drugim obraz spadaj¹cych 
œnie¿ynek. Trzeba przyznaæ, ¿e ta iluminacja 
wygl¹da ciekawie i spotka³a siê z uznaniem 
mieszkañców, którzy w okresie najkrótszych 
dni mogli przy okazji za³atwiania spraw w Urzê-
dzie, przyjrzeæ siê tej ozdobie. Projektor jest w³¹-
czany i gaszony automatycznie, zgodnie z usta-
lonym godzinnym schematem, tu¿ po astrono-
micznym zachodzie i wschodzie S³oñca.

Uchwa³y XIV sesji Rady Gminy Ju¿ lataj¹!

Nowoczesna pracownia jêzykowa
w SP w Zamieniu

32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

Flota samolotów MiG-29 wzniesie siê w 
powietrze - zapowiedzia³ inspektor Si³ 
Powietrznych w Dowództwie Generalnym 
Rodzajów Si³ Zbrojnych gen. dyw. Jacek 
Pszczo³a po spotkaniu z za³ogami tych 
samolotów. Te wa¿ne deklaracje z³o¿ono pod 
koniec ubieg³ego roku. Po kilku tygodniach od 
spotkania odby³y siê pierwsze loty naszych 
MiG-ów. Piloci z powodu d³ugiego zawie-
szenia w lotach swoich samolotów utracili 
aktualnoœæ dopuszczeñ do lotów Jednak¿e nie 
by³a to sytuacja bez wyjœcia - istnieje legalna 
procedura umo¿liwiaj¹ca s topniowe 
przywracanie pilotom prawa do wykonywania 
lotów. Aktualnie przygotowanych do lotów s¹ 
dwie maszyny szkolno-bojowe i trzy samoloty 
w wersji jednomiejscowej. Dwanaœcie czeka 
na loty próbne po okresowych przegl¹dach 
technicznych. 

Inwestycja „Utworzenie nowoczesnej praco-

wni do jêzyka angielskiego i rosyjskiego” zos-
ta³a zakoñczona. Prace by³y wykonywane od    
6 listopada 2019 roku  do 6 grudnia. 
Prowadzony zakres prac dotyczy³ przygoto-
wania istniej¹cego pomieszczenia szkolnego 
do pe³nienia funkcji pracowni jêzykowej oraz 
zakup, dostawê i monta¿ fabrycznie nowego 
wyposa¿enia  ³¹cznie stworzono 25 stanowisk. 
Na ten cel zakupiono m.in. komputery z opro-
gramowaniem Office 2019, s³uchawki z mikro-
fonem, zestaw g³oœników œciennych, biurka, 
krzes³a oraz rolety zaciemniaj¹ce. Koszt ca³ego 
przedsiêwziêcia to 103 190 z³.
Teraz pracownia zostanie przetestowana przez 
samych zainteresowanych - uczniów Szko³y 
Podstawowej w Zamieniu. Mamy nadziejê, ¿e 
zwiêkszenie komfortu wp³ynie pozytywnie na 
uczniów oraz u³atwi pracê nauczycielom.
 
Zadanie wspó³finansowane z bud¿etu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Programu Dofinansowania Praco-
wni Informatycznych i Jêzykowych”.

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki na potrzeby 
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej 
zakupi oprogramowanie, sprzêt komputerowy 
oraz czêœci systemu zdalnego pomiaru, 
odczytu i przesy³ania danych niezbêdne do 
œwiadczenia e-us³ug publicznych. W ramach 
tego projektu powstanie tak¿e e-portal GZKG, 
na którym mieszkañcy ³atwo wyszukaj¹ 
potrzebne im informacje. Ca³oœæ dotyczy 
stworzenia gminnej sieci elektronicznego 
pomiaru zu¿ycia wody przez mieszkañców.
Wdro¿one e-us³ugi przyczyni¹ siê do poprawy 
jakoœci œwiadczonych us³ug, zwiêkszenia kom-
fortu odbiorców us³ug wodno – œciekowych,  
w szczególnoœci w zakresie zdalnych odczy-
tów czy e-faktur. Ka¿dy u¿ytkownik/odbiorca 
wody z gminnych wodoci¹gów przestanie byæ 
obarczany koniecznoœci¹ odczytu wskazañ wodo-
mierzy i przekazywaniu tej informacji do 
GZGK w celu wystawienia faktury. 
Ca³kowita wartoœæ projektu: 2 319 780,00 z³   
w tym kwota dofinansowania z œrodków Unii 
Europejskiej: 1 508 800,00 z³

Informatyzacja Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej 

Nr XIV.115.2019 Rady Gminy w sprawie uch-
walenia bud¿etu Gminy Miñsk Maz. na 2020 rok
Nr XIV.116.2019 Rady Gminy w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Miñsk 
Mazowiecki na lata 2020-2028
Nr XIV.117.2019 Rady Gminy w sprawie 
zmian w bud¿ecie Gminy na 2019 rok
Nr XIV.118.2019 Rady Gminy w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2019-2026
Nr XIV.119.2019 Rady Gminy w sprawie usta-
lenia wysokoœci diet dla radnych oraz zasad ich 
przyznawania
Nr XIV.120.2019 Rady Gminy w sprawie usta-
lenia diety dla Przewodnicz¹cych organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych - 
so³tysów za udzia³ w sesjach Rady Gminy
Nr XIV.121.2019 Rady Gminy w sprawie po-
boru podatków w drodze inkasa od osób fizy-
cznych, wyznaczenia inkasentów oraz okreœ-
lenia wysokoœci wynagrodzenia za inkaso
Nr XIV.122.2019 Rady Gminy w sprawie 
okreœlenia œredniej ceny jednostek paliwa w gmi-
nie Miñsk Maz. na rok szkolny 2019/2020 
Nr XIV.123.2019 Rady Gminy w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkó³, 
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina 
Miñsk Mazowiecki
Nr XIV.124.2019 Rady Gminy w sprawie uch-
walenia ramowego planu pracy Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok i sposobu jego 
realizacji
Nr XIV.125.2019 Rady Gminy w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Komisji Bud¿etu i In-
westycji Rady Gminy Miñsk Maz.  na 2020 r.
Nr XIV.126.2019 Rady Gminy w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Komisji Oœwiaty, 
Kultury i Sportu Rady Gminy  na 2020 r.
Nr XIV.127.2019 Rady Gminy w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy  na 2020 r.
Nr XIV.128.2019 Rady Gminy w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Miñsk Mazowiecki na 2020 r.

UWAGA! 

Od pocz¹tku roku zmieniony jest
nr konta bankowego do wp³at 

za wywóz œmieci z terenu Gminy. 
Nowy numer podany jest ni¿ej
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Naszego Samorz¹du, abyœmy dalej mogli wspólnie budowaæ piêkn¹ i bogat¹ 
Gminê Miñsk Mazowiecki.

W numerze

w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l

Styczeñ 2020 (198)

g³os
  Z i em i M iñ s k i e j

ISSN 1897-7448

WYDAWCA: Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki 
i Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

ZESPÓ£ REDAKCYJNY: Antoni Janusz Piechoski, Rados³aw Legat, 
Kinga Sadowska, Albert WoŸnica,

Andrzej B³aszczyk 

ADRES REDAKCJI: 
Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, 
tel. 25 756 25 00
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

Jolanta Damasiewicz, 

PROJEKT GRAFICZNY I SK£AD ORAZ REKLAMY I OG£OSZENIA: 
ARW Modelex, ul. Koœciuszki 13/24
tel. 660 97 36 98, 604 44 22 45, e-mail: jacek@modelex.pl

Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo do skracania artyku³ów 

NASZA OK£ADKA:
 
O gminnym projekcie Kreatywna Szko³a
piszemy wiêcej na stronie 4

G³osZiemiMiñskiej 3

Poznaj swoj¹ gminê Foto: Jacek Maria Jeliñski

Aktualnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Kreatywna szko³a   . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Wieœci z naszych szkó³   . . . . . . . . . . . . . 5

Ekologia w gminie    . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ekologia  - segregacja œmieci  . . . . . . . . . 7

Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9

Zasady postêpowania z azbestem . . . . . 10 

Inwestycje w gminne 2020  . . . . . . . . . 10

Przestrzeñ gminna - lokalna wartoœæ . . 11

Twój PIT    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Rodzinna Gmina    . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Informacje dla osób uzale¿nionych . . . . . 13

Biblioteczne nowoœci. . . . . . . . . . . . . . . 14

Akwarelka - œwi¹teczny czas   . . . . . . . . 14

Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 16 

Szko³a podstawowa w Zamieniu 
im. marsza³ka Józefa Pi³sudskiego

w zimowej szacie - zdjêcie wykonane w 2018 roku

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

foto - modelex 

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2
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Od listopada ubieg³ego roku budynek Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki ma nowy element 
ozdobny. Na zachodniej elewacji Wie¿y Zega-
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wietlany ruchomy obraz z silnego projektora 
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budynku. Na razie dysponujemy dwoma 
motywami. Jednym jest zobrazowanie naro-
dowej flagi, drugim obraz spadaj¹cych 
œnie¿ynek. Trzeba przyznaæ, ¿e ta iluminacja 
wygl¹da ciekawie i spotka³a siê z uznaniem 
mieszkañców, którzy w okresie najkrótszych 
dni mogli przy okazji za³atwiania spraw w Urzê-
dzie, przyjrzeæ siê tej ozdobie. Projektor jest w³¹-
czany i gaszony automatycznie, zgodnie z usta-
lonym godzinnym schematem, tu¿ po astrono-
micznym zachodzie i wschodzie S³oñca.

Uchwa³y XIV sesji Rady Gminy Ju¿ lataj¹!
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Powietrznych w Dowództwie Generalnym 
Rodzajów Si³ Zbrojnych gen. dyw. Jacek 
Pszczo³a po spotkaniu z za³ogami tych 
samolotów. Te wa¿ne deklaracje z³o¿ono pod 
koniec ubieg³ego roku. Po kilku tygodniach od 
spotkania odby³y siê pierwsze loty naszych 
MiG-ów. Piloci z powodu d³ugiego zawie-
szenia w lotach swoich samolotów utracili 
aktualnoœæ dopuszczeñ do lotów Jednak¿e nie 
by³a to sytuacja bez wyjœcia - istnieje legalna 
procedura umo¿liwiaj¹ca s topniowe 
przywracanie pilotom prawa do wykonywania 
lotów. Aktualnie przygotowanych do lotów s¹ 
dwie maszyny szkolno-bojowe i trzy samoloty 
w wersji jednomiejscowej. Dwanaœcie czeka 
na loty próbne po okresowych przegl¹dach 
technicznych. 
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UWAGA! 

Od pocz¹tku roku zmieniony jest
nr konta bankowego do wp³at 

za wywóz œmieci z terenu Gminy. 
Nowy numer podany jest ni¿ej
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15 stycznia w godzinach popo³udniowych w 
naszej szkole odby³o siê kolêdowanie. Melodie 
znanych kolêd, pastora³ek oraz piosenek œwi¹-
tecznych wype³ni³y salê teatraln¹ i nasze serca.
By³o wzruszaj¹co, piêknie i radoœnie.
Dziêkujemy Goœciom, ¿e zechcieli na chwilê 
siê zatrzymaæ i razem z nami oddaæ siê pasji 
wspólnego muzykowania.

