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Szanowni Pañstwo,

Zimowy wypoczynek dobieg³ koñca. I choæ 
tegoroczne ferie tylko z nazwy by³y zimo-
wymi, wiele aktywnoœci dla dzieci i m³o-
dzie¿y zaproponowa³a Gmina Miñsk Mazo-
wiecki w czasie dwutygodniowej przerwy od 
obowi¹zków szkolnych. Zajêcia sportowo-
rekreacyjne odbywa³y siê na halach sporto-
wych szkó³. Ponadto ka¿da z placówek oœwia-
towych zaproponowa³a bogaty program zajêæ 
edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych 
oraz kreatywnych warsztatów.
Atrakcyjny program zapewni³ ciekawe i zdrowe spêdzenie przez dzieci ferii 
zarówno w szko³ach, jak i œwietlicach wiejskich poszczególnych so³ectw.
Koniec ferii zimowych to równie¿ moment, kiedy zaczynamy dostrzegaæ 
pierwsze oznaki zbli¿aj¹cej siê wiosny. Dni staj¹ siê coraz d³u¿sze, temperatura 
powoli roœnie i zaczynamy myœleæ o wiosennych porz¹dkach na naszych 
posesjach.
Jednak zanim to nast¹pi, bêdziemy obchodzili 8 marca - Miêdzynarodowy 
Dzieñ Kobiet. Z tej okazji ¿yczê wszystkim Paniom, aby ten dzieñ by³ œwiêtem 
wdziêcznoœci za ich ciep³o, uœmiechy i mi³oœæ, któr¹ obdarzaj¹ swoich naj-
bli¿szych. Zdrowia, pomyœlnoœci w pracy zawodowej oraz ¿yciu prywatnym,    
a kwiaty, które otrzymaj¹ tego dnia od mê¿czyzn, ¿eby nie tylko zdobi³y wnêtrza 
ich domów, ale tak¿e wyœcie³a³y ich ¿yciowe drogi przez ca³y rok.
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Hufiec ZHP - „Mazowsze”
Miñsk Mazowiecki

Podczas zjazdu wyborczego hufiec ZHP „Ma-
zowsze” Miñsk Mazowiecki im. 1 PLM „War-
szawa” wybra³ nowe w³adze. Now¹ Komen-
dantk¹ zosta³a druhna Klaudia Glinka, któr¹ 
mianowa³ na to odpowiedzialne stanowisko 
Komendant Chor¹gwi Mazowieckiej ZHP harc-
mistrz Cezary Supe³.  Dotychczasowy komen-
dant phm. Darek Pietka obj¹³ funkcje zastêpcy    
i skarbnika hufca. Zastêpc¹ ds. pracy z kadr¹ 
zosta³ zaœ hm. Andrzej Soæko. W sk³ad Ko-
mendy weszli tak¿e: druhowie Rafa³ Jurek,  
Bartosz Brzeœkiewicz, Damian Murach oraz 
podharcmistrzyni Beata Osiñska. Nowym w³a-
dzom serdecznie gratulujemy przyjêcia no-
wych funkcji i ¿yczymy pomyœlnoœci oraz 
wytrwa³oœci w s³u¿bie. 

Rozlicz PIT w gminie MM

Kwalifikacja Wojskowa 2020

Obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji 
wojskowej w 2020 r. podlegaj¹ mê¿czyŸni 
urodzeni w 2001 roku. Osoba stawiaj¹ca siê do 
kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. dowód osobisty
2. posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹
3.wyniki badañ przeprowadzonych w okresie 
dwunastu miesiêcy
Przedstawicielowi WKU:
1. aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3 x 4 cm
2.dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wy-
kszta³cenia i posiadane kwalifikacje zawo-
dowe oraz zaœwiadczenie o pobieraniu nauki.

Rodzinna Gmina MM

Wa¿ne terminy - podatki

W najbli¿szym czasie nadejdzie coroczny 
termin rozliczenia siê z Urzêdem Skarbowym 
z wp³acanych przez dwanaœcie miesiêcy 
zaliczek na podatek dochodowy. Wczeœniej 
niektórzy podatnicy powinni pamiêtaæ o ci¹¿¹-
cym na nich obowi¹zku rozliczenia siê z in-
nych podatków:
Koniec lutego - to obowi¹zek z³o¿enia dekla-
racji PIT-28, podatek rycza³towy od prowa-
dzonej dzia³alnoœci gospodarczej oraz od naj-
mu lokali.
Koniec marca - mija termin wys³ania dekla-
racji CIT-8. obowi¹zek dotyczy wiêkszych 
firm (sp. z o. o.) , osób prawnych.
Koniec kwietnia - rozliczenie podatku docho-
dowego czyli deklaracje PIT-36, PIT-36L,  
PIT-37. Obowi¹zek dotyczy wszystkich osób, 
poza wyj¹tkami opisanymi w ustawie.

MZM 

Program „Rodzinna Gmina Miñsk Mazowiec-
ki  jest realizowany przez Gminny Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej. Celem programu jest 
umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji 
funkcji rodziny wielodzietnej poprzez popra-
wê warunków materialnych oraz zwiêkszenie 
dostêpnoœci do instytucji kultury i obiektów 
sportowych. Podjête w tym kierunku dzia³a-
nia s¹ elementem polityki spo³ecznej realizo-
wanej w gminie, która daje mo¿liwoœæ rzeczy-
wistego wsparcia rodzin wielodzietnych, pro-
mocji modelu takiej rodziny oraz kszta³towa-
nia pozytywnego jej wizerunku.
Osobami uprawnionymi do korzystania z pro-
gramu s¹ osoby zamieszkuj¹ce na terenie gmi-
ny, którym przys³uguje prawo do posiadania 
Karty Du¿ej Rodziny.
Podobnie jak w przypadku Ogólnopolskiej 
Karty Du¿ej Rodziny wyrobienie karty 
„Rodzinna Gmina Miñsk Mazowiecki  jest 
ca³kowicie bezp³atne i nie jest zale¿ne od sytu-
acji materialnej rodziny.
Po formularze wniosków i szczegó³owe infor-
macje zapraszamy do Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej do pokoju 20.

Informacja telefoniczna: 25 758 19 32

”

”

-10%

32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

UWAGA! 

