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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Szanowni Pañstwo,

W tym roku, w okresie od 1wrzeœnia do 30 
listopada odbêdzie siê na terenie naszego kraju 
Powszechny Spis Rolny. Zakres, formê i tryb 
przeprowadzenia przez Prezesa G³ównego 
Urzêdu Statystycznego Spisu Rolnego oraz za-
kres, formê i tryb prac zwi¹zanych z przygoto-
waniem i opracowaniem wyników spisu regu-
luje ustawa z 31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r.

Zgodnie z tym aktem prawnym Spis Rolny bêdzie prowadzony
w gospodarstwach rolnych:

• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),

• osób prawnych,

• jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej.
Rolnicy bêd¹ mogli udzieliæ informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

• samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego 
(spisrolny.gov.pl),

• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez 
rachmistrza telefonicznego,

• odpowiedzi w wywiadzie bezpoœrednim przeprowadzanym przez 
rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

W Spisie Rolnym bêd¹ zbierane dane, dotycz¹ce m.in.: osoby kieruj¹cej gospo-
darstwem rolnym, po³o¿enia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach natu-
ralnych, osobowoœci prawnej, typu w³asnoœci u¿ytków rolnych, produkcji 
ekologicznej, rodzaju u¿ytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów wed³ug 
upraw, powierzchni nawadnianej, zu¿ycia nawozów mineralnych i organicz-
nych, pog³owia zwierz¹t gospodarskich wed³ug grup wiekowo-u¿ytkowych, 
rodzaju budynków gospodarskich, a tak¿e wk³adu pracy w gospodarstwo rolne 
u¿ytkownika i cz³onków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników 
najemnych.
Bezpieczeñstwo danych zapewnia ustawa. Przekazane informacje s¹ agrego-
wane, tak by nie by³a mo¿liwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw 
rolnych. Ich analiza pozwoli na zaplanowanie œrodków finansowych na 
inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.
Wiêcej informacji do tycz¹cych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 znajdziecie 
Pañstwo na stronie www.spisrolny.gov.pl.
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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biuletynu jest wydrukowany 
w najlepszej drukarni z zachowaniem restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych 
ca³kowit¹ sterylnoœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bardzo 
z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym wirusów, które mog¹ ¿yæ 
na nim najwy¿ej  kilka godzin.

A  k t u a l n o œ c i
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Prezydent Andrzej Duda podpisa³ ju¿ ustawê 
wprowadzaj¹c¹ Polski Bon Turystyczny. Bon 
w wysokoœci 500 z³ przys³uguje na ka¿de 
dziecko niepe³noletnie, a na dzieci niepe³no-
sprawne w wysokoœci 1 tys. z³. Dofinanso-
wanie bêdzie mia³o formê elektroniczn¹, a za 
wprowadzenie odpowiada ZUS oraz Polska 
Organizacja Turystyczna. Bonem bêdzie 
mo¿na p³aciæ od dziœ  do 31 marca 2022 roku.

175 tyœ. z³ dotacji dla Gminy 

Wójt Gminy Antoni Janusz Piechoski podpisa³ 
umowy na dofinansowanie 7 inwestycji o war-
toœci 175 000 z³. Podpisanie umów mia³o miej-
sce 1 lipca w Miejskiej Szkole Artystycznej.
Przedstawicielami samorz¹du Województwa 
Mazowieckiego by³a Pani Marsza³ek El¿bieta 
Lanc i Pani Marsza³ek Janina Ewa Orze³owska.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - dotacja:
105 000 z³ - przebudowa drogi wewnêtrznej 
ul. Lotniczej w Janowie

Aktywizacja so³ectw:
10 000 z³ - budowa chodnika  w ̄ ukowie
10 000 z³ - budowa wiaty rowerowej przy SP 
w Hucie Miñskiej z siedzib¹ w CielechowiŸnie
10 000 z³ - budowa wiaty rowerowej przy SP 
w Mariance
10 000 z³ - doposa¿enie placu zabaw i si³owni 
plenerowej w Barcz¹cej
10 000 z³ - wykonanie altany przy œwietlicy 
w  Targówce
20 000 z³  - remont stra¿nicy  Stara Niedzia³ka 