Szko³a Podstawowa
w Brzózem

WYDARZENIA SPORTOWE

W ostatnim czasie uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Brzózem 
brali aktywny udzia³ w Gminnych Mistrzo-
stwach Sportowych w: pi³ce rêcznej dziewcz¹t 
klas 4-6, koszykówce ch³opców klas 7-8 oraz 
tenisie sto³owym ch³opców klas 4-6, dziewcz¹t 
klas 7-8 i ch³opców klas 7-8.
W pi³ce rêcznej dziewcz¹t klas 4-6 rywalizacja 
by³a bardzo wyrównana o czym œwiadczy fakt, 
¿e 3 szko³y mia³y szansê na zajêcie 2 miejsca   
w ca³ych rozgrywkach. Ostatecznie decydowa³ 
wynik bezpoœrednich meczy pomiêdzy dru¿y-
nami, a spoœród szkó³ ze Stojade³, Marianki       
i Brzózego Nasza szko³a mia³a najmniej ko-
rzystny bilans bramkowy i dlatego uplasowa³a 
siê na 4 miejscu. Serdecznie gratulujemy zaan-
ga¿owania, woli walki i postawy fair-play dru-
¿ynie w sk³adzie: Alicja Mirosz, Dominika Si-

28 Fina³ Wielkiej Orkiestry 
Œwi¹tecznej Pomocy

Kolejny raz nasza szko³a wziê³a udzia³ w 
Wielkiej Orkiestrze Œwiatecznej Pomocy. 
Nasi wolontariusze zebrali ³¹cznie 6127,40 z³

Szko³a Podstawowa 
w Janowie

KOLÊDOWANIE

20 stycznia klasy drugie odby³y nietypow¹ lekcjê wychowania fizycznego. Po profesjonalnej roz-
grzewce pod okiem instruktora, uczestnicy wycieczki korzystali z szeregu atrakcji, m.in. œcie¿ek 
akrobatycznych, koszów do wsadów, trampolin sportowych, basenów wype³nionych g¹bkami, 
oraz œcian wspinaczkowych.
Pobyt w parku sprzyja³ wyrabianiu nawyku aktywnego spêdzania wolnego czasu, rozwijania 
zainteresowania sportem, a przede wszystkim uœwiadomi³, i¿ skoki na trampolinie czy te¿ wspi-
naczka, to nie tylko wspania³a zabawa, ale równie¿ doskona³e æwiczenie dla miêœni r¹k i nóg.
Z pewnoœci¹ dla ka¿dego ta niezwyk³a lekcja WF-u by³a ciekawym doœwiadczeniem.

Wyj¹tkowa lekcja WF-u w Stacji Grawitacji
Szko³a Podstawowa - Stara Niedzia³ka

wak, Maja Piechowicz, Ania Pyrzanowska, 
Karolina Pyrzanowska, Kornelia Naumiuk, 
Amelia Mudant, Daria Szopa.
W koszykówce ch³opców klas 7-8 o pierwszym 
miejscu w koñcowej klasyfikacji równie¿ decy-
dowa³y bezpoœrednie mecze dru¿yn z tak¹ sa-
m¹ zdobycz¹ punktow¹. Po podliczeniu rzuco-
nych i straconych koszy ostatecznie na 1 miej-
scu znalaz³a siê SP w Stojad³ach, 2 miejsce 
przypad³o SP w Mariance, a na 3 miejscu znala-
z³a siê SP w Brzózem. Dru¿yna wyst¹pi³a w 
sk³adzie: Arkadiusz Kulma, Cezary Kulma, 
Szymon Radzio, Marcin Zarzycki, Szymon 
Wieczorek, Eryk Ruta.
W tenisie sto³owym Szko³a Podstawowa w 
Brzózem wyst¹pi³a w Gminnych Mistrzos-
twach w trzech kategoriach: ch³opcy klas 4-6 
reprezentanci to: Jan Ko³odziejczyk i Dawid 
Jaworski; dziewczyny klas 7-8, reprezentantki 
to: Aleksandra Piotrkowicz, And¿elika Mirosz   
i Karina Koliñska; ch³opcy klas 7-8, reprezen-
tanci to: Tomasz Rad³owski, Marcin Zarzycki, 
Jan Pyrzanowski. Wszyscy dzielnie walczyli 
do ostatniej pi³ki, a sukcesem sta³o siê 1 miejsce 
ch³opców klas 7-8. Wszystkim reprezentantom 
gor¹co gratulujemy.

Marzena Wnuk, El¿bieta Wójcicka

Projekt „Kreatywna szko³a w Gminie Miñsk Mazowiecki” jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego               

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej X Edukacja dla 

rozwoju regionu, Dzia³ania 10.1 Kszta³cenie i rozwój dzieci i m³odzie¿y, Poddzia³ania 10.1.1 Edukacja ogólna. 

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³

„Matematyka – królowa nauk”

„Szkie³ko i oko – przyrodniczo/biologiczne laboratorium”

„Fascynuj¹cy wszechœwiat – laboratorium fizyczno-astronomiczne”

„Fascynuj¹ca chemia”

„Laboratorium kodowania / tworzenia gier komputerowych 

/animacji komputerowych”

„Matematyka i przyroda z eksperymentem”

„Œwiat robotów – laboratorium”

„Speaking English – Practical Conversation” oraz „Jêzyk rosyjski” 

„Edukacja muzyczna" oraz "Muzyka i scena”

„Plastyka” 

„Zajêcia gimnastyczne korekcyjne dla uczniów z wadami postawy”

Zajêcia dla uczniów ze specyficznymi trudnoœciami 

w czytaniu i pisaniu, w tym tak¿e zagro¿onymi ryzykiem dysleksji

„Zajêcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami 

rozwoju mowy” 

Zajêcia o charakterze terapeutycznym - bajkoterapia, 

muzykoterapia, arteterapia, teatroterapia, biblioterapia, 

Zajêcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne, przeznaczone s¹ 

dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniaj¹cymi 

funkcjonowanie spo³eczne, borykaj¹cymi siê z problemami 

osobistymi i trudnoœciami ¿yciowymi.

ZAJÊCIA DO WYBORU PRZEZ UCZNIÓW

Projekt ruszy³ na pocz¹tku miesi¹ca. 
Wszystkie gminne szko³y zg³osi³y swój akces w tym 
programie. Nabór chêtnych uczniów i zapisy na 
poszczególne zajêcia odbywa³y siê jeszcze jesieni¹.
Z pierwszych obserwacji wynikaj¹ optymistyczne 
wnioski - m³odzie¿ gremialnie zadeklarowa³a chêæ 
wziêcia udzia³u w tych dodatkowych zajêciach.
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê robotyka...
Budujmy z dzieciakami roboty!
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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.

     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 szczegó³o-
wego 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 
zielonego trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpa-
dy opakowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹-
ce biodegradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ 
obowi¹zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W no-
wych regulacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru nie-
bieskiego, opisany „Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z na-
pisem „Szk³o”, pojemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz 
opakowañ wielo-materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale  
i tworzywa sztuczne”, 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. Przemys³owej 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 pochodz¹ce z pielê-
gnacji 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 wy-
niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: zanie-
czyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-
niowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, odpadów 
budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - powsta³e w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwo-
lenia 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

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1 lipca ub.r. na terenie naszej gminy zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ 
antysmogow¹ Sejmiku Województwa Mazowieckiego w piecach nie wolno spalaæ:

- mu³ów i flotokoncentratów wêglowych oraz mieszanek produkowanych 
  z ich wykorzystaniem,
- wêgla brunatnego oraz paliw sta³ych produkowanych z wykorzystaniem tego wêgla,
- wêgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
- paliw zawieraj¹cych biomasê o wilgotnoœci w stanie roboczym powy¿ej 20 proc. 
  (np. mokrego drewna).

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu:
- plastikowymi torbami i butelkami,
- ubraniami,
- opadami z gumy,
- bateriami,
- p³ytami wiórowymi.

Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim:
- wêglem kamiennym gruboziarnistym,
- ekogroszkiem,
- peletem,
- brykietem,
- biomas¹ drzewn¹,
- drewnem sezonowanym.

Terminy wymiany kot³ów i pieców w woj. Mazowieckim:

• do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa mazowieckiego bêd¹ musieli pozbyæ siê kot³ów 
niespe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków 
niespe³niaj¹cych kryteriów emisji ekoprojektu.
• do 1 stycznia 2028 nie bêdzie ju¿ mo¿na u¿ytkowaæ kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne klas 3 i 4 ww. 
normy.

PALENIE W PIECU
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UWAGA! Trwa ju¿ drugi nabór wniosków o do-
finansowanie domowych instalacji PV. 
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”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê 
kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg-
³ym lub ju¿ w tym roku zbudowa³, uruchomi³    
i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sieci energe-
tycznej PGE swoj¹ przydomow¹ instalacjê 
fotowoltaiczn¹. Wystarczy przys³aæ wniosek. 
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.
Program jest finansowany przez Pañstwo.

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

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

Czy mo¿na zarobiæ na produkcji w³asne-
go pr¹du? Wiele firm montuj¹cych pane-
le fotowoltaiczne reklamuje swoje us³ugi 
has³em - „darmowy pr¹d ze s³oñca”. 
Pañstwo Polskie ma monopol na produk-
cjê, dystrybucjê i sprzeda¿ odbiorcom 
detalicznym energii elektrycznej. Reali-
zuje te zadania przy pomocy Spó³ek Skar-
bu Pañstwa. Na Mazowszu dostawami 
pr¹du do gospodarstw domowych za-
rz¹dza spó³ka PGE. Ustawa prosumencka 
(zlepek s³ów - producent bêd¹cy jedno-
czeœnie konsumentem) dopuszcza mo¿-
liwoœæ produkcji energii elektrycznej na 
w³asne potrzeby z mo¿liwoœci¹ odsprze-
da¿y nadwy¿ki do sieci pañstwowej i od-
bioru tej nadwy¿ki w okresach z³ej pogo-
dy, zimy, nocy - czyli wtedy, kiedy nasze 
panele nie produkuj¹ ju¿ pr¹du. Haczyk 
tkwi we wzajemnych rozliczeniach - my   
i PGE. Spó³ka odbiera od nas nadmiar 
wyprodukowanej energii, ale oddaje tyl-
ko 70%. Ile byœmy nie wyprodukowali na 
zapas, nie odbierzemy wszystkiego. Nie 
ma, nie by³o i nie bêdzie darmowego pr¹-
du. Czyli co, ca³a zabawa siê nie op³aca?
Op³aca. I to na dwóch polach. Mamy je-
dnak 3/4 zu¿ytej energii wyprodukowa-
nej przez nas samych.I ta czêœæ jest czys-
t¹, zielon¹ energi¹, która nie obci¹¿a 
bilansu wêglowego naszej Planety. 
Warto inwestowaæ... Cdn.