Od pocz¹tku roku zmieniony jest
nr konta bankowego do wp³at 

za wywóz œmieci z terenu Gminy. 
Nowy numer podany jest ni¿ej

Rozlicz PIT 2020 w gminie Miñsk Mazowiecki

Dwa razy wiêcej ulg podatkowych - 
dziêki podpowiedziom systemu
Gwarancja 100% poprawnoœci obliczeñ 
Prosta obs³uga i proste pytania 
Obs³uga wszystkich druków PIT 
Wystawiamy oficjalne UPO - Urzêdowe 
Poœwiadczenie Odbioru 
Przyspieszony zwrot podatku 

Link do strony pitax.pl jest na stronie 
www.minskmazowiecki.pl
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Kolejowe ABC w zerówce  - Kampania Urzêdu Transportu Kolejowego
5 lutego dzieci z oddzia³u przedszkolnego wziê³y udzia³ w zajêciach w ramach projektu „Kampania 
Kolejowe ABC” realizowanego przez Urz¹d Transportu Kolejowego.
Kampania  „Kolejowe ABC” to ogólnopolski projekt z zakresu bezpieczeñstwa na obszarach kole-
jowych skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci podczas zajêæ mia³y 
okazjê poznaæ miêdzy innymi pracê konduktora, wygl¹d i przeznaczenie sali dworcowej oraz 
peronu, poznaæ znaki drogowe zwi¹zane z ruchem kolejowym. Zajêcia okaza³y siê bardzo ciekawe 
i w atrakcyjny sposób poszerzy³y œwiadomoœæ dzieci na temat bezpieczeñstwa kolejowego. 
Zerówiakom podczas zajêæ towarzyszy³a sympatyczna maskotka Rogatek, która zosta³a poda-
rowana dzieciom na pami¹tkê.                                                                         

Szko³a Podstawowa 
w Mariance

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym
dla klas m³odszych SYNAPSIK MEN organizowanym przez Wydawnictwo Synapsa. 
Udzia³ w konkursie jest p³atny.

Archiwalne testy mo¿na znaleŸæ na stronie
Https://www.wydawnictwo-synapsa.pl/archiwum-men

Zg³oszenia przyjmuj¹ wychowawcy lub p.J.Rokita - do dnia 6 marca 2020r.

KONKURS PRZEDMIOTOWY
dla klas I-III SYNAPSIK

     Autor: Dorota Fos
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Wyjazd dla zwyciêzców
Konkursów papieskich
W dniu 5 lutego,  trzech uczniów naszej szko³y 
- Konrad Mi¹sek, Kacper Pusto³a i Kacper 
Romanyszyn z kl. 8 pod opiek¹ p. Doroty 
Kameli i p. Ireny Nowak,  wraz z 38 uczniami 
ze szkó³ powiatu miñskiego, udali siê na wy-
cieczkê do Warszawy. Zosta³a ona zorganizo-
wana jako dodatkowa nagroda dla laureatów 
konkursów Powiatowego Dnia Papieskiego     
z 2018 i 2019 roku. Trzy szko³y - Szko³a 
Podstawowa im. Karola Wojty³y w Hucie Miñ-
skiej, Szko³y Salezjañskie z Miñska Mazo-
wieckiego i SP im. Jana Paw³a II z Miñska 
Mazowieckiego, organizatorzy dni papieskich, 
od wielu lat wspó³pracuj¹ z Muzeum Jana Paw³a 
II i Prymasa Wyszyñskiego w Warszawie.
W ramach tej wspó³pracy, a tak¿e z okazji te-
gorocznych wydarzeñ, tzn. 100 - nej rocznicy 
urodzin Karola Wojty³y Jana Paw³a II i beaty-
fikacji Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego – 
Prymasa Tysi¹clecia,  zostaliœmy zaproszeni do 
zwiedzenia Domu Arcybiskupów Warszaw-
skich przy ul. Miodowej i Muzeum  Jana Paw³a 
II i Prymasa Wyszyñskiego znajduj¹cego siê   
w Œwi¹tyni Opatrznoœci.
W Domu Arcybiskupów mieliœmy zaszczyt 
spotkaæ siê z Kardyna³em Kazimierzem Ny-
czem, który zapozna³ nas z histori¹ pa³acu.

Ksi¹dz kardyna³ nawi¹za³ te¿ do prymasa Wy-
szyñskiego i ks. Karola Wojty³y, do tego, jak, 
gdzie i kiedy skrzy¿owa³y siê ich drogi. Na 
koniec audiencji dostaliœmy od ks. Kardyna³a 
pami¹tkowe obrazki i cukierki oraz zrobiliœmy 
wspólne zdjêcie.
Nastêpnie udaliœmy siê do Œwi¹tyni Opatrzno-
œci Bo¿ej. Zafascynowa³a nas ogromna kubatu-
ra budynku i iloœæ zgromadzonych relikwii. 
Przed muzeum przywita³ nas zastêpca dyrekto-
ra ds. muzealnych, Pan Piotr Dmitrowicz, his-
toryk, który poinformowa³ nas, ¿e ekspozycja 
g³ówna Muzeum Jana Paw³a II i Prymasa Wy-
szyñskiego znajduje siê w pierœcieniu okala-
j¹cym kopu³ê Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej na 
wysokoœci 26 metrów. Ramy czasowe obejmu-
j¹ okres od 1901 roku (rok urodzin Stefana 
Wyszyñskiego) do 2005 roku (œmieræ Jana 
Paw³a II). Naszymi przewodnikami po wysta-
wie byli: dr Edgar Sukiennik, historyk, pra-
cownik dzia³u merytorycznego, dr Justyna Ma-
jewska, historyk, pracownik dzia³u meryto-
rycznego,  mgr Anna Jasiñska, psycholog, pra-
cownik dzia³u edukacji i mgr Julian Adamczyk, 
socjolog, pracownik dzia³u edukacji - opiekun  

5 lutego w naszej szkole  odby³ siê pokaz 
historyczny „W antycznej Grecji” zaprezen-
towany przez cz³onka grupy artystycznej 
„Hefaystos”.
Grecki hoplita - Simonides zabra³ naszych 
uczniów w podró¿ do staro¿ytnej Hellady.
Podczas tej ¿ywej lekcji wys³uchaliœmy opo-
wieœci o greckiej historii - pe³nej wojen i we-
wnêtrznych walk, kulturze - tworz¹cej antyczny 
œwiat oraz mitologii, w której bogowie funk-
cjonowali obok zwyk³ych œmiertelników i in-
gerowali w ich ¿yciowe losy.
Uczniowie mogli obejrzeæ maskê Minotaura, 
zapoznaæ siê z taktyk¹ walki hoplitów oraz na 
w³asnej skórze poczuæ ciê¿ar ich uzbrojenia.
Ten pokaz by³ doskona³ym uzupe³nieniem 
wiedzy uczniów zdobytej na lekcjach historii i 
jêzyka polskiego.

Szko³a Podstawowa 
w Janowie

Szko³a Podstawowa
Huta Miñska

i koordynator naszego wyjazdu. Pracownicy 
muzeum w ciekawy sposób i z wielk¹ pasj¹ 
opowiadali o historii ¿ycia i dokonaniach 
dwóch wielkich Polaków - ludzi Koœcio³a, Ka-
rola Wojty³y i Stefana Wyszyñskiego na tle  
wydarzeñ historyczno-politycznych.
Dowiedzieliœmy siê jaki wp³yw na losy Koœ-
cio³a, zachowanie wiary i obalenie komunizmu 
w Polsce mieli patroni muzeum. Ekspozycja 
muzealna wywar³a na nas ogromne wra¿enie, 
poniewa¿ po³¹czone zosta³y ró¿ne formy wy-
stawowe i multimedialne, prawdziwie na miarê 
XXI wieku.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujê wszystkim 
pracownikom muzeum, szczególnie Panu  Da-
widowi Machajowi - Zastêpcy Kierownika 
Dzia³u Organizacyjno-Prawnego Muzeum 
Jana Paw³a II i Prymasa Wyszyñskiego             
i Julianowi Adamczykowi - pracownikowi 
dzia³u edukacji, dziêki którym nasz wyjazd 
doszed³ do skutku.