GOPS - wnioski 500+, 300+MZM 

Bon wakacyjny 500

A2A

„Nigdy w historii wojen tak wielu nie za-
wdziêcza³o tak wiele tak nielicznym” – to 
zdanie wypowiedziane podczas II wojny 
œwiatowej pad³o z ust premiera Winstona 
Churchilla. W ten sposób honorowa³ on lotni-
ków bior¹cych udzia³ w Bitwie o Angliê. Na 
pocz¹tku lipca w 23 Blot odby³y siê wspólne 
loty samolotu Casa oraz F-16 i MiG-29.          
Z pok³adu Casy by³y robione zdjêcia samo-
lotów myœliwskich (air to air) - w ten sposób 
nasi piloci uczcili pamiêæ kolegów, którzy 
polegli 80 lat temu pod niebem Anglii.

Uchwa³y z XVII nadzwyczajnej
 sesji Rady Gminy

Nr XVIII.161.2020 RG Miñsk Mazowiecki    
z dnia 18 czerwca br. w sprawie zmian w bu-
d¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 2020 r.
Nr XVIII.162.2020 RG Miñsk Mazowiecki    
z dnia 18 czerwca br. w sprawie zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Miñsk 
Mazowiecki na lata 2020-2028
Nr XVIII.163.2020 RG Miñsk Mazowiecki    
z dnia 18 czerwca br. w sprawie zmiany 
uchwa³y Nr IX/73/15 z  dnia 22 paŸdziernika 
2015 r. w sprawie przyjêcia Programu „Rodzi-
nna Gmina Miñsk Mazowiecki”
Nr XVIII.164.2020 RG Miñsk Mazowiecki    
z dnia 18 czerwca br. w sprawie przekazania 
skargi dwóch mieszkañców Gminy Miñsk 
Mazowiecki na uchwa³ê Nr X.91.19 Rady 
Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 
2019 r. w sprawie miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego dla Gminy 
Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego etap „A6.1” 
- tereny znajduj¹ce siê w miejscowoœci: 
Brzóze i ̄ uków pn. „Obwodnica zachód”
Nr XVIII.165.2020 RG Miñsk Mazowiecki    
z dnia 18 czerwca br. w sprawie zmiany 
uchwa³y Nr XIV.124.2019 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 r. w spra-
wie uchwalenia ramowego planu pracy Rady 
Gminy Miñsk Mazowiecki na 2020 rok i spo-
sobu jego realizacji.

Z ostatniej chwili

Mimo wakacji, w urzêdzie trwa wytê¿ona 
praca. 21 lipca podpisana zosta³a kolejna umo-
wa na dofinansowanie przez Urz¹d Marsza³-
kowski zadañ: dotacji na zakup samochodu 
gaœniczego dla OSP w Stojad³ach za 100 000 z³ 
oraz na przeprowadzenie inwentaryzacji 
Ÿróde³ ciep³a na terenie gminy - 193 000 z³.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej  przypo-
mina, i¿ œwiadczenie wychowawcze (500+) 
przyznane jest do 31.05.2021. Wnioski o usta-
lenie prawa do œwiadczenia DOBRY START    
(300+), podobnie jak w roku ubieg³ym sk³adaæ 
mo¿na  droga elektroniczn¹ od 1 lipca lub oso-
biœcie w siedzibie Oœrodka od 1 sierpnia.
Z³o¿enie wniosku o ustalenie prawa do œwiad-
czenia DOBRY START (300+) w lipcu lub 
sierpniu gwarantuje wyp³atê œwiadczenia nie 
póŸniej ni¿ do 30 wrzeœnia.
Gdy wniosek zostanie z³o¿ony w kolejnych 
miesi¹cach, to wsparcie trafi do rodziny w ci¹-
gu 2 miesiêcy od z³o¿enia wniosku.
Œwiadczenie Dobry Start nie przys³uguje na 
dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkola oraz dzie-
ci realizuj¹ce roczne przygotowanie przed-
szkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub 
szkole. Program nie obejmuje równie¿ studentów.
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PROGRAM OSA
otwarte  strefy  aktywnoœci

W ramach Programu rozwoju ma³ej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej 

o  charakterze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywnoœci (OSA)

edycja 2019 

Gmina Miñsk Mazowiecki otrzyma³a 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki ze œrodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

w kwocie: 145 900,00 z³.