Czym jest fotowoltaika?
Jak dzia³a panel s³oneczny?

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E-mobilnoœæ

deskorolka, hulajnoga
skuter, samochód -
wszystko 
z elektrycznym napêdem...

Czy to ma sens?
Czy jest bezpieczne?

Od nastêpnego 
numeru GZM
zaczniemy publikowaæ 
poradnik
u¿ytkownika e-pojazdów
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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.

     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 szczegó³o-
wego 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 
zielonego trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpa-
dy opakowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹-
ce biodegradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ 
obowi¹zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W no-
wych regulacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru nie-
bieskiego, opisany „Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z na-
pisem „Szk³o”, pojemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz 
opakowañ wielo-materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale  
i tworzywa sztuczne”, 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. Przemys³owej 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 pochodz¹ce z pielê-
gnacji 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 wy-
niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: zanie-
czyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-
niowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, odpadów 
budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - powsta³e w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwo-
lenia 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

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1 lipca ub.r. na terenie naszej gminy zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ 
antysmogow¹ Sejmiku Województwa Mazowieckiego w piecach nie wolno spalaæ:

- mu³ów i flotokoncentratów wêglowych oraz mieszanek produkowanych 
  z ich wykorzystaniem,
- wêgla brunatnego oraz paliw sta³ych produkowanych z wykorzystaniem tego wêgla,
- wêgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
- paliw zawieraj¹cych biomasê o wilgotnoœci w stanie roboczym powy¿ej 20 proc. 
  (np. mokrego drewna).

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu:
- plastikowymi torbami i butelkami,
- ubraniami,
- opadami z gumy,
- bateriami,
- p³ytami wiórowymi.

Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim:
- wêglem kamiennym gruboziarnistym,
- ekogroszkiem,
- peletem,
- brykietem,
- biomas¹ drzewn¹,
- drewnem sezonowanym.

Terminy wymiany kot³ów i pieców w woj. Mazowieckim:

• do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa mazowieckiego bêd¹ musieli pozbyæ siê kot³ów 
niespe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków 
niespe³niaj¹cych kryteriów emisji ekoprojektu.
• do 1 stycznia 2028 nie bêdzie ju¿ mo¿na u¿ytkowaæ kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne klas 3 i 4 ww. 
normy.
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UWAGA! Trwa ju¿ drugi nabór wniosków o do-
finansowanie domowych instalacji PV. 
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”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê 
kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg-
³ym lub ju¿ w tym roku zbudowa³, uruchomi³    
i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sieci energe-
tycznej PGE swoj¹ przydomow¹ instalacjê 
fotowoltaiczn¹. Wystarczy przys³aæ wniosek. 
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.
Program jest finansowany przez Pañstwo.

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

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

Czy mo¿na zarobiæ na produkcji w³asne-
go pr¹du? Wiele firm montuj¹cych pane-
le fotowoltaiczne reklamuje swoje us³ugi 
has³em - „darmowy pr¹d ze s³oñca”. 
Pañstwo Polskie ma monopol na produk-
cjê, dystrybucjê i sprzeda¿ odbiorcom 
detalicznym energii elektrycznej. Reali-
zuje te zadania przy pomocy Spó³ek Skar-
bu Pañstwa. Na Mazowszu dostawami 
pr¹du do gospodarstw domowych za-
rz¹dza spó³ka PGE. Ustawa prosumencka 
(zlepek s³ów - producent bêd¹cy jedno-
czeœnie konsumentem) dopuszcza mo¿-
liwoœæ produkcji energii elektrycznej na 
w³asne potrzeby z mo¿liwoœci¹ odsprze-
da¿y nadwy¿ki do sieci pañstwowej i od-
bioru tej nadwy¿ki w okresach z³ej pogo-
dy, zimy, nocy - czyli wtedy, kiedy nasze 
panele nie produkuj¹ ju¿ pr¹du. Haczyk 
tkwi we wzajemnych rozliczeniach - my   
i PGE. Spó³ka odbiera od nas nadmiar 
wyprodukowanej energii, ale oddaje tyl-
ko 70%. Ile byœmy nie wyprodukowali na 
zapas, nie odbierzemy wszystkiego. Nie 
ma, nie by³o i nie bêdzie darmowego pr¹-
du. Czyli co, ca³a zabawa siê nie op³aca?
Op³aca. I to na dwóch polach. Mamy je-
dnak 3/4 zu¿ytej energii wyprodukowa-
nej przez nas samych.I ta czêœæ jest czys-
t¹, zielon¹ energi¹, która nie obci¹¿a 
bilansu wêglowego naszej Planety. 
Warto inwestowaæ... Cdn.

Czym jest fotowoltaika?
Jak dzia³a panel s³oneczny?

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E-mobilnoœæ

deskorolka, hulajnoga
skuter, samochód -
wszystko 
z elektrycznym napêdem...

Czy to ma sens?
Czy jest bezpieczne?

Od nastêpnego 
numeru GZM
zaczniemy publikowaæ 
poradnik
u¿ytkownika e-pojazdów
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Kszta³towanie   i  prowadzenie  polityki  przestrzennej  na  terenie gmi-
ny,  w  tym  uchwalanie studium   uwarunkowañ   i   kierunków zagos-
podarowania   przestrzennego   gminy   oraz   miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego to jedno z zadañ w³asnych gmin. Usta-
lenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicz-
nego oraz okreœlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudo-
wy terenu nastêpuje w miejscowym planie zagospodarowania przes-
trzennego, który to plan kszta³tuje, wraz z innymi przepisami, sposób 
wykonywania prawa w³asnoœci nieruchomoœci.
Zgodnie bowiem z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przes-
trzennym ka¿dy ma prawo, w granicach okreœlonych ustaw¹, doz a g o s -
podarowania terenu, do którego ma tytu³ prawny, zgodnie z warunkami   
ustalonymi   w   miejscowym   planie   zagospodarowania   przestrzen-
nego   albo   decyzji   o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, je¿eli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego   oraz   
osób   trzecich   oraz   ma   prawo   doochro ny  w³a sne go int ere su   
prawnego przy zagospodarowaniu terenów nale¿¹cych do innych osób 
lub jednostek organizacyjnych.
Z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
na terenie gminy wi¹¿¹ siê skutki ekonomiczne, dlatego te¿ jednym       z 
etapów procedury sporz¹dzania miejscowego planu zagospodaro-wania 
przestrzennego jest prognoza skutków finansowych.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego maj¹ 
bowiem wp³yw na wartoœæ nieruchomoœci. Je¿eli, w zwi¹zku z uchwa-
leniem planu miejscowego albo jego zmian¹, korzystanie z nierucho-
moœci lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychcza-
sowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, 
w³aœciciel nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy:

• odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê 

• wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci

• zaoferowania przez gminê w³aœcicielowi nieruchomoœci zamiennej
Je¿eli, w zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian¹, 
wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu, a w³aœciciel zbywa tê nieru-
chomoœæ i nie skorzysta³ z praw, o których mowa powy¿ej, mo¿e ¿¹daæ 
od gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci nieruchomoœci.
Roszczenia, mo¿na zg³aszaæ w terminie 5 lat od dnia, w którym plan 
miejscowy albo jego zmiana sta³y siê obowi¹zuj¹ce.
Je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian¹ 
wartoœæ nieruchomoœci wzros³a, a w³aœciciel zbywa tê nieruchomoœæ, 
wójt pobiera jednorazow¹ op³atê ustalon¹ w tym planie, okreœlon¹ w 
stosunku procentowym do wzrostu wartoœci nieruchomoœci. Op³ata ta 
jest dochodem w³asnym gminy. Wysokoœæ op³aty nie mo¿e byæ wy¿sza 
ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci.
Obecnie dla nowych miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego uchwalanych od 2017 roku obowi¹zuj¹cych na terenie gminy 
Miñsk Mazowiecki ustalono stawkê procentow¹ w wysokoœciach:

1) dla terenów us³ug - tereny: U, UT, UKS - w wysokoœci 30%,

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i letniskowej - 
tereny: MW, MN/U, MN/L, MN/ML/L, MN/U/ML i RM/U
- w wysokoœci 30%,

3) dla terenów produkcji - tereny: PT, P/U, P/Uc i RO
- w wysokoœci 30%,

4) dla terenów pozosta³ych - w wysokoœci 0%.

Wysokoœæ odszkodowania z tytu³u obni¿enia wartoœci nieruchomoœci oraz 
wysokoœæ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, ustala siê na 
dzieñ jej sprzeda¿y.  Obni¿enie oraz wzrost wartoœci nieruchomoœci 

PRZESTRZEÑ GMINNA – LOKALNA WARTOŒÆ
finansowe skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - renta planistyczna

stanowi¹ ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ nieruchomoœci okreœlon¹ przy uwz-
glê dnieniu przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹cego po uchwaleniu lub 
zmianie planu miejscowego a jej wartoœci¹, okreœlon¹ przy uwzglêd-
nieniu przeznaczenia terenu, obowi¹zuj¹cego przed zmian¹ tego planu, 
lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomoœ ci przed jego 
uchwaleniem.
Spory w tych sprawach, rozstrzygaj¹ s¹dy powszechne. W odniesieniu 
do zasad okreœlania wartoœci nieruchomoœci oraz zasad okreœlania 
skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,      
a tak¿e w odniesieniu do osób uprawnionych do okreœlania tych wartoœci 
i skutków finansowych stosuje siê przepisy o gospodarce nierucho-
moœciami.

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 
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, 

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

Wzór informacji znajduje siê na
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu w plikach do pobrania.
Gdzie nale¿y sk³adaæ informacjê?

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-

ZASADY POSTÊPOWANIA
Z  AZBESTEM

Przypominamy, ¿e wyroby 
zawieraj¹ce azbest musz¹ 
byæ usuniête do roku 2032! 

zwi¹zki zawodowe, parafie, jednostki samo-
rz¹du terytorialnego (obiekty typu œwietlice 
wiejskie, budynki komunalne, przystanki 
autobusowe itp.), spó³ki jawne, partnerskie, 
komandytowe, komandytowo-akcyjne, wspól-
noty 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. Usuniête 
odpady wywo¿one s¹ na uprawnione sk³ado-
wisko 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 pisemnego 
oœwiadczenia o prawid³owym ich wykonaniu. 
Oœwiadczenie to nale¿y przechowywaæ przez 
co najmniej 5 lat, wraz z inn¹ dokumentacj¹ 
budynku, budowli, instalacji, urz¹dzenia oraz 
terenu.

Czy mo¿na liczyæ na wsparcie finansowe?

Jak odbywa siê usuwanie odpadów azbes-
towych?

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

INWESTYCJE

• Roszczenia mo¿na zg³aszaæ w terminie 5 lat od dnia,  w którym 
plan miejscowy albo jego zmiana sta³y siê obowi¹zuj¹ce. 

• Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporz¹dzenia umowy, 
której przedmiotem jest zbycie nieruchomoœci, w formie aktu 
notarialnego, jest zobowi¹zany przes³aæ wójtowi, burmistrzowi 
albo  prezydentowi miasta wypis z tego aktu.

•  Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala op³atê, w drodze 
decyzji, bezzw³ocznie po otrzymaniu wypisu  aktu notarialnego

•  W³aœciciel albo u¿ytkownik wieczysty  nieruchomoœci, której 
wartoœæ wzros³a w zwi¹zku z  uchwaleniem lub zmian¹ planu 
miejscowego, przed  jej zbyciem mo¿e ¿¹daæ od wójta, bur-
mistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji 

• Op³ata ta jest dochodem w³asnym gminy. Wysokoœæ op³aty nie 
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci.

• Op³aty nie pobiera siê w przypadku nieodp³atnego przenie- 
sienia przez rolnika  w³asnoœci nieruchomoœci wchodz¹cych w 
sk³ad  gospodarstwa rolnego na nastêpcê.

• W razie stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y rady gminy w 
sprawie planu miejscowego, w czêœci lub w ca³oœci, odszko-
dowanie albo op³ata, podlegaj¹ zwrotowi odpowiednio na rzecz 
gminy lub na rzecz aktualnego w³aœciciela albo u¿ytkownika 
wieczystego nieruchomoœci.

• W przypadku w razie stwierdzenia stwierdzenia niewa¿noœci 
uchwa³y rady gminy w sprawie planu miejscowego, w czêœci 
lub w ca³oœci gmina mo¿e ¿¹daæ od aktualnego w³aœciciela albo 
u¿ytkownika wieczystego  nieruchomoœci zwrotu kwoty stano-
wi¹cej równowartoœæ wyp³aconego odszkodowania.

Obni¿enie oraz wzrost wartoœci nieruchomoœci stanowi¹ 
ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ nieruchomoœci okreœlon¹ przy 
uwzglêdnieniu przeznaczenia  terenu obowi¹zuj¹cego po 
uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartoœci¹, 
okreœlon¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, obo-
wi¹zuj¹cego przed zmian¹ tego planu, lub faktycznego 
sposobu wykorzystywania nieruchomoœci przed jego 
uchwaleniem.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIÊ
Wywo¿enia wyrobów zawieraj¹cych azbest do lasu! Odsprzedawania zdemontowanych p³yt.

S¹ one niebezpiecznym odpadem i zakazane jest ich powtórne u¿ycie!

g m i n n e 

2020Plany inwestycyjne Gminy z roku 2019 zos-
ta³y zrealizowane w 100%.
Przed nami nowe zadania. Zakres inwestycji 
zosta³ ju¿ ustalony, zgodnie z uchwa³¹ bud¿e-
tow¹ Rady Gminy. Rozpoczête zosta³y prace 
nad przygotowaniem i og³oszeniem pierw-
szych przetargów.
W pierwszej kolejnoœci wybrani bêd¹ wyko-
nawcy tych zadañ:

Budowa kanalizacji w Targówce, Osinach,  
Osinach Nowych oraz Koloni Janów, 
wartoœæ prac 4.000.000 z³

Przebudowa ul. Sezamkowej w Karolinie 
wartoœæ prac 500.000 z³

Budowa nowego skrzyd³a g³ównego budyn-
ku Szko³y Podstawowej w Hucie Miñskiej. 
Inwestycja jest zaplanowana na okres 2 lat. 
W roku bie¿¹cym ma powstaæ sam budynek 
w stanie gotowym, zamkniêtym.
Wartoœæ projektu na rok 2020 -1.700.000 z³ Zdjêcia zosta³y wykonane w ubieg³ym roku i przedstawiaj¹ 

zrealizowane ju¿ zadania inwestycyjne Gminy
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Zgodnie bowiem z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przes-
trzennym ka¿dy ma prawo, w granicach okreœlonych ustaw¹, doz a g o s -
podarowania terenu, do którego ma tytu³ prawny, zgodnie z warunkami   
ustalonymi   w   miejscowym   planie   zagospodarowania   przestrzen-
nego   albo   decyzji   o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, je¿eli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego   oraz   
osób   trzecich   oraz   ma   prawo   doochro ny  w³a sne go int ere su   
prawnego przy zagospodarowaniu terenów nale¿¹cych do innych osób 
lub jednostek organizacyjnych.
Z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
na terenie gminy wi¹¿¹ siê skutki ekonomiczne, dlatego te¿ jednym       z 
etapów procedury sporz¹dzania miejscowego planu zagospodaro-wania 
przestrzennego jest prognoza skutków finansowych.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego maj¹ 
bowiem wp³yw na wartoœæ nieruchomoœci. Je¿eli, w zwi¹zku z uchwa-
leniem planu miejscowego albo jego zmian¹, korzystanie z nierucho-
moœci lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychcza-
sowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, 
w³aœciciel nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy:

• odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê 

• wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci

• zaoferowania przez gminê w³aœcicielowi nieruchomoœci zamiennej
Je¿eli, w zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian¹, 
wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu, a w³aœciciel zbywa tê nieru-
chomoœæ i nie skorzysta³ z praw, o których mowa powy¿ej, mo¿e ¿¹daæ 
od gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci nieruchomoœci.
Roszczenia, mo¿na zg³aszaæ w terminie 5 lat od dnia, w którym plan 
miejscowy albo jego zmiana sta³y siê obowi¹zuj¹ce.
Je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian¹ 
wartoœæ nieruchomoœci wzros³a, a w³aœciciel zbywa tê nieruchomoœæ, 
wójt pobiera jednorazow¹ op³atê ustalon¹ w tym planie, okreœlon¹ w 
stosunku procentowym do wzrostu wartoœci nieruchomoœci. Op³ata ta 
jest dochodem w³asnym gminy. Wysokoœæ op³aty nie mo¿e byæ wy¿sza 
ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci.
Obecnie dla nowych miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego uchwalanych od 2017 roku obowi¹zuj¹cych na terenie gminy 
Miñsk Mazowiecki ustalono stawkê procentow¹ w wysokoœciach:

1) dla terenów us³ug - tereny: U, UT, UKS - w wysokoœci 30%,

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i letniskowej - 
tereny: MW, MN/U, MN/L, MN/ML/L, MN/U/ML i RM/U
- w wysokoœci 30%,

3) dla terenów produkcji - tereny: PT, P/U, P/Uc i RO
- w wysokoœci 30%,

4) dla terenów pozosta³ych - w wysokoœci 0%.

Wysokoœæ odszkodowania z tytu³u obni¿enia wartoœci nieruchomoœci oraz 
wysokoœæ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, ustala siê na 
dzieñ jej sprzeda¿y.  Obni¿enie oraz wzrost wartoœci nieruchomoœci 

PRZESTRZEÑ GMINNA – LOKALNA WARTOŒÆ
finansowe skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - renta planistyczna

stanowi¹ ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ nieruchomoœci okreœlon¹ przy uwz-
glê dnieniu przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹cego po uchwaleniu lub 
zmianie planu miejscowego a jej wartoœci¹, okreœlon¹ przy uwzglêd-
nieniu przeznaczenia terenu, obowi¹zuj¹cego przed zmian¹ tego planu, 
lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomoœ ci przed jego 
uchwaleniem.
Spory w tych sprawach, rozstrzygaj¹ s¹dy powszechne. W odniesieniu 
do zasad okreœlania wartoœci nieruchomoœci oraz zasad okreœlania 
skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,      
a tak¿e w odniesieniu do osób uprawnionych do okreœlania tych wartoœci 
i skutków finansowych stosuje siê przepisy o gospodarce nierucho-
moœciami.

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 
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, 

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

Wzór informacji znajduje siê na
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu w plikach do pobrania.
Gdzie nale¿y sk³adaæ informacjê?

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-

ZASADY POSTÊPOWANIA
Z  AZBESTEM

Przypominamy, ¿e wyroby 
zawieraj¹ce azbest musz¹ 
byæ usuniête do roku 2032! 

zwi¹zki zawodowe, parafie, jednostki samo-
rz¹du terytorialnego (obiekty typu œwietlice 
wiejskie, budynki komunalne, przystanki 
autobusowe itp.), spó³ki jawne, partnerskie, 
komandytowe, komandytowo-akcyjne, wspól-
noty 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. Usuniête 
odpady wywo¿one s¹ na uprawnione sk³ado-
wisko 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 pisemnego 
oœwiadczenia o prawid³owym ich wykonaniu. 
Oœwiadczenie to nale¿y przechowywaæ przez 
co najmniej 5 lat, wraz z inn¹ dokumentacj¹ 
budynku, budowli, instalacji, urz¹dzenia oraz 
terenu.

Czy mo¿na liczyæ na wsparcie finansowe?

Jak odbywa siê usuwanie odpadów azbes-
towych?

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

INWESTYCJE

• Roszczenia mo¿na zg³aszaæ w terminie 5 lat od dnia,  w którym 
plan miejscowy albo jego zmiana sta³y siê obowi¹zuj¹ce. 

• Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporz¹dzenia umowy, 
której przedmiotem jest zbycie nieruchomoœci, w formie aktu 
notarialnego, jest zobowi¹zany przes³aæ wójtowi, burmistrzowi 
albo  prezydentowi miasta wypis z tego aktu.

•  Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala op³atê, w drodze 
decyzji, bezzw³ocznie po otrzymaniu wypisu  aktu notarialnego

•  W³aœciciel albo u¿ytkownik wieczysty  nieruchomoœci, której 
wartoœæ wzros³a w zwi¹zku z  uchwaleniem lub zmian¹ planu 
miejscowego, przed  jej zbyciem mo¿e ¿¹daæ od wójta, bur-
mistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji 

• Op³ata ta jest dochodem w³asnym gminy. Wysokoœæ op³aty nie 
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci.

• Op³aty nie pobiera siê w przypadku nieodp³atnego przenie- 
sienia przez rolnika  w³asnoœci nieruchomoœci wchodz¹cych w 
sk³ad  gospodarstwa rolnego na nastêpcê.

• W razie stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y rady gminy w 
sprawie planu miejscowego, w czêœci lub w ca³oœci, odszko-
dowanie albo op³ata, podlegaj¹ zwrotowi odpowiednio na rzecz 
gminy lub na rzecz aktualnego w³aœciciela albo u¿ytkownika 
wieczystego nieruchomoœci.

• W przypadku w razie stwierdzenia stwierdzenia niewa¿noœci 
uchwa³y rady gminy w sprawie planu miejscowego, w czêœci 
lub w ca³oœci gmina mo¿e ¿¹daæ od aktualnego w³aœciciela albo 
u¿ytkownika wieczystego  nieruchomoœci zwrotu kwoty stano-
wi¹cej równowartoœæ wyp³aconego odszkodowania.