Irena Nowak 

Nasza szko³a mo¿e siê ju¿ pochwaliæ nowo-
czesnym labolatorium jêzykowym, z którego- 
jak widaæ na zdjêciach - bardzo chêtnie ko-
rzystaj¹ uczniowie!

Szko³a Podstawowa 
Zamienie

3 lutego do naszego przedszkola zawita³ CZE-
KOLADOWY  AUTOBUS.
Od samego rana odbywa³y siê zajêcia -  
warsztaty z ulubionej przez wszystkie dzieci 
czekolady. Przedszkolaki pozna³y historiê 
powstania czekolady oraz dowiedzia³y siê, ¿e 
ich ulubiony przysmak powstaje z drzewa 
kakaowca. Mog³y równie¿ spróbowaæ ró¿nych 
rodzajów czekolady, a tak¿e mog³y stworzyæ 
w³asny czekoladowy rysunek. Dzieci  wykona³y 
swoj¹ pierwsz¹ czekoladê i swoj¹ s³odk¹ 
"pracê"  oraz dyplom mistrzów czekolady 
zabra³y do domu.

Szko³a Podstawowa
w Starej Niedzia³ce



Kolejowe ABC w zerówce  - Kampania Urzêdu Transportu Kolejowego
5 lutego dzieci z oddzia³u przedszkolnego wziê³y udzia³ w zajêciach w ramach projektu „Kampania 
Kolejowe ABC” realizowanego przez Urz¹d Transportu Kolejowego.
Kampania  „Kolejowe ABC” to ogólnopolski projekt z zakresu bezpieczeñstwa na obszarach kole-
jowych skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci podczas zajêæ mia³y 
okazjê poznaæ miêdzy innymi pracê konduktora, wygl¹d i przeznaczenie sali dworcowej oraz 
peronu, poznaæ znaki drogowe zwi¹zane z ruchem kolejowym. Zajêcia okaza³y siê bardzo ciekawe 
i w atrakcyjny sposób poszerzy³y œwiadomoœæ dzieci na temat bezpieczeñstwa kolejowego. 
Zerówiakom podczas zajêæ towarzyszy³a sympatyczna maskotka Rogatek, która zosta³a poda-
rowana dzieciom na pami¹tkê.                                                                         

Szko³a Podstawowa 
w Mariance

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym
dla klas m³odszych SYNAPSIK MEN organizowanym przez Wydawnictwo Synapsa. 
Udzia³ w konkursie jest p³atny.

Archiwalne testy mo¿na znaleŸæ na stronie
Https://www.wydawnictwo-synapsa.pl/archiwum-men

Zg³oszenia przyjmuj¹ wychowawcy lub p.J.Rokita - do dnia 6 marca 2020r.

KONKURS PRZEDMIOTOWY
dla klas I-III SYNAPSIK

     Autor: Dorota Fos
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Wyjazd dla zwyciêzców
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- Konrad Mi¹sek, Kacper Pusto³a i Kacper 
Romanyszyn z kl. 8 pod opiek¹ p. Doroty 
Kameli i p. Ireny Nowak,  wraz z 38 uczniami 
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skiej, Szko³y Salezjañskie z Miñska Mazo-
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fikacji Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego – 
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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.

    WOREK ̄ Ó£TY

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.

     WOREK ZIELONY

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.

WOREK BR¥ZOWY

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)

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 CZARNY

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 
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Trwa ju¿ drugi nabór wniosków o dofinanso-
wanie domowych instalacji PV. Z³o¿enie 
wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wybra-
niu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój pr¹d”. 
Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê kosztów 
inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg³ym lub ju¿ 
w tym roku zbudowa³, uruchomi³ i pod³¹czy³ do 
ogólnopolskiej sieci energetycznej 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 dofinansowany z bud-
¿etu Pañstwa.

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 instalacjê fotowoltaiczn¹ mog¹ 
zak³adaæ tylko wyspecjalizowane firmy?
Nie, ka¿d¹ instalacjê mo¿na sobie same-
mu za³o¿yæ. Jednak pod³¹czenie jej do 
dwukierunkowego licznika i tym samym 
w³¹czenie jej do ogólnokrajowej sieci 
energetycznej - co jest sednem umowy 
prosumenckiej - mo¿e dokonaæ tylko oso-
ba z uprawnieniami instalatora. Trzeba  
w tym miejscu wyraŸnie podkreœliæ, ¿e tyl-
ko jeden typ instalacji, ten wy¿ej wspo-
mniany, który pracuje w sieci krajowej 
wymaga dope³nienia ró¿nych formalno-
œci i certyfikowanego odbioru inwestycji. 
Ale to nie wyczerpuje tematu. Najtañsz¹ 
i najprostsz¹ instalacj¹ bêdzie system 
paneli 12 woltowych z pod³¹czonym do 
nich dowolnym akumulatorem, te¿ 12 V.
Taka instalacja, oddzielona fizycznie od 
domowej sieci 230V, mo¿e doskonale s³u-
¿yæ do buforowego zasilania niskonapiê-
ciowych odbiorników takich jak oœwie-
tlenie LED, odbiorniki radiowe, ma³e tele-
wizory czy te¿ domowy laptop.
Koszt zawiera siê w granicach 100-300 z³ 
czyli zwrot inwestycji dokona siê w prze-
ci¹gu roku. O takiej prostej i co najwa¿-
niejsze taniej instalacji PV napiszemy w nas-
têpnym numerze.

Jak za³o¿yæ w³asn¹ 
elektrowniê s³oneczn¹?