W ramach inwestycji powsta³y 3 obiekty 
sportowo-rekreacyjne na terenie Gminy

przy szko³ach podstawowych 
w Starej Niedzia³ce,

Stojad³ach 
i Zamieniu.

Ca³kowita wartoœæ Projektu 
wynios³a: 534 912,03 z³.

JANÓW BUDY NOWE
OSINYBARCZ¥CKIE

ulica Stra¿acka

budowa 
chodnika i parkingu
d³ugoœæ - 109 m
wartoœæ realizacji
65 249,90 z³ 

ulica D³uga

budowa chodnika
d³ugoœæ - 94 m

wartoœæ realizacji
35 941,31 z³ 

ulica Piêkna

budowa chodnika
d³ugoœæ - 214 m

wartoœæ realizacji
63 304,75 z³ 

zadanie inwestycyjne - budowa chodników i parkingów

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y foto: Jacek Maria Jeliñski 

Projektowana rozbudowa budynku Zespo³u Szkó³ w Hucie Miñskiej 
ma na celu stworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni mog¹cych    
w prosty sposób zmieniaæ swoje przeznaczenie dostosowuj¹c siê 
do iloœci uczniów w danych oddzia³ach oraz do potrzeb wynika-
j¹cych z rodzaju prowadzonych zajêæ. W nowo projektowej czêœci 
budynku, na I piêtrze, dwa z projektowanych oddzia³ów posiadaj¹ 
przegrody przesuwne, które zwiêkszaj¹ elastycznoœæ przestrzeni. 
Dodatkowo przestrzeñ hallu na piêtrze zaprojektowano tak, aby 
mog³a pe³niæ funkcjê przestrzeni aktywnoœci ruchowej oraz fun-
kcjê integracyjn¹. W poziomie parteru t¹ sam¹ funkcjê mog¹ po-
siadaæ pomieszczenia: sto³ówki i œwietlicy, które po z³o¿eniu syste-
mowej œciany przesuwnej daj¹ mo¿liwoœæuzyskania du¿ej, otwar-
tej przestrzeni. Mobilnoœæ przegród ma zapewniæ elastycznoœæ w 
kreowaniu przestrzeni edukacyjnej dla dzieci. 
W poziomie piêtra zaprojektowano 4 sale lekcyjne. Dwie z nich 
zaprojektowano jako sale wielofunkcyjne z mo¿liwoœci¹ podzia³u 
na dwie mniejsze sale. Salê nr 2.12 przewidziano jako salê kom-
puterow¹, ze sta³ymi stanowiskami komputerowymi oraz mo¿li-
woœci¹ dostosowania sali na salê multimedialn¹, Salê 2.13 zapro-
jektowano jako salê artystyczn¹, czeœæ sali przystosowano do zajêæ 
techniczny oraz artystycznych z mo¿liwoœci¹ wydzielenia dwóch 
oddzielnych przestrzeni. Hall na piêtrze zaprojektowano w taki 
sposób, by posiada³ doœwietlenie œwiat³em dziennym z mo¿li-
woœci¹ wygrodzenia czêœci przestrzeni na okazjonalne uroczy-
stoœci i zajêcia integracyjne. Na piêtrze wydzielono tak¿e salê 
biblioteczn¹. Pomieszczenia o funkcji us³ugowej dla budynku, tj. 
s³u¿¹ce obs³udze budynku – wentylatornia z wydzielon¹ kot³owni¹ 
oraz serwerownia – zlokalizowano na poddaszu.

Wykonanie
inwestycji 

jest planowane
na lata 2020 - 2021

Wartoœæ prac
ca³ej inwestycji

to 5 906 737,73 z³

Tegoroczne
wykonanie planu

to 1 535 751,81 z³

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
Szko³y Podstawowej w Hucie Miñskiej



W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

5G³osZiemiMiñskiejG³osZiemiMiñskiej4

PROGRAM OSA
otwarte  strefy  aktywnoœci

W ramach Programu rozwoju ma³ej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej 

o  charakterze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywnoœci (OSA)

edycja 2019 

Gmina Miñsk Mazowiecki otrzyma³a 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki ze œrodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

w kwocie: 145 900,00 z³.