Obni¿enie oraz wzrost wartoœci nieruchomoœci stanowi¹ 
ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ nieruchomoœci okreœlon¹ przy 
uwzglêdnieniu przeznaczenia  terenu obowi¹zuj¹cego po 
uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartoœci¹, 
okreœlon¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, obo-
wi¹zuj¹cego przed zmian¹ tego planu, lub faktycznego 
sposobu wykorzystywania nieruchomoœci przed jego 
uchwaleniem.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIÊ
Wywo¿enia wyrobów zawieraj¹cych azbest do lasu! Odsprzedawania zdemontowanych p³yt.

S¹ one niebezpiecznym odpadem i zakazane jest ich powtórne u¿ycie!

g m i n n e 

2020Plany inwestycyjne Gminy z roku 2019 zos-
ta³y zrealizowane w 100%.
Przed nami nowe zadania. Zakres inwestycji 
zosta³ ju¿ ustalony, zgodnie z uchwa³¹ bud¿e-
tow¹ Rady Gminy. Rozpoczête zosta³y prace 
nad przygotowaniem i og³oszeniem pierw-
szych przetargów.
W pierwszej kolejnoœci wybrani bêd¹ wyko-
nawcy tych zadañ:

Budowa kanalizacji w Targówce, Osinach,  
Osinach Nowych oraz Koloni Janów, 
wartoœæ prac 4.000.000 z³

Przebudowa ul. Sezamkowej w Karolinie 
wartoœæ prac 500.000 z³

Budowa nowego skrzyd³a g³ównego budyn-
ku Szko³y Podstawowej w Hucie Miñskiej. 
Inwestycja jest zaplanowana na okres 2 lat. 
W roku bie¿¹cym ma powstaæ sam budynek 
w stanie gotowym, zamkniêtym.
Wartoœæ projektu na rok 2020 -1.700.000 z³ Zdjêcia zosta³y wykonane w ubieg³ym roku i przedstawiaj¹ 

zrealizowane ju¿ zadania inwestycyjne Gminy
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Od stycznia 2018 roku pojawi³a siê nowa prze-s³anka uruchomienia 
procedury uchylanie siê od obowi¹zku zaspokajania potrzeb rodziny. 
Przes³ankê tê nale¿y rozumieæ w kontekœcie Kodeksu rodzinnego i 
opiekuñczego, który w art. 27 stanowi, ¿e „oboje ma³¿onkowie obo-
wi¹zani s¹, ka¿dy wed³ug swoich si³ oraz swych mo¿liwoœci zarob-
kowych i maj¹tkowych, przyczyniaæ siê do zaspokajania potrzeb ro-
dziny, któr¹ przez swój zwi¹zek za³o¿yli. Zadoœæuczynienie temu obo-
wi¹zkowi mo¿e polegaæ tak¿e, w ca³oœci lub czêœci, na osobistych sta-
raniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie do-
mowym". Oznacza to, ¿e jeœli osoba uzale¿niona w zwi¹zku ze swoim 
piciem nie ³o¿y na utrzymanie rodziny (np. pieni¹dze wydaje na alkohol 
albo przez swoje picie nie mo¿e podj¹æ i utrzymaæ pracy i w zwi¹zku      
z tym nie dok³ada siê do domowego bud¿etu, nie p³aci rachunków do-
mowych - czynsz, gaz, pr¹d), to tak¿e nale¿y to opisaæ w uzasadnieniu 
wniosku.
W zawiadomieniu mo¿na równie¿ wskazaæ inne osoby, które bêd¹ 
mog³y udzieliæ gminnej komisji, a potem ewentualnie s¹dowi, dodat-
kowych informacji potwierdzaj¹cych opisan¹ przez wnioskodawcê 
sytuacjê. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e gminna komisja nie mo¿e tych 
osób wzywaæ (gminna komisja nie jest s¹dem, wiêc ich stawiennictwo 
na posiedzeniu gminnej komisji mo¿e byæ jedynie dobrowolne).
Natomiast gminna komisja mo¿e przekazaæ dane tych osób do s¹du        
z wnioskiem o ich wezwanie w charakterze œwiadków na rozprawê, na 
której bêdzie rozpatrywana sprawa zobowi¹zania. Osoba, która zg³asza 
sprawê do gminnej komisji, mo¿e dostarczyæ wraz ze zg³oszeniem 
wszelkie dokumenty, które bêd¹ potwierdza³y jej wniosek o zobowi¹-
zanie do leczenia odwykowego, np. przyznanie œwiadczeñ z pomocy 
spo³ecznej, jeœli stanowi to dowód na przes³ankê uchylania siê od obo-
wi¹zku zaspokajania potrzeb rodziny, opiniê psychologa na temat 
funkcjonowania dziecka, jeœli ma to zwi¹zek z sytuacj¹ w domu spo-
wodowan¹ piciem alkoholu przez rodzica.
Gminna komisja zapewne uzna, ¿e poza z³o¿onym wnioskiem potrzebne 
bêdzie osobiste spotkanie wnioskodawcy z jej przedstawicielami.
Zwykle takie spotkanie odbywa siê w grupie 2-3 cz³onków komisji (nie 
powinna to byæ zbyt du¿a grupa osób, ze wzglêdu na specyfikê tematu     

i potrzebê zachowania intymnoœci i bezpieczeñstwa kontaktu). Z ka¿dego 
takiego spotkania jest sporz¹dzany protokó³, który jako wnioskodawca 
masz prawo przeczytaæ i przed podpisaniem wnieœæ do niego swoje 
uwagi.
Picie alkoholu zwiêksza prawdopodobieñstwo stosowania przemocy 
wobec osób bliskich, dlatego jeœli osoba uzale¿niona stosuje wobec 
ciebie lub twoich dzieci przemoc (jest agresywna, wyzywa, grozi, bije), 
to szukaj pomocy w celu zatrzymania przemocy. Nie usprawiedliwiaj 
przemocy faktem, ¿e osoba, która ciê krzywdzi, pije alkohol lub jest od 
niego uzale¿niona. Samo leczenie uzale¿nienia i nawet jego ukoñ-
czenie nie gwarantuje zaprzestania stosowania przemocy.
Kto poza cz³onkami rodziny osoby uzale¿nionej mo¿e zainicjowaæ 
procedurê?
Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi 
nie wymienia podmiotów, które s¹ uprawnione do z³o¿enia zg³oszenia, 
dlatego zawiadomienie do gminnej komisji mo¿e z³o¿yæ zarówno osoba 
prywatna (nie musi to byæ rodzina), jak i instytucja publiczna (np. poli-
cja, oœrodek pomocy spo³ecznej, szko³a, a tak¿e dzia³aj¹cy w ka¿dej 
gminie zespó³ interdyscyplinarny albo grupa robocza zajmuj¹ce siê 
przeciwdzia³aniem przemocy domowej). Czyli ka¿dy, kto ma uzasad-
nione podejrzenie, ¿e dana osoba jest uzale¿niona oraz ¿e w zwi¹zku      
z piciem dopuszcza siê zachowañ wymienionych  w omawianych wy¿ej 
przes³ankach i dostarczy w tej sprawie dowodów, czyli uzasadni swoje 
podejrzenia. Nierzadko takie zawiadomienia sk³ada policja lub praco-
wnicy socjalni.
Ponadto, zgodnie z § 17 ust. 4 Rozporz¹dzenia RM w sprawie procedury 

2,,Niebieskie Karty,, oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta"? , 
„je¿eli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, ¿e stosuje przemoc      
w rodzinie, nadu¿ywa alkoholu, cz³onkowie zespo³u interdyscypli-
narnego lub grupy roboczej kieruj¹ tê osobê do gminnej komisji rozwi¹-
zywania problemów alkoholowych". Czyli w tym przypadku wnios-
kodawc¹ bêdzie w³aœnie zespó³ interdyscyplinarny lub grupa robocza 
powo³ana w zwi¹zku z podejrzeniem przemocy domowej w konkretnej 
sprawie.

Z ca³¹ pewnoœci¹ – tak. Alkohol jest naj-
wa¿niejsz¹ rzecz¹ w jego ¿yciu. Wa¿niejsza ni¿ 
¿ona i dzieci. Dlatego w³aœnie tylu alko-
holików traci rodziny. Musz¹ wybieraæ: 
alkohol czy rodzina. Zbyt czêsto wybieraj¹ 
alkohol.
W tym miejscu zacytujê pewn¹ opowieœæ 
(dowcipem bym tego nie nazwa³), kr¹¿¹c¹ 
wœród A-owców.
Maj¹c ju¿ dosyæ picia swojego mê¿a alko-
holika, ¿ona powiedzia³a mu tak: „Mam ju¿ 
doœæ twojego picia i musisz dokonaæ wyboru. 

2 Dz.U. Nr 209, poz. 1245. 

Albo Wódka, albo Ja. M¹¿ odpowiedzia³:        
A  ILE TEJ WÓDKI???”
Alkohol jest dla alkoholika z pewnoœci¹ wa¿-
niejszy ni¿ jego praca, w przeciwnym razie nie 
ryzykowa³by jej utraty pij¹c ponad miarê.
Alkohol jest dla niego wa¿niejszy ni¿ zdrowie, 
bowiem w przeciwnym razie zrozumia³by, ¿e 
jego organizm nie mo¿e znieœæ alkoholu.
Jest wa¿niejszy ni¿ pieni¹dze, gdy¿ inaczej tylu 
alkoholików nie by³oby bez grosza, wydawszy 
na alkohol mniejsze czy wiêksze fortuny, po to 
by osi¹gn¹æ tak z³udne zadowolenie.

Alkohol wa¿niejszy jest ni¿ opinia publiczna, 
bowiem w przeciwnym razie tylu alkoholików 
nie wystawia³oby siê na poœmiewisko publicz-
ne.
Cz³owiek uzale¿niony od alkoholu, dla pod-
trzymania picia bêdzie k³amaæ, oszukiwaæ, a cza-
sem nawet ZABIJAÆ!!! Przez ca³y czas, kiedy 
nie œpi myœli o tym co by tu wypiæ. Tak sobie 
organizuje ¿ycie rodzinne i pracê, ¿eby zawsze 
mieæ czas na picie.
Alkohol jest dyktatorem ¿ycia cz³owieka 
uzale¿nionego, a on kocha ka¿d¹ chwilê tej 
dyktatury. Nikt na ca³ym œwiecie nie chroni 
bardziej zazdroœnie ¿adnego skarbu ni¿ 
alkoholik - butelki, dlatego choroba alkoho-
lowa ma tak zdradzieckie w³aœciwoœci.
W ¿yciu alkoholika z³o ca³kowicie zwyciê¿a 
dobro. Zdolnoœæ rozumowania zostaje tak 
bardzo upoœledzona, ¿e jego jedyna mi³oœci¹ 
staje siê alkohol. Jest dla niego bogiem. To krew 
jego ¿ycia, jedyny przyjaciel, jedyna ucieczka 
od prawdziwej czy wyimaginowanej rozterki.
Alkoholik poœwiêci absolutnie wszystko co ma, 
po to ¿eby piæ. Jest to straszliwa, niszczyciel-
ska choroba. Daje chwilowe zadoœæuczynienie, 
które parali¿uje rozum i odpowiedzialnoœæ.
Tak siê dzieje, bo alkoholik kocha alkohol 
bardziej ni¿ wszystko inne!!!