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E-mobilnoœæ

Rosn¹ca popularnoœæ napêdów elektrycznych 
bardzo ró¿nych pojazdów bierze siê z nieby-
wa³ej rewolucji energo-elektroniki, nowych sil-
ników elektrycznych o du¿ej sprawnoœci, mi-
niaturyzacji komputerów oraz postêpów w bu-
dowie sprawnych akumulatorów na bazie me-
tali ziem rzadkich takich jak Li-jon i Li-pol. 
Asynchroniczne silniki bezszczotkowe u¿y-
wane dziœ powszechnie do napêdów elektrycz-
nych od lokomotyw do malutkich deskorolek 
posiadaj¹ trwa³oœæ rzêdu miliona godzin pracy. 
Ich sprawnoœæ energetyczna jest na poziomie 
90-80%, czyli dwa razy wiêkszej ni¿ w nowo-
czesnych silnikach spalinowych. Nale¿y te¿ 
wspomnieæ o bardzo wa¿nym wynalazku - 
miniaturowym, elektronicznym ¿yroskopie - 
który stoi u podstaw tak rewolucyjnych urz¹-
dzeñ i pojazdów jak drony w ró¿nej konfi-
guracji, Seegwaye i ich ostatnia, modna od-
miana MonoSeegway. Tak¿e ka¿dy nowo-
czesny samochód wyposa¿ony w adaptacyjne 
reflektory, które siê samopoziomuj¹ po urucho-
mieniu silnika jest w taki uk³ad wyposa¿ony. 
Nale¿y w tym miejscu wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e 
pojazdy typu Seegway, Seegway jednoko³owy, 
czy te¿ ogromnie popularna wœród m³odzie¿y 
elektryczna deskorolka nie mog¹ byæ postrze-
gane jako œrodki komunikacji, a tylko jako no-
woczesne zabawki do rekreacji. Problemem jest 
w ich przypadku w³aœnie nowatorski sposób 
kierowania - przy pomocy zmiany wypadko-
wego œrodka ciê¿koœci uk³adu mas: jeŸ-
dziec+pojazd. Awaryjne hamowanie z du¿ych, 
osi¹ganych przez te urz¹dzenia prêdkoœci jest 
bardzo problematyczne i z regu³y, czego dowo-
dz¹ medyczne statystyki, powoduje groŸne ura-
zy tak u kierowcy jak u osób postronnych.
Pierwszym e-pojazdem, któremu mo¿emy przy-
pisaæ œmia³o rozs¹dn¹ funkcjonalnoœæ jest elek-
tryczna hulajnoga. U¿ywaj¹c tego wygodnego 
wynalazku nale¿y ca³y czas mieæ œwiadomoœæ, 
¿e konstrukcja uniemo¿liwia szybkie, skute-
czne wyhamowanie, co przy osi¹ganych prêd-
koœciach mo¿e byæ niebezpieczne. Ma³e kó³ka 
hulajnogi generuj¹ niewielki moment ¿yros-
kopowy co w po³¹czeniu z geometri¹ przed-
niego zawieszenia czyni¹ z niej pojazd trudniej-
szy do kierowania w porównaniu z np. 
Rowerem.

hulajnoga
-

+

s³abe hamulce
z³a amortyzacja
ma³a statecznoœæ
brak jakiejkolwiek ochrony 
biernej kieruj¹cego
drogi serwis

du¿y zasiêg w jeŸdzie 
silnikowej
ma³a masa u³atwiaj¹ca 
przenoszenie, gara¿owanie
niskie koszty ³adowania
mo¿liwoœæ jazdy 
w miejscach niedostêpnych 
dla innych pojazdów
du¿a frajda z jazdy...

Opracowanie - JMJ
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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.

    WOREK ̄ Ó£TY

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.

     WOREK ZIELONY

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.

WOREK BR¥ZOWY

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)

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 CZARNY

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 
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Trwa ju¿ drugi nabór wniosków o dofinanso-
wanie domowych instalacji PV. Z³o¿enie 
wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wybra-
niu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój pr¹d”. 
Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê kosztów 
inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg³ym lub ju¿ 
w tym roku zbudowa³, uruchomi³ i pod³¹czy³ do 
ogólnopolskiej sieci energetycznej 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 dofinansowany z bud-
¿etu Pañstwa.

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 instalacjê fotowoltaiczn¹ mog¹ 
zak³adaæ tylko wyspecjalizowane firmy?
Nie, ka¿d¹ instalacjê mo¿na sobie same-
mu za³o¿yæ. Jednak pod³¹czenie jej do 
dwukierunkowego licznika i tym samym 
w³¹czenie jej do ogólnokrajowej sieci 
energetycznej - co jest sednem umowy 
prosumenckiej - mo¿e dokonaæ tylko oso-
ba z uprawnieniami instalatora. Trzeba  
w tym miejscu wyraŸnie podkreœliæ, ¿e tyl-
ko jeden typ instalacji, ten wy¿ej wspo-
mniany, który pracuje w sieci krajowej 
wymaga dope³nienia ró¿nych formalno-
œci i certyfikowanego odbioru inwestycji. 
Ale to nie wyczerpuje tematu. Najtañsz¹ 
i najprostsz¹ instalacj¹ bêdzie system 
paneli 12 woltowych z pod³¹czonym do 
nich dowolnym akumulatorem, te¿ 12 V.
Taka instalacja, oddzielona fizycznie od 
domowej sieci 230V, mo¿e doskonale s³u-
¿yæ do buforowego zasilania niskonapiê-
ciowych odbiorników takich jak oœwie-
tlenie LED, odbiorniki radiowe, ma³e tele-
wizory czy te¿ domowy laptop.
Koszt zawiera siê w granicach 100-300 z³ 
czyli zwrot inwestycji dokona siê w prze-
ci¹gu roku. O takiej prostej i co najwa¿-
niejsze taniej instalacji PV napiszemy w nas-
têpnym numerze.

Jak za³o¿yæ w³asn¹ 
elektrowniê s³oneczn¹?

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!
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bardzo ró¿nych pojazdów bierze siê z nieby-
wa³ej rewolucji energo-elektroniki, nowych sil-
ników elektrycznych o du¿ej sprawnoœci, mi-
niaturyzacji komputerów oraz postêpów w bu-
dowie sprawnych akumulatorów na bazie me-
tali ziem rzadkich takich jak Li-jon i Li-pol. 
Asynchroniczne silniki bezszczotkowe u¿y-
wane dziœ powszechnie do napêdów elektrycz-
nych od lokomotyw do malutkich deskorolek 
posiadaj¹ trwa³oœæ rzêdu miliona godzin pracy. 
Ich sprawnoœæ energetyczna jest na poziomie 
90-80%, czyli dwa razy wiêkszej ni¿ w nowo-
czesnych silnikach spalinowych. Nale¿y te¿ 
wspomnieæ o bardzo wa¿nym wynalazku - 
miniaturowym, elektronicznym ¿yroskopie - 
który stoi u podstaw tak rewolucyjnych urz¹-
dzeñ i pojazdów jak drony w ró¿nej konfi-
guracji, Seegwaye i ich ostatnia, modna od-
miana MonoSeegway. Tak¿e ka¿dy nowo-
czesny samochód wyposa¿ony w adaptacyjne 
reflektory, które siê samopoziomuj¹ po urucho-
mieniu silnika jest w taki uk³ad wyposa¿ony. 
Nale¿y w tym miejscu wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e 
pojazdy typu Seegway, Seegway jednoko³owy, 
czy te¿ ogromnie popularna wœród m³odzie¿y 
elektryczna deskorolka nie mog¹ byæ postrze-
gane jako œrodki komunikacji, a tylko jako no-
woczesne zabawki do rekreacji. Problemem jest 
w ich przypadku w³aœnie nowatorski sposób 
kierowania - przy pomocy zmiany wypadko-
wego œrodka ciê¿koœci uk³adu mas: jeŸ-
dziec+pojazd. Awaryjne hamowanie z du¿ych, 
osi¹ganych przez te urz¹dzenia prêdkoœci jest 
bardzo problematyczne i z regu³y, czego dowo-
dz¹ medyczne statystyki, powoduje groŸne ura-
zy tak u kierowcy jak u osób postronnych.
Pierwszym e-pojazdem, któremu mo¿emy przy-
pisaæ œmia³o rozs¹dn¹ funkcjonalnoœæ jest elek-
tryczna hulajnoga. U¿ywaj¹c tego wygodnego 
wynalazku nale¿y ca³y czas mieæ œwiadomoœæ, 
¿e konstrukcja uniemo¿liwia szybkie, skute-
czne wyhamowanie, co przy osi¹ganych prêd-
koœciach mo¿e byæ niebezpieczne. Ma³e kó³ka 
hulajnogi generuj¹ niewielki moment ¿yros-
kopowy co w po³¹czeniu z geometri¹ przed-
niego zawieszenia czyni¹ z niej pojazd trudniej-
szy do kierowania w porównaniu z np. 
Rowerem.
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, ¿e zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 6 ze zm.) Starosta Miñski przyst¹pi³ do sporz¹dzenia Uproszczonych Planów Urz¹dzania Lasu dla terenu gminy Miñsk 
Mazowiecki, na lata 2021 - 2030 obejmuj¹cego miejscowoœci: Anielew, Arynów, Barcz¹ca, Borek Miñski Brzóze, Budy 
Barcz¹ckie, Budy Janowskie, Chmielew, Chochó³, Cielechowizna, D³u¿ka, Dziêkowizna, Gamratka, Gliniak, Grabina, Grêbiszew, 
Huta Miñska, Ignaców, I³ówiec, Janów, Józefów, Karolina, Kluki, Kolonia Janów, Królewiec, Maliszew, Marianka, Mikanów, 
Niedzia³ka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Podrudzie, Prusy, Stara Niedzia³ka, Stare Zakole, Stojad³a, Targówka, Tartak, Wólka 
I³ówiecka, Wólka Miñska, Zakole Wiktorowo, Zamienie, ̄ uków.
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 wrzeœnia 1991 roku (Dz.U. z 2020 r.    poz. 6 
ze zm.) oraz art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2096 ze zm.), zawiadamia o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du Uproszczonych Planów Urz¹dzenia Lasu na terenie gminy 
Miñsk Mazowiecki, na okres 60 dni tj.: od 09.03.2020r. do  07.05.2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki,            
ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki, pokój nr 11, w godzinach pracy urzêdu:
(poniedzia³ek 8:00 - 18:00, wtorek - czwartek 8:00 - 16:00, pi¹tek 8:00 - 14:00).