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Czy alkoholik

kocha alkohol bardziej

ni¿ wszystko inne?

p r z e w o d n i k   d l a    r o d z i n
PROCEDURA ZOBOWI¥ZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO (cz. IV)

GMINA
PITtwój

Mieszkañcu, wype³niaj¹c roczny
PIT-28, PIT-36 lub PIT-37

wpisz gminê wiejsk¹ 
Miñsk Mazowiecki

jako miejsce zamieszkania.
Nie musisz byæ zameldowany.

Wystarczy, ¿e mieszkasz 
w gminie Miñsk Mazowiecki.

Szanowni Pañstwo, je¿eli chcecie, aby nasza gmina szybciej 
budowa³a w Waszej miejscowoœci np. drogi, kanalizacjê, 
oœwietlenie czy te¿ miejsca do sportu i rekreacji prosimy Was 
o proste dzia³anie zwiêkszaj¹ce gminny bud¿et. 
Sk³adaj¹c coroczn¹ deklaracjê podatkow¹ PIT do miñskiego 
Urzêdu Skarbowego wystarczy wpisaæ w rubryce nr. 17  
gminê wiejsk¹ - Miñsk Mazowiecki, jako deklarowane miej-
sce zamieszkania (patrz wzór PIT obok).
Z pobranego wed³ug deklaracji PIT podatku od Pañstwa 
Ministerstwo Finansów przeleje czêœæ œrodków na konto 
wskazanej gminy. Z ka¿dych 100 z³ zap³aconego podatku 38 
wróci do gminnego bud¿etu. I bêdzie wykorzystane najlepiej 
jak to mo¿liwe dla naszego, wspólnego dobra, dobra wszy-
stkich mieszkañców gminy Miñsk Mazowiecki.
Je¿eli z jakiegoœ powodu nie jesteœcie jeszcze Pañstwo 
zameldowani w naszej gminie, ale tu mieszkacie, nie jest to 
¿adn¹ przeszkod¹ we wskazaniu w deklaracji aktualnego 
miejsca zamieszkania w gminie Miñsk Mazowiecki.

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Twój podatek wesprze:

• budowê dróg i chodników
• rozbudowê bazy oœwiatowej
• budowê miejsc 
  do rekreacji i sportu
• budowê sieci wodoci¹gowej,
  kanalizacji, oœwietlenia ulic

twoja

Partnerzy Programu 
„Rodzinna Gmina Miñsk Mazowiecki”

STUDIO FITNESS FIT & JOY, ul. 11 Listopada 10

Sklep Wielobran¿owy „FOR YOU”, ul. Warszawska 90

Klub Walki „GRAPPLER”, ul. Pi³sudskiego 11A

Pracownia projektowa „ArchProject”, ul. Koœciuszki 13 lok. 48 (II piêtro)

AKS „SAMIR”, ul. Warszawska 239

P.H.U „MAYLO”, ul. Warszawska 86

Salon Fryzjersko – Kosmetyczny „FRYZULA”, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 12

Szko³a P³ywania „DELFIN”, ul. Wyszyñskiego 56

Kancelaria Geodezyjna, Mikanów 21A

Miñski Klub Sportowy „TAKEWON-DO”, ul. D¹brówki 28/1

OFFICE ARTYKU£Y BIUROWE I SZKOLNE, ul. Warszawska 163

„PERSS”, ul. Miodowa 4

OSTEOMEDICA s.c., ul. Topolowa 4 lok. U4

Przedszkole Prywatne „MINI RAJ”, ul. Warszawskie Przedmieœcie 32

¯³obek „MINI RAJ”, ul. Warszawskie Przedmieœcie 32

KWIACIARNIA BUKIECIARNIA, ul. 1 PLM "WARSZAWA" 5/7

Prywatny Gabinet Stomatologiczny "City Dent", ul. Pi³sudskiego 12A

Program „Rodzinna Gmina Miñsk Mazowiecki" jest reali-
zowany przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Celem 
programu jest umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji 
funkcji rodziny wielodzietnej poprzez poprawê warunków 
materialnych oraz zwiêkszenie dostêpnoœci do instytucji kul-
tury i obiektów sportowych. Podjête w tym kierunku dzia³a-
nia s¹ elementem polityki spo³ecznej realizowanej w gminie, 
która daje mo¿liwoœæ rzeczywistego wsparcia rodzin wielo-
dzietnych, promocji modelu takiej rodziny oraz kszta³towa-
nia pozytywnego jej wizerunku.
Osobami uprawnionymi do korzystania z programu s¹ osoby 
zamieszkuj¹ce na terenie gminy, którym przys³uguje prawo 
do posiadania Karty Du¿ej Rodziny.
Podobnie jak w przypadku Ogólnopolskiej Karty Du¿ej Ro-
dziny wyrobienie karty „Rodzinna Gmina Miñsk Mazo-
wiecki" jest ca³kowicie bezp³atne i nie jest zale¿ne od sytu-
acji materialnej rodziny. Po formularze wniosków i szcze-
gó³owe informacje zapraszamy do Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej do pokoju 20.

Informacja telefoniczna: 25 758 19 32

Rodzinna Gmina
Miñsk Mazowiecki

zapraszamy nowe firmy do programu RGMM
-10%
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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 W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Od stycznia 2018 roku pojawi³a siê nowa prze-s³anka uruchomienia 
procedury uchylanie siê od obowi¹zku zaspokajania potrzeb rodziny. 
Przes³ankê tê nale¿y rozumieæ w kontekœcie Kodeksu rodzinnego i 
opiekuñczego, który w art. 27 stanowi, ¿e „oboje ma³¿onkowie obo-
wi¹zani s¹, ka¿dy wed³ug swoich si³ oraz swych mo¿liwoœci zarob-
kowych i maj¹tkowych, przyczyniaæ siê do zaspokajania potrzeb ro-
dziny, któr¹ przez swój zwi¹zek za³o¿yli. Zadoœæuczynienie temu obo-
wi¹zkowi mo¿e polegaæ tak¿e, w ca³oœci lub czêœci, na osobistych sta-
raniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie do-
mowym". Oznacza to, ¿e jeœli osoba uzale¿niona w zwi¹zku ze swoim 
piciem nie ³o¿y na utrzymanie rodziny (np. pieni¹dze wydaje na alkohol 
albo przez swoje picie nie mo¿e podj¹æ i utrzymaæ pracy i w zwi¹zku      
z tym nie dok³ada siê do domowego bud¿etu, nie p³aci rachunków do-
mowych - czynsz, gaz, pr¹d), to tak¿e nale¿y to opisaæ w uzasadnieniu 
wniosku.
W zawiadomieniu mo¿na równie¿ wskazaæ inne osoby, które bêd¹ 
mog³y udzieliæ gminnej komisji, a potem ewentualnie s¹dowi, dodat-
kowych informacji potwierdzaj¹cych opisan¹ przez wnioskodawcê 
sytuacjê. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e gminna komisja nie mo¿e tych 
osób wzywaæ (gminna komisja nie jest s¹dem, wiêc ich stawiennictwo 
na posiedzeniu gminnej komisji mo¿e byæ jedynie dobrowolne).
Natomiast gminna komisja mo¿e przekazaæ dane tych osób do s¹du        
z wnioskiem o ich wezwanie w charakterze œwiadków na rozprawê, na 
której bêdzie rozpatrywana sprawa zobowi¹zania. Osoba, która zg³asza 
sprawê do gminnej komisji, mo¿e dostarczyæ wraz ze zg³oszeniem 
wszelkie dokumenty, które bêd¹ potwierdza³y jej wniosek o zobowi¹-
zanie do leczenia odwykowego, np. przyznanie œwiadczeñ z pomocy 
spo³ecznej, jeœli stanowi to dowód na przes³ankê uchylania siê od obo-
wi¹zku zaspokajania potrzeb rodziny, opiniê psychologa na temat 
funkcjonowania dziecka, jeœli ma to zwi¹zek z sytuacj¹ w domu spo-
wodowan¹ piciem alkoholu przez rodzica.
Gminna komisja zapewne uzna, ¿e poza z³o¿onym wnioskiem potrzebne 
bêdzie osobiste spotkanie wnioskodawcy z jej przedstawicielami.
Zwykle takie spotkanie odbywa siê w grupie 2-3 cz³onków komisji (nie 
powinna to byæ zbyt du¿a grupa osób, ze wzglêdu na specyfikê tematu     

i potrzebê zachowania intymnoœci i bezpieczeñstwa kontaktu). Z ka¿dego 
takiego spotkania jest sporz¹dzany protokó³, który jako wnioskodawca 
masz prawo przeczytaæ i przed podpisaniem wnieœæ do niego swoje 
uwagi.
Picie alkoholu zwiêksza prawdopodobieñstwo stosowania przemocy 
wobec osób bliskich, dlatego jeœli osoba uzale¿niona stosuje wobec 
ciebie lub twoich dzieci przemoc (jest agresywna, wyzywa, grozi, bije), 
to szukaj pomocy w celu zatrzymania przemocy. Nie usprawiedliwiaj 
przemocy faktem, ¿e osoba, która ciê krzywdzi, pije alkohol lub jest od 
niego uzale¿niona. Samo leczenie uzale¿nienia i nawet jego ukoñ-
czenie nie gwarantuje zaprzestania stosowania przemocy.
Kto poza cz³onkami rodziny osoby uzale¿nionej mo¿e zainicjowaæ 
procedurê?
Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi 
nie wymienia podmiotów, które s¹ uprawnione do z³o¿enia zg³oszenia, 
dlatego zawiadomienie do gminnej komisji mo¿e z³o¿yæ zarówno osoba 
prywatna (nie musi to byæ rodzina), jak i instytucja publiczna (np. poli-
cja, oœrodek pomocy spo³ecznej, szko³a, a tak¿e dzia³aj¹cy w ka¿dej 
gminie zespó³ interdyscyplinarny albo grupa robocza zajmuj¹ce siê 
przeciwdzia³aniem przemocy domowej). Czyli ka¿dy, kto ma uzasad-
nione podejrzenie, ¿e dana osoba jest uzale¿niona oraz ¿e w zwi¹zku      
z piciem dopuszcza siê zachowañ wymienionych  w omawianych wy¿ej 
przes³ankach i dostarczy w tej sprawie dowodów, czyli uzasadni swoje 
podejrzenia. Nierzadko takie zawiadomienia sk³ada policja lub praco-
wnicy socjalni.
Ponadto, zgodnie z § 17 ust. 4 Rozporz¹dzenia RM w sprawie procedury 

2,,Niebieskie Karty,, oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta"? , 
„je¿eli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, ¿e stosuje przemoc      
w rodzinie, nadu¿ywa alkoholu, cz³onkowie zespo³u interdyscypli-
narnego lub grupy roboczej kieruj¹ tê osobê do gminnej komisji rozwi¹-
zywania problemów alkoholowych". Czyli w tym przypadku wnios-
kodawc¹ bêdzie w³aœnie zespó³ interdyscyplinarny lub grupa robocza 
powo³ana w zwi¹zku z podejrzeniem przemocy domowej w konkretnej 
sprawie.

Z ca³¹ pewnoœci¹ – tak. Alkohol jest naj-
wa¿niejsz¹ rzecz¹ w jego ¿yciu. Wa¿niejsza ni¿ 
¿ona i dzieci. Dlatego w³aœnie tylu alko-
holików traci rodziny. Musz¹ wybieraæ: 
alkohol czy rodzina. Zbyt czêsto wybieraj¹ 
alkohol.
W tym miejscu zacytujê pewn¹ opowieœæ 
(dowcipem bym tego nie nazwa³), kr¹¿¹c¹ 
wœród A-owców.
Maj¹c ju¿ dosyæ picia swojego mê¿a alko-
holika, ¿ona powiedzia³a mu tak: „Mam ju¿ 
doœæ twojego picia i musisz dokonaæ wyboru. 

2 Dz.U. Nr 209, poz. 1245. 

Albo Wódka, albo Ja. M¹¿ odpowiedzia³:        
A  ILE TEJ WÓDKI???”
Alkohol jest dla alkoholika z pewnoœci¹ wa¿-
niejszy ni¿ jego praca, w przeciwnym razie nie 
ryzykowa³by jej utraty pij¹c ponad miarê.
Alkohol jest dla niego wa¿niejszy ni¿ zdrowie, 
bowiem w przeciwnym razie zrozumia³by, ¿e 
jego organizm nie mo¿e znieœæ alkoholu.
Jest wa¿niejszy ni¿ pieni¹dze, gdy¿ inaczej tylu 
alkoholików nie by³oby bez grosza, wydawszy 
na alkohol mniejsze czy wiêksze fortuny, po to 
by osi¹gn¹æ tak z³udne zadowolenie.

Alkohol wa¿niejszy jest ni¿ opinia publiczna, 
bowiem w przeciwnym razie tylu alkoholików 
nie wystawia³oby siê na poœmiewisko publicz-
ne.
Cz³owiek uzale¿niony od alkoholu, dla pod-
trzymania picia bêdzie k³amaæ, oszukiwaæ, a cza-
sem nawet ZABIJAÆ!!! Przez ca³y czas, kiedy 
nie œpi myœli o tym co by tu wypiæ. Tak sobie 
organizuje ¿ycie rodzinne i pracê, ¿eby zawsze 
mieæ czas na picie.
Alkohol jest dyktatorem ¿ycia cz³owieka 
uzale¿nionego, a on kocha ka¿d¹ chwilê tej 
dyktatury. Nikt na ca³ym œwiecie nie chroni 
bardziej zazdroœnie ¿adnego skarbu ni¿ 
alkoholik - butelki, dlatego choroba alkoho-
lowa ma tak zdradzieckie w³aœciwoœci.
W ¿yciu alkoholika z³o ca³kowicie zwyciê¿a 
dobro. Zdolnoœæ rozumowania zostaje tak 
bardzo upoœledzona, ¿e jego jedyna mi³oœci¹ 
staje siê alkohol. Jest dla niego bogiem. To krew 
jego ¿ycia, jedyny przyjaciel, jedyna ucieczka 
od prawdziwej czy wyimaginowanej rozterki.
Alkoholik poœwiêci absolutnie wszystko co ma, 
po to ¿eby piæ. Jest to straszliwa, niszczyciel-
ska choroba. Daje chwilowe zadoœæuczynienie, 
które parali¿uje rozum i odpowiedzialnoœæ.
Tak siê dzieje, bo alkoholik kocha alkohol 
bardziej ni¿ wszystko inne!!!

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Czy alkoholik

kocha alkohol bardziej

ni¿ wszystko inne?

p r z e w o d n i k   d l a    r o d z i n
PROCEDURA ZOBOWI¥ZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO (cz. IV)

GMINA
PITtwój

Mieszkañcu, wype³niaj¹c roczny
PIT-28, PIT-36 lub PIT-37

wpisz gminê wiejsk¹ 
Miñsk Mazowiecki

jako miejsce zamieszkania.
Nie musisz byæ zameldowany.

Wystarczy, ¿e mieszkasz 
w gminie Miñsk Mazowiecki.

Szanowni Pañstwo, je¿eli chcecie, aby nasza gmina szybciej 
budowa³a w Waszej miejscowoœci np. drogi, kanalizacjê, 
oœwietlenie czy te¿ miejsca do sportu i rekreacji prosimy Was 
o proste dzia³anie zwiêkszaj¹ce gminny bud¿et. 
Sk³adaj¹c coroczn¹ deklaracjê podatkow¹ PIT do miñskiego 
Urzêdu Skarbowego wystarczy wpisaæ w rubryce nr. 17  
gminê wiejsk¹ - Miñsk Mazowiecki, jako deklarowane miej-
sce zamieszkania (patrz wzór PIT obok).
Z pobranego wed³ug deklaracji PIT podatku od Pañstwa 
Ministerstwo Finansów przeleje czêœæ œrodków na konto 
wskazanej gminy. Z ka¿dych 100 z³ zap³aconego podatku 38 
wróci do gminnego bud¿etu. I bêdzie wykorzystane najlepiej 
jak to mo¿liwe dla naszego, wspólnego dobra, dobra wszy-
stkich mieszkañców gminy Miñsk Mazowiecki.
Je¿eli z jakiegoœ powodu nie jesteœcie jeszcze Pañstwo 
zameldowani w naszej gminie, ale tu mieszkacie, nie jest to 
¿adn¹ przeszkod¹ we wskazaniu w deklaracji aktualnego 
miejsca zamieszkania w gminie Miñsk Mazowiecki.

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Twój podatek wesprze:

• budowê dróg i chodników
• rozbudowê bazy oœwiatowej
• budowê miejsc 
  do rekreacji i sportu
• budowê sieci wodoci¹gowej,
  kanalizacji, oœwietlenia ulic

twoja

Partnerzy Programu 
„Rodzinna Gmina Miñsk Mazowiecki”

STUDIO FITNESS FIT & JOY, ul. 11 Listopada 10

Sklep Wielobran¿owy „FOR YOU”, ul. Warszawska 90

Klub Walki „GRAPPLER”, ul. Pi³sudskiego 11A

Pracownia projektowa „ArchProject”, ul. Koœciuszki 13 lok. 48 (II piêtro)

AKS „SAMIR”, ul. Warszawska 239

P.H.U „MAYLO”, ul. Warszawska 86

Salon Fryzjersko – Kosmetyczny „FRYZULA”, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 12

Szko³a P³ywania „DELFIN”, ul. Wyszyñskiego 56

Kancelaria Geodezyjna, Mikanów 21A

Miñski Klub Sportowy „TAKEWON-DO”, ul. D¹brówki 28/1

OFFICE ARTYKU£Y BIUROWE I SZKOLNE, ul. Warszawska 163

„PERSS”, ul. Miodowa 4

OSTEOMEDICA s.c., ul. Topolowa 4 lok. U4

Przedszkole Prywatne „MINI RAJ”, ul. Warszawskie Przedmieœcie 32

¯³obek „MINI RAJ”, ul. Warszawskie Przedmieœcie 32

KWIACIARNIA BUKIECIARNIA, ul. 1 PLM "WARSZAWA" 5/7

Prywatny Gabinet Stomatologiczny "City Dent", ul. Pi³sudskiego 12A

Program „Rodzinna Gmina Miñsk Mazowiecki" jest reali-
zowany przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Celem 
programu jest umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji 
funkcji rodziny wielodzietnej poprzez poprawê warunków 
materialnych oraz zwiêkszenie dostêpnoœci do instytucji kul-
tury i obiektów sportowych. Podjête w tym kierunku dzia³a-
nia s¹ elementem polityki spo³ecznej realizowanej w gminie, 
która daje mo¿liwoœæ rzeczywistego wsparcia rodzin wielo-
dzietnych, promocji modelu takiej rodziny oraz kszta³towa-
nia pozytywnego jej wizerunku.
Osobami uprawnionymi do korzystania z programu s¹ osoby 
zamieszkuj¹ce na terenie gminy, którym przys³uguje prawo 
do posiadania Karty Du¿ej Rodziny.
Podobnie jak w przypadku Ogólnopolskiej Karty Du¿ej Ro-
dziny wyrobienie karty „Rodzinna Gmina Miñsk Mazo-
wiecki" jest ca³kowicie bezp³atne i nie jest zale¿ne od sytu-
acji materialnej rodziny. Po formularze wniosków i szcze-
gó³owe informacje zapraszamy do Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej do pokoju 20.

Informacja telefoniczna: 25 758 19 32

Rodzinna Gmina
Miñsk Mazowiecki

zapraszamy nowe firmy do programu RGMM
-10%
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B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Czarna Owca, 2019
Fascynuj¹c¹ powieœæ historyczna o dwóch kobietach, które rozdzieli³y stulecia oraz o wyborach i poœwiêceniach, jakich s¹ 
zmuszone dokonaæ, aby osi¹gn¹æ w ¿yciu harmoniê serca i umys³u. Osadzona w Londynie lat szeœædziesi¹tych XVII wieku oraz 
wspó³czeœnie, powieœæ Ciê¿ar atramentu splata losy dwóch kobiet o nieprzeciêtnym intelekcie: Ester Velasquez, emigrantki 
z Amsterdamu, która na krótko przed epidemi¹ d¿umy zostaje skryb¹ niewidomego rabina, oraz Helen Watt, chorej profesor 
historii zafascynowanej spuœcizn¹ ¿ydowsk¹. Poznajemy Helen, gdy ta zostaje poproszona przez by³ego studenta o ocenê 
siedemnastowiecznych ¿ydowskich dokumentów odnalezionych w jego domu podczas remontu. Helen zwraca siê o pomoc do 
amerykañskiego doktoranta, Aarona Levy'ego - tyle¿ niecierpliwego, co czaruj¹cego - i wspólnie z nim podejmuje ostatnie 
naukowe wyzwanie, którym jest ustalenie to¿samoœci autora dokumentów, tajemniczego skryby podpisuj¹cego siê "Aleph". 
Równolegle tê sam¹ zagadkê usi³uje rozwik³aæ inny zespó³ historyków, wiêc Helen i Aaron musz¹ siê spieszyæ.

Znak, 2019
Pierwsza biografia El¿biety Dzikowskiej to opowieœæ o niezwyk³ej kobiecie i jej ¿yciu pe³nym pasji i wyzwañ. Odkrywa nieznane 
dot¹d fakty i pozwala zrozumieæ jej fenomen. To tak¿e relacja z podró¿y do tajemniczej stolicy Inków Vilcabamby, w któr¹ autor 
wyrusza wspólnie z bohaterk¹. Podró¿ ta jest pretekstem, by opowiedzieæ o jej pe³nym kolorów, zapachów i dŸwiêków ¿yciu.