Uproszczony Plan Urz¹dzania Lasu bêdzie podstaw¹ do naliczenia podatku leœnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) w terminie 30 dni od daty 
wy³o¿enia projektu uproszczonego planu urz¹dzania lasu zainteresowani w³aœciciele lasów mog¹ sk³adaæ zastrze¿enia             
i wnioski  w sprawie planu. Zastrze¿enia i wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy za poœrednictwem Urzêdu Gminy w Miñsku 
Mazowieckim. 
Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrze¿eñ lub wniosków.
Projekty Uproszczonych Planów Urz¹dzania Lasu na zlecenie Powiatu Miñskiego zosta³y opracowane przez Agencjê "Cezar" 
Pracownia Urz¹dzania Lasu, ul. Boczna 28, 05  300 Miñsk Mazowiecki, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej 
w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Miñsku Mazowieckim.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ww. planów, mo¿na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w Miñsku Mazowieckim, Wydzia³ 
Œrodowiska i Rolnictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 16, 05 - 300 Miñsk Mazowiecki.
 
Informacje na temat trwaj¹cego wy³o¿enia bêd¹ udostêpnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki w zak³adce obwieszczenia i komunikaty pod adresem strony www.bip.minskmazowiecki.pl oraz udzielane przez 
pracowników Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki w pokoju nr 11.

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1 lipca 2019 r. na terenie naszej gminy zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ anty-
smogow¹ 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 lub kominku:

- 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

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du Uproszczonego Planu Urz¹dzania Lasów
Niestanowi¹cych W³asnoœæ Skarbu Pañstwa

dla gruntów po³o¿onych w gminie Miñsk Mazowiecki

O B W I E S Z C Z E N I E

od 9 marca do 7 maja bie¿¹cego roku

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Gmina Miñsk Mazowiecki jest wœród zwyciêzców konkursu na dofinanso-
wanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020: 
Dzia³anie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeñ powietrza – Poddzia³anie 4.3.1 
Ograniczanie zanieczyszczeñ powietrza  i rozwój mobilnoœci miejskiej, 
typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urz¹dzeñ grzewczych,
nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18.

Wartoœæ projektu konkursowego pod nazw¹ „Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez wymianê urz¹dzeñ grzewczych w Gminie Miñsk Mazowiecki”, 
wyniesie ogó³em 1 874 889,00 z³.

Gmina otrzyma³a dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej 
i Bud¿etu Pañstwa w wysokoœci 1 668 651,21 z³.

Celem przedsiêwziêcia jest wymiana starych kot³ów, pieców, urz¹dzeñ 
grzewczych wykorzystuj¹cych paliwa sta³e. Dofinansowywane bêd¹ 
instalacje kot³ów gazowych na gaz ziemny z sieci, gaz p³ynny LPG, 
olejowych, spalaj¹cych biomasê (np. drewno, pellet) i elektrycznych - 
W tym zasilanych  z ogniw fotowoltaicznych.

na wymianê urz¹dzeñ grzewczych

Dotacja dla mieszkañców gminy
1 668 651,21 z³ 
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Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

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

t w o j a

Pewien mój znajomy ¿o³nierz zapyta³ mnie czy jest ju¿ alkoholikiem, 
czy jeszcze nie? Nie by³ zadowolony z odpowiedzi na to pytanie, ale 
spowodowa³, ¿e postanowi³em napisaæ ten artyku³.
Rozwa¿aj¹c problem alkoholizmu wœród ¿o³nierzy i weteranów misji 
wojskowych poza granicami kraju nale¿y stwierdziæ, i¿ nie rzadko zda-
rza siê, ¿e ¿o³nierze ci u¿ywaj¹ alkoholu, aby zniwelowaæ oznaki stresu, 
który towarzyszy im w codziennej pracy. Chocia¿ personel wojskowy   
w postaci psychologów i psychiatrów stara siê pomóc w tego typu zacho-
waniach to zjawisko to wystêpuje stosunkowo czêsto.
Wojskowi pij¹ w grupach, szczególnie œwiêtuj¹c awans, zwyciêstwo     
w walce lub narodziny swoich potomków. Bywa tak¿e, ¿e napoje wyso-
koprocentowe pomagaj¹ im w maskowaniu utrzymuj¹cej siê traumy       
i napiêcia emocjonalnego. W miarê konsumowania coraz wiêkszej iloœci 
alkoholu rozwija siê u nich uzale¿nienie. Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ 
prawie 85%¿o³nierzy z problemami psychicznymi doœwiadczy³o 
uzale¿nienia od napojów wyskokowych lub innych substancji psycho-
aktywnych. Wi¹¿e siê z nieustann¹, zbyt wysok¹ ekspozycj¹ na stres, 
zwi¹zany z koniecznoœci¹ podejmowania ryzykownych dzia³añ bojo-
wych oraz poczucia zagro¿enia ¿ycia.
Wojskowi uwa¿ani s¹ za bohaterów, ludzi bez skazy. Du¿a presja 
spo³eczna nie pozwala im na okazywanie emocji i dzielenie siê swoimi 
obawami. Nierzadko ¿o³nierze przebywaj¹cy na zagranicznych misjach 
wojskowych s¹ zmuszeni do cichego radzenia sobie z negatywnymi 
emocjami tj.: depresja, samotnoœæ, ból po stracie kolegów, obawa o utra-