Literatura, 2019
Najnowsza ksi¹¿ka Joanny Papuziñskiej z serii Wojny doros³ych - historie dzieci. W PRL-u w paczkach makaronu przemycano 
zakazane przez w³adzê ksi¹¿ki, drukowane na powielaczu, przekazywane 
z nara¿eniem ¿ycia kolejnym czytelnikom. Obowi¹zywa³a zasada PRZECZYTAJ - NIE NISZCZ - PRZEPISZ - PODAJ 
DALEJ. W ten sposób wiadomoœci wêdrowa³y z r¹k do r¹k ludzi, którzy sobie ufali. Tak te¿ zaczyna siê opowieœæ o drugim 
obiegu i walce o wolnoœæ Polski. Historia opowiedziana przez ma³ego ch³opca, który s³ucha opowieœci rodziców i dziadków, 
t³umacz¹cych mu, co siê dzieje w ich zniewolonym kraju.

W naszym przedszkolu ju¿ od pocz¹tku grud-
nia czuæ by³o magiê zbli¿aj¹cych siê œwi¹t.     
W salach zaœwieci³y kolorowe lampki na cho-
inkach, w oknach pojawi³y siê anio³ki, œnie¿yn-
ki i gwiazdki. 

W okresie przedœwi¹tecznym, pe³nym nieco-
dziennych wydarzeñ wychowankowie Publicz-
nego Przedszkola Akwarelka w Nowych Osi-
nach aktywnie przygotowywa³y siê do prze¿y-
wania Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Dzieci roz-
mawia³y z nauczycielami o dobrych uczynkach 
i o pomocy innym, którzy nie zawsze mog¹ w ra- 
doœci prze¿ywaæ Œwiêta. Dlatego wspólnie 
podjêliœmy siê organizacji paczki dla dzieci ze 
szkó³ na Bia³orusi. Ka¿dy z nas w³¹czy³ siê      
w akcje z myœl¹ sprawienia radoœci dzieciom   
w potrzebie.
W przeddzieñ Miko³ajek zawita³ do Nas praw-
dziwy Œwiêty Miko³aj z radosnym przedsta-

wieniem. Dla ka¿dego mia³ przygotowany prezent. Pewnie dlatego, ¿e w naszym przedszkolu s¹ 
same grzeczne dzieci!
Najstarsze przedszkolaki z grupy Muminki dla swoich bliskich przygotowa³y uroczyste Jase³ka. 
Mali aktorzy zaprezentowali siê w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz scenografii na-
wi¹zuj¹cej do Betlejem. Wœród œpiewu anio³ów i chóru do stajenki przybyli pe³ni werwy pas-
tuszkowie, a pok³ony z³o¿yli Trzej Królowie. Inscenizacja przeplatana by³a piêknymi kolêdami. 
Œpiewom towarzyszy³y dŸwiêki gry na dzwoneczkach i grzechotkach, które sprawi³y ¿e atmosfera 
zrobi³a siê bardzo œwi¹teczna. Na zakoñczenie na rodziców czeka³y dwie niespodzianki: taniec 
œwiate³ do piosenki "All I want for Christmas" oraz upieczone przez dzieci pierniczki. M³odzi ak-
torzy spisali siê na medal o czym œwiadczy³y ogromne brawa od publicznoœci. Kolejny raz okaza³o 
siê, ¿e wspólne spotkanie, emocje i prze¿ycia zbli¿aj¹ ludzi, a dzieciom pokazuj¹ jak wa¿na jest 
tradycja Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Najm³odsza grupa  „Smerfy" równie¿ zaanga¿owa³a siê w przygotowania do Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Nasze ma³e przedszkolaki zaprosi³y rodziców na œwi¹teczne zajêcia otwarte, podczas 
których dzieci poznawa³y œwi¹teczne obyczaje, jak równie¿ wspólnie wykonywaliœmy ozdoby 
choinkowe i ³añcuch, którym ozdobiliœmy choinkê. Rodzice otrzymali od swoich pociech piêknie 
pachn¹ce pierniczki  w³asnorêcznie upieczone i ozdobione przez dzieci.
Œwiêta to wspania³a okazja do przekazania dzieciom bo¿onarodzeniowej tradycji i chyba 
najbardziej rodzinny okres w roku, a dla wielu doros³ych to czas wspomnienia prze¿ywanych        
w dzieciñstwie œwi¹t które maj¹ przez ca³e ¿ycie niezapomniany smak i koloryt.

Œwi¹teczny czas
w AKWARELCE

Oprac. Sylwia Buczek i Anna WoŸnica

399,-
KOSIARKA ELEKTRYCZNA

MasteerCut K1400W
Moc 1400W

Szerokoœæ no¿a 38cm
Pojemnoœæ kosza 40L

KOSIARKA SPALINOWA
MasterCut SH51 4 LC196
Silnik Loncin 6,5 KM
Szerokoœæ no¿a 51 cm
pojemnoœæ kosza 60L
wyrzut do kosza, mielenie,
wyrzut tylny, wyrzut boczny

998,-

KOSIARKA SPALINOWA
PowerCut KS500
Moc 2,7 KM

399,-

1599,-

W zestawie:
maska, okulary, szelki, tarcza tn¹ca,
g³owica ¿y³kowa, komplet kluczy

Gratis:
Olej, 3szt. ¿y³ki tn¹cej 

KOSA SPALINOWA
Maruyama BC421H-RS+T
Moc 2,2 KM
Wspomaganie rozruchu
Podwójny pas noœny
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Czarna Owca, 2019
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Znak, 2019
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dot¹d fakty i pozwala zrozumieæ jej fenomen. To tak¿e relacja z podró¿y do tajemniczej stolicy Inków Vilcabamby, w któr¹ autor 
wyrusza wspólnie z bohaterk¹. Podró¿ ta jest pretekstem, by opowiedzieæ o jej pe³nym kolorów, zapachów i dŸwiêków ¿yciu.

Literatura, 2019
Najnowsza ksi¹¿ka Joanny Papuziñskiej z serii Wojny doros³ych - historie dzieci. W PRL-u w paczkach makaronu przemycano 
zakazane przez w³adzê ksi¹¿ki, drukowane na powielaczu, przekazywane 
z nara¿eniem ¿ycia kolejnym czytelnikom. Obowi¹zywa³a zasada PRZECZYTAJ - NIE NISZCZ - PRZEPISZ - PODAJ 
DALEJ. W ten sposób wiadomoœci wêdrowa³y z r¹k do r¹k ludzi, którzy sobie ufali. Tak te¿ zaczyna siê opowieœæ o drugim 
obiegu i walce o wolnoœæ Polski. Historia opowiedziana przez ma³ego ch³opca, który s³ucha opowieœci rodziców i dziadków, 
t³umacz¹cych mu, co siê dzieje w ich zniewolonym kraju.

W naszym przedszkolu ju¿ od pocz¹tku grud-
nia czuæ by³o magiê zbli¿aj¹cych siê œwi¹t.     
W salach zaœwieci³y kolorowe lampki na cho-
inkach, w oknach pojawi³y siê anio³ki, œnie¿yn-
ki i gwiazdki. 

W okresie przedœwi¹tecznym, pe³nym nieco-
dziennych wydarzeñ wychowankowie Publicz-
nego Przedszkola Akwarelka w Nowych Osi-
nach aktywnie przygotowywa³y siê do prze¿y-
wania Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Dzieci roz-
mawia³y z nauczycielami o dobrych uczynkach 
i o pomocy innym, którzy nie zawsze mog¹ w ra- 
doœci prze¿ywaæ Œwiêta. Dlatego wspólnie 
podjêliœmy siê organizacji paczki dla dzieci ze 
szkó³ na Bia³orusi. Ka¿dy z nas w³¹czy³ siê      
w akcje z myœl¹ sprawienia radoœci dzieciom   
w potrzebie.
W przeddzieñ Miko³ajek zawita³ do Nas praw-
dziwy Œwiêty Miko³aj z radosnym przedsta-

wieniem. Dla ka¿dego mia³ przygotowany prezent. Pewnie dlatego, ¿e w naszym przedszkolu s¹ 
same grzeczne dzieci!
Najstarsze przedszkolaki z grupy Muminki dla swoich bliskich przygotowa³y uroczyste Jase³ka. 
Mali aktorzy zaprezentowali siê w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz scenografii na-
wi¹zuj¹cej do Betlejem. Wœród œpiewu anio³ów i chóru do stajenki przybyli pe³ni werwy pas-
tuszkowie, a pok³ony z³o¿yli Trzej Królowie. Inscenizacja przeplatana by³a piêknymi kolêdami. 
Œpiewom towarzyszy³y dŸwiêki gry na dzwoneczkach i grzechotkach, które sprawi³y ¿e atmosfera 
zrobi³a siê bardzo œwi¹teczna. Na zakoñczenie na rodziców czeka³y dwie niespodzianki: taniec 
œwiate³ do piosenki "All I want for Christmas" oraz upieczone przez dzieci pierniczki. M³odzi ak-
torzy spisali siê na medal o czym œwiadczy³y ogromne brawa od publicznoœci. Kolejny raz okaza³o 
siê, ¿e wspólne spotkanie, emocje i prze¿ycia zbli¿aj¹ ludzi, a dzieciom pokazuj¹ jak wa¿na jest 
tradycja Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Najm³odsza grupa  „Smerfy" równie¿ zaanga¿owa³a siê w przygotowania do Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Nasze ma³e przedszkolaki zaprosi³y rodziców na œwi¹teczne zajêcia otwarte, podczas 
których dzieci poznawa³y œwi¹teczne obyczaje, jak równie¿ wspólnie wykonywaliœmy ozdoby 
choinkowe i ³añcuch, którym ozdobiliœmy choinkê. Rodzice otrzymali od swoich pociech piêknie 
pachn¹ce pierniczki  w³asnorêcznie upieczone i ozdobione przez dzieci.
Œwiêta to wspania³a okazja do przekazania dzieciom bo¿onarodzeniowej tradycji i chyba 
najbardziej rodzinny okres w roku, a dla wielu doros³ych to czas wspomnienia prze¿ywanych        
w dzieciñstwie œwi¹t które maj¹ przez ca³e ¿ycie niezapomniany smak i koloryt.

Œwi¹teczny czas
w AKWARELCE

Oprac. Sylwia Buczek i Anna WoŸnica

399,-
KOSIARKA ELEKTRYCZNA

MasteerCut K1400W
Moc 1400W

Szerokoœæ no¿a 38cm
Pojemnoœæ kosza 40L

KOSIARKA SPALINOWA
MasterCut SH51 4 LC196
Silnik Loncin 6,5 KM
Szerokoœæ no¿a 51 cm
pojemnoœæ kosza 60L
wyrzut do kosza, mielenie,
wyrzut tylny, wyrzut boczny

998,-

KOSIARKA SPALINOWA
PowerCut KS500
Moc 2,7 KM

399,-

1599,-

W zestawie:
maska, okulary, szelki, tarcza tn¹ca,
g³owica ¿y³kowa, komplet kluczy

Gratis:
Olej, 3szt. ¿y³ki tn¹cej 

KOSA SPALINOWA
Maruyama BC421H-RS+T
Moc 2,2 KM
Wspomaganie rozruchu
Podwójny pas noœny