a l koho l i zm  wœ ród  ¿o ³n i e r z y
tê zdrowia i ¿ycia. Ponadto alkohol zag³usza traumatyczne wspomnienia 
u weteranów, którzy odeszli z czynnej s³u¿by lub z przyczyn zdrowot-
nych (odniesione obra¿enia na polu walki) musieli z niej zrezygnowaæ.
Do podstawowych symptomów uzale¿nienia od alkoholu u ¿o³nierzy 
zawodowych nale¿y:

emocjonalna potrzeba spo¿ywania alkoholu,

 wydawanie du¿ych kwot na napoje wyskokowe,

 du¿e wahania nastroju (dra¿liwoœæ),

 uszkodzenie w¹troby,

 niedope³nianie obowi¹zków zawodowych lub ich lekcewa¿enie,

 nasilona depresja,

 napiête stosunki z rodzin¹, przyjació³mi i innymi ¿o³nierzami,

 nie respektowanie poleceñ dowódcy,

 agresja i brak zahamowania,

 towarzysz¹cy wstyd i poczucie winy, zwi¹zane z spo¿ywaniem      
   napojów alkoholowych.

Tym wszystkim symptomom mo¿na zaradziæ. Warunkiem jest ca³kowite 
zaprzestanie picia. Mo¿na siê tego nauczyæ na stacjonarnej lub 
dochodz¹cej terapii odwykowej. Wiedz¹ o tym nie tylko wojskowi 
psychologowie i psychiatrzy, ale te¿ „cywilni” i warto siê do nich zwró-
ciæ o pomoc i niektórzy, szkoda, ¿e nie wszyscy korzystaj¹ z tego.

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Coraz wiêcej osób (g³ównie m³odych) uzale¿nia siê od telefonu komór-
kowego, nie wyobra¿aj¹c sobie ¿ycia bez niego. Badania jakie przepro-
wadzono w gdyñskich szko³ach wykaza³y, ¿e 95% uczniów 
kilkadziesi¹t razy dziennie u¿ywa smatrfona - po³owa z badanych ma 
objawy uzale¿nia, a co dziesi¹ty skar¿y siê, ¿e z powodu komórki ma 
k³opoty ze wzrokiem, nie dojada i nie dosypia. Im wiêcej opcji ma 
telefon komórkowy, tym ³atwiej jest siê od niego uzale¿niæ. Oprócz 
oczywistych funkcji rozmowy czy wysy³ania SMS-ów w smartfonie 
mo¿na ogl¹daæ telewizjê, s³uchaæ muzyki, ³¹czyæ siê z internetem - jest 
to bardzo wygodne, ale zarazem i bardzo niebezpieczne.

Objawy uzale¿nienia od telefonu komórkowego:
przywi¹zywanie du¿ej wagi do posiadania telefonu; traktowanie tele-
fonu, jako najwa¿niejszego narzêdzia codziennego kontaktu z innymi; 
rzadkie rozstawanie siê z telefonem, choæby na chwilê; odczuwanie 
przymusu nieustannego kontaktowania siê z kimœ; uczucie 
dyskomfortu w sytuacji, gdy nie ma siê do dyspozycji na³adowanego 
aparatu; maskowanie lêków i zaprzeczanie istnieniu problemu.

Fonoholizm rozró¿nia tak¿e rodzaje uzale¿nieñ:
Uzale¿nienie od SMS-ów; uzale¿nienie od nowych modeli - nabywanie 
coraz to nowych smartfonów; SWT - syndrom w³¹czonego telefonu, 
czyli obawa przed wy³¹czeniem aparatu; gracze - nadmierne 
zainteresowanie grami dostêpnymi w telefonie.

Skutki fonoholizmu - jak zapobiegaæ uzale¿nieniu?
Efektem uzale¿nienia od telefonu jest stopniowe wycofywanie siê z re-
lacji ze œwiatem, spêdzanie du¿ych iloœci czasu samotnie. Nadmierne 
koncentrowanie siê na wysy³aniu SMS-ów, grach interaktywnych, co 
skutkuje oderwaniem siê od rzeczywistego œwiata. Ponadto zanik zain-
teresowañ (np. rezygnacja z uprawianego do tej pory sportu), gwa³-
towne wahania nastroju, problemy ze snem i od¿ywianiem, nadu¿y-
wanie leków, k³opoty z bliskimi i problemy w ¿yciu zawodowym.
W myœl powiedzenia, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ - nad uzale¿nie-
niem od telefonu nale¿y zapanowaæ, ucz¹c siê korzystaæ z niego w inny 
sposób:

- pos³ugiwaæ siê telefonem rzadziej 
- rozmyœlnie zostawiaæ go poza zasiêgiem wzroku, zapominaæ o nim,  
  chowaæ go i nie myœleæ o nim, chocia¿ przez kilka godzin.
- zostawiaæ telefon celowo w domu 

Problem uzale¿nienia od telefonu komórkowego bêdzie narasta³. Jedy-
nym sposobem na ten na³óg jest umiar - traktujmy telefon, jako 
dodatek, a nie wartoœæ nadrzêdn¹. 

Wed³ug aktualnych danych Eurostatu - telefon 
komórkowy posiada 88% Polaków. Korzystaj¹ niemal 
wszyscy - od przedszkolaków po seniorów. Bez ko-
mórki wiêkszoœæ z nas nie wyobra¿a sobie ¿ycia. Jak 
bardzo ów telefon sta³ siê nam niezbêdny, uœwia-
damiamy sobie w chwili, gdy korzystanie z niego staje 
siê niemo¿liwe. 

Pojawi³ siê nowy rodzaj uzale¿nienia - fonoholizm

JAK NIE 
UZALE¯NIÆ SIÊ
OD TELEFONU
KOMÓRKOWEGO?

Opracowamie: Jacek Maria Jeliñski
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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

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

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

t w o j a

Pewien mój znajomy ¿o³nierz zapyta³ mnie czy jest ju¿ alkoholikiem, 
czy jeszcze nie? Nie by³ zadowolony z odpowiedzi na to pytanie, ale 
spowodowa³, ¿e postanowi³em napisaæ ten artyku³.
Rozwa¿aj¹c problem alkoholizmu wœród ¿o³nierzy i weteranów misji 
wojskowych poza granicami kraju nale¿y stwierdziæ, i¿ nie rzadko zda-
rza siê, ¿e ¿o³nierze ci u¿ywaj¹ alkoholu, aby zniwelowaæ oznaki stresu, 
który towarzyszy im w codziennej pracy. Chocia¿ personel wojskowy   
w postaci psychologów i psychiatrów stara siê pomóc w tego typu zacho-
waniach to zjawisko to wystêpuje stosunkowo czêsto.
Wojskowi pij¹ w grupach, szczególnie œwiêtuj¹c awans, zwyciêstwo     
w walce lub narodziny swoich potomków. Bywa tak¿e, ¿e napoje wyso-
koprocentowe pomagaj¹ im w maskowaniu utrzymuj¹cej siê traumy       
i napiêcia emocjonalnego. W miarê konsumowania coraz wiêkszej iloœci 
alkoholu rozwija siê u nich uzale¿nienie. Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ 
prawie 85%¿o³nierzy z problemami psychicznymi doœwiadczy³o 
uzale¿nienia od napojów wyskokowych lub innych substancji psycho-
aktywnych. Wi¹¿e siê z nieustann¹, zbyt wysok¹ ekspozycj¹ na stres, 
zwi¹zany z koniecznoœci¹ podejmowania ryzykownych dzia³añ bojo-
wych oraz poczucia zagro¿enia ¿ycia.
Wojskowi uwa¿ani s¹ za bohaterów, ludzi bez skazy. Du¿a presja 
spo³eczna nie pozwala im na okazywanie emocji i dzielenie siê swoimi 
obawami. Nierzadko ¿o³nierze przebywaj¹cy na zagranicznych misjach 
wojskowych s¹ zmuszeni do cichego radzenia sobie z negatywnymi 
emocjami tj.: depresja, samotnoœæ, ból po stracie kolegów, obawa o utra-

a l koho l i zm  wœ ród  ¿o ³n i e r z y
tê zdrowia i ¿ycia. Ponadto alkohol zag³usza traumatyczne wspomnienia 
u weteranów, którzy odeszli z czynnej s³u¿by lub z przyczyn zdrowot-
nych (odniesione obra¿enia na polu walki) musieli z niej zrezygnowaæ.
Do podstawowych symptomów uzale¿nienia od alkoholu u ¿o³nierzy 
zawodowych nale¿y:

emocjonalna potrzeba spo¿ywania alkoholu,

 wydawanie du¿ych kwot na napoje wyskokowe,

 du¿e wahania nastroju (dra¿liwoœæ),

 uszkodzenie w¹troby,

 niedope³nianie obowi¹zków zawodowych lub ich lekcewa¿enie,

 nasilona depresja,

 napiête stosunki z rodzin¹, przyjació³mi i innymi ¿o³nierzami,

 nie respektowanie poleceñ dowódcy,

 agresja i brak zahamowania,

 towarzysz¹cy wstyd i poczucie winy, zwi¹zane z spo¿ywaniem      
   napojów alkoholowych.

Tym wszystkim symptomom mo¿na zaradziæ. Warunkiem jest ca³kowite 
zaprzestanie picia. Mo¿na siê tego nauczyæ na stacjonarnej lub 
dochodz¹cej terapii odwykowej. Wiedz¹ o tym nie tylko wojskowi 
psychologowie i psychiatrzy, ale te¿ „cywilni” i warto siê do nich zwró-
ciæ o pomoc i niektórzy, szkoda, ¿e nie wszyscy korzystaj¹ z tego.

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Coraz wiêcej osób (g³ównie m³odych) uzale¿nia siê od telefonu komór-
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objawy uzale¿nia, a co dziesi¹ty skar¿y siê, ¿e z powodu komórki ma 
k³opoty ze wzrokiem, nie dojada i nie dosypia. Im wiêcej opcji ma 
telefon komórkowy, tym ³atwiej jest siê od niego uzale¿niæ. Oprócz 
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aparatu; maskowanie lêków i zaprzeczanie istnieniu problemu.

Fonoholizm rozró¿nia tak¿e rodzaje uzale¿nieñ:
Uzale¿nienie od SMS-ów; uzale¿nienie od nowych modeli - nabywanie 
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towne wahania nastroju, problemy ze snem i od¿ywianiem, nadu¿y-
wanie leków, k³opoty z bliskimi i problemy w ¿yciu zawodowym.
W myœl powiedzenia, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ - nad uzale¿nie-
niem od telefonu nale¿y zapanowaæ, ucz¹c siê korzystaæ z niego w inny 
sposób:

- pos³ugiwaæ siê telefonem rzadziej 
- rozmyœlnie zostawiaæ go poza zasiêgiem wzroku, zapominaæ o nim,  
  chowaæ go i nie myœleæ o nim, chocia¿ przez kilka godzin.
- zostawiaæ telefon celowo w domu 

Problem uzale¿nienia od telefonu komórkowego bêdzie narasta³. Jedy-
nym sposobem na ten na³óg jest umiar - traktujmy telefon, jako 
dodatek, a nie wartoœæ nadrzêdn¹. 

Wed³ug aktualnych danych Eurostatu - telefon 
komórkowy posiada 88% Polaków. Korzystaj¹ niemal 
wszyscy - od przedszkolaków po seniorów. Bez ko-
mórki wiêkszoœæ z nas nie wyobra¿a sobie ¿ycia. Jak 
bardzo ów telefon sta³ siê nam niezbêdny, uœwia-
damiamy sobie w chwili, gdy korzystanie z niego staje 
siê niemo¿liwe. 

Pojawi³ siê nowy rodzaj uzale¿nienia - fonoholizm
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Mando, 2020
Do KL Auschwitz trafia kolejny transport wiêŸniarek. Wœród nich jest po³o¿na z £odzi, która na w³asn¹ proœbê zaczyna pracê w 
nieludzkich warunkach: bez wody, podstawowych narzêdzi medycznych i leków. Porody przyjmuje na piecu przykrytym star¹ 
derk¹. Wielokrotnie ryzykuje ¿ycie, przeciwstawiaj¹c siê rozkazom bezwzglêdnego Josepha Mengele. Robi wszystko, by chroniæ 
dzieci przed okrutnymi eksperymentami. Wspiera m³ode matki, którym si³¹ odebrano niemowlêta i wys³ano je do Rzeszy. Albo na 
œmieræ. W Auschwitz nie by³a Stanis³aw¹ Leszczyñsk¹. By³a Mam¹. By³a nadziej¹. Po³o¿na z Auschwitz to dramatyczna 
opowieœæ inspirowana bohaterskim losem Stanis³awy Leszczyñskiej. Polska po³o¿na odebra³a w Auschwitz ponad 3000 
porodów, podczas których nie umar³o ¿adne dziecko, ¿adna kobieta. Powieœæ Magdy Knedler przedstawia losy niezwyk³ej, 
heroicznej kobiety, która w dramatycznych warunkach obozu koncentracyjnego nios³a pomoc kobietom ciê¿arnym i ich 
przychodz¹cym na œwiat dzieciom, najmniejszym i najbardziej bezbronnym ofiarom KL Auschwitz.  Teresa Wontor-Cichy, 
Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Prószyñski Media, 2020
Kiedy Debora Lantz przyje¿d¿a wraz z rodzeñstwem i matk¹ do po³udniowego Teksasu, spodziewa siê tam zastaæ krainê obfitoœci 
i oazê zieleni. Rzeczywistoœæ jednak przedstawia siê nieco inaczej,  a maleñka gmina amiszów, do której do³¹czy³a rodzina 
Debory, boryka siê z trudnoœciami i ledwo wi¹¿e koniec z koñcem. Debora têskni za domem i zielonym Tennessee, lecz nade 
wszystko pragnie szczêœcia matki, wdowy z pi¹tk¹ dzieci, która przyjecha³a tu poœlubiæ Stephena, adoratora sprzed lat. Teksas 
napawa Deborê wstrêtem; nie mo¿e poj¹æ, po co Bóg mia³by stworzyæ miejsce tak ohydne, pe³ne dziwnych zwierz¹t oraz 
roœlinnoœci, która ledwie odros³a od ziemi. Poznaje Fineasza Kinga, syna miejscowego pszczelarza, okaleczonego w dzieciñstwie 
w wyniku wypadku, w którym zginê³a jego matka. Ta dwójka dojmuj¹co samotnych m³odych ludzi ku w³asnemu zdumieniu 
odkrywa, ¿e wiele ich ³¹czy… "Syn pszczelarza" to opowieœæ wspó³czesna, choæ zarazem jakby z innej epoki - ¿ycie toczy siê tu 
wedle œciœle okreœlonych regu³, nierzadko nam obcych, a ludzie d¹¿¹ do prostoty i oddaj¹ siê z pokor¹ codziennym czynnoœciom. 
To równie¿ opowieœæ o rozterkach i mi³oœci wbrew wszelkim przeciwnoœciom losu.

Babaryba, 2019
Ludzie pozostawiaj¹ po sobie przeogromn¹ iloœæ œmieci! Mo¿emy je znaleŸæ nie tylko na wysypiskach czy w spalarniach, ale i w 
lasach, w oceanach, w kosmosie, na Ksiê¿ycu, a nawet na Marsie! Czy wiecie, dlaczego tak siê dzieje i jak temu zaradziæ? W 
dawnych czasach nie wszystko trafia³o do kosza, a wiêkszoœæ odpadków udawa³o siê przetworzyæ. Jak wiêc obecnie ograniczyæ 
iloœæ produkowanych œmieci? I czy recykling rozwi¹¿e problem ich nadmiernej iloœci? A mo¿e da siê prowadziæ ¿ycie ca³kowicie 
bezœmieciowe (zero waste)?  Z tej ksi¹¿ki dowiecie siê nie tylko wszystkiego o œmieciach, ale te¿ odkryjecie, jak skutecznie 
walczyæ z ich nadmiarem, tak by uchroniæ nasz¹ Ziemiê przed ekologiczn¹ katastrof¹!
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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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „AKWARELKA”

NASZE ATUTY TO:
•przedszkole znajduje siê w cichej i spokojnej okolicy,
  z daleka od ruchliwych traktów komunikacyjnych.
•przedszkole jest kameralne nastawione na indywidualne podejœcie
  do ka¿dego dziecka
•posiadamy wykwalifikowan¹ kadrê i w³asn¹ kuchniê z domowymi posi³kami 
•poobiedni odpoczynek odbywa siê u nas bez stresu. 
•rodzice bior¹ aktywny udzia³ w ¿yciu przedszkola.

Naszym podopiecznym oferujemy: poza realizacj¹ podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego  od 8.00 do 13.00 zajêcia dodatkowe
finansowane przez gminê takie jak: 

• gimnastyka korekcyjna
• zabawy taneczne
• zabawy z kodowaniem
• zabawy kreatywne
• logoterapia                 
• spotkania ze sztuk¹
• zabawy fundamentalne

Nowe Osiny ul. Piêkna 21
tel. 25 759 25 51

og³asza nabór  na rok szkolny 2020/2021
28 luty - 14 marzec 2020 r. 

Obecnie obowi¹zuj¹ce op³aty to:
1 z³oty za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê
poza podstaw¹ programow¹ oraz
8 z³oty - dzienna stawka ¿ywieniowa 

Przedszkole jest czynne
od 6.30 do 17.30

Rekrutacja odbywa siê w sposób tradycyjny.

Wype³nion¹ Kartê zg³oszenia wraz z za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ

w sekretariacie przedszkola. Kartê i za³¹czniki mo¿na pobraæ ze strony

www.akwarelka.minskmazowiecki.pl w zak³adce aktualnoœci

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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odkrywa, ¿e wiele ich ³¹czy… "Syn pszczelarza" to opowieœæ wspó³czesna, choæ zarazem jakby z innej epoki - ¿ycie toczy siê tu 
wedle œciœle okreœlonych regu³, nierzadko nam obcych, a ludzie d¹¿¹ do prostoty i oddaj¹ siê z pokor¹ codziennym czynnoœciom. 
To równie¿ opowieœæ o rozterkach i mi³oœci wbrew wszelkim przeciwnoœciom losu.

Babaryba, 2019
Ludzie pozostawiaj¹ po sobie przeogromn¹ iloœæ œmieci! Mo¿emy je znaleŸæ nie tylko na wysypiskach czy w spalarniach, ale i w 
lasach, w oceanach, w kosmosie, na Ksiê¿ycu, a nawet na Marsie! Czy wiecie, dlaczego tak siê dzieje i jak temu zaradziæ? W 
dawnych czasach nie wszystko trafia³o do kosza, a wiêkszoœæ odpadków udawa³o siê przetworzyæ. Jak wiêc obecnie ograniczyæ 
iloœæ produkowanych œmieci? I czy recykling rozwi¹¿e problem ich nadmiernej iloœci? A mo¿e da siê prowadziæ ¿ycie ca³kowicie 
bezœmieciowe (zero waste)?  Z tej ksi¹¿ki dowiecie siê nie tylko wszystkiego o œmieciach, ale te¿ odkryjecie, jak skutecznie 
walczyæ z ich nadmiarem, tak by uchroniæ nasz¹ Ziemiê przed ekologiczn¹ katastrof¹!
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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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „AKWARELKA”

NASZE ATUTY TO:
•przedszkole znajduje siê w cichej i spokojnej okolicy,
  z daleka od ruchliwych traktów komunikacyjnych.
•przedszkole jest kameralne nastawione na indywidualne podejœcie
  do ka¿dego dziecka
•posiadamy wykwalifikowan¹ kadrê i w³asn¹ kuchniê z domowymi posi³kami 
•poobiedni odpoczynek odbywa siê u nas bez stresu. 
•rodzice bior¹ aktywny udzia³ w ¿yciu przedszkola.

Naszym podopiecznym oferujemy: poza realizacj¹ podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego  od 8.00 do 13.00 zajêcia dodatkowe
finansowane przez gminê takie jak: 

• gimnastyka korekcyjna
• zabawy taneczne
• zabawy z kodowaniem
• zabawy kreatywne
• logoterapia                 
• spotkania ze sztuk¹
• zabawy fundamentalne

Nowe Osiny ul. Piêkna 21
tel. 25 759 25 51

og³asza nabór  na rok szkolny 2020/2021
28 luty - 14 marzec 2020 r. 

Obecnie obowi¹zuj¹ce op³aty to:
1 z³oty za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê
poza podstaw¹ programow¹ oraz
8 z³oty - dzienna stawka ¿ywieniowa 

Przedszkole jest czynne
od 6.30 do 17.30

Rekrutacja odbywa siê w sposób tradycyjny.

Wype³nion¹ Kartê zg³oszenia wraz z za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ

w sekretariacie przedszkola. Kartê i za³¹czniki mo¿na pobraæ ze strony

www.akwarelka.minskmazowiecki.pl w zak³adce aktualnoœci

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