W ramach inwestycji powsta³y 3 obiekty 
sportowo-rekreacyjne na terenie Gminy

przy szko³ach podstawowych 
w Starej Niedzia³ce,

Stojad³ach 
i Zamieniu.

Ca³kowita wartoœæ Projektu 
wynios³a: 534 912,03 z³.

JANÓW BUDY NOWE
OSINYBARCZ¥CKIE

ulica Stra¿acka

budowa 
chodnika i parkingu
d³ugoœæ - 109 m
wartoœæ realizacji
65 249,90 z³ 

ulica D³uga

budowa chodnika
d³ugoœæ - 94 m

wartoœæ realizacji
35 941,31 z³ 

ulica Piêkna

budowa chodnika
d³ugoœæ - 214 m

wartoœæ realizacji
63 304,75 z³ 

zadanie inwestycyjne - budowa chodników i parkingów

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y foto: Jacek Maria Jeliñski 

Projektowana rozbudowa budynku Zespo³u Szkó³ w Hucie Miñskiej 
ma na celu stworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni mog¹cych    
w prosty sposób zmieniaæ swoje przeznaczenie dostosowuj¹c siê 
do iloœci uczniów w danych oddzia³ach oraz do potrzeb wynika-
j¹cych z rodzaju prowadzonych zajêæ. W nowo projektowej czêœci 
budynku, na I piêtrze, dwa z projektowanych oddzia³ów posiadaj¹ 
przegrody przesuwne, które zwiêkszaj¹ elastycznoœæ przestrzeni. 
Dodatkowo przestrzeñ hallu na piêtrze zaprojektowano tak, aby 
mog³a pe³niæ funkcjê przestrzeni aktywnoœci ruchowej oraz fun-
kcjê integracyjn¹. W poziomie parteru t¹ sam¹ funkcjê mog¹ po-
siadaæ pomieszczenia: sto³ówki i œwietlicy, które po z³o¿eniu syste-
mowej œciany przesuwnej daj¹ mo¿liwoœæuzyskania du¿ej, otwar-
tej przestrzeni. Mobilnoœæ przegród ma zapewniæ elastycznoœæ w 
kreowaniu przestrzeni edukacyjnej dla dzieci. 
W poziomie piêtra zaprojektowano 4 sale lekcyjne. Dwie z nich 
zaprojektowano jako sale wielofunkcyjne z mo¿liwoœci¹ podzia³u 
na dwie mniejsze sale. Salê nr 2.12 przewidziano jako salê kom-
puterow¹, ze sta³ymi stanowiskami komputerowymi oraz mo¿li-
woœci¹ dostosowania sali na salê multimedialn¹, Salê 2.13 zapro-
jektowano jako salê artystyczn¹, czeœæ sali przystosowano do zajêæ 
techniczny oraz artystycznych z mo¿liwoœci¹ wydzielenia dwóch 
oddzielnych przestrzeni. Hall na piêtrze zaprojektowano w taki 
sposób, by posiada³ doœwietlenie œwiat³em dziennym z mo¿li-
woœci¹ wygrodzenia czêœci przestrzeni na okazjonalne uroczy-
stoœci i zajêcia integracyjne. Na piêtrze wydzielono tak¿e salê 
biblioteczn¹. Pomieszczenia o funkcji us³ugowej dla budynku, tj. 
s³u¿¹ce obs³udze budynku – wentylatornia z wydzielon¹ kot³owni¹ 
oraz serwerownia – zlokalizowano na poddaszu.

Wykonanie
inwestycji 

jest planowane
na lata 2020 - 2021

Wartoœæ prac
ca³ej inwestycji

to 5 906 737,73 z³

Tegoroczne
wykonanie planu

to 1 535 751,81 z³

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
Szko³y Podstawowej w Hucie Miñskiej



G³osZiemiMiñskiej6

Powszechny spis rolny ma zostaæ przeprowadzony 
od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020. r. Udzia³ w spisie 
rolnym bêdzie obowi¹zkowy. Oficjalna strona inter-
netowa informuj¹ca na bie¿¹co o wszystkim co do-
tyczy Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowa-
dzona jest przez G³ówny Urz¹d Statystyczny w War-
szawie. Celem spisów statystycznych, m.in. spisów 
rolnych jest umo¿liwienie statystyce publicznej in-
formowania o sytuacji ekonomicznej, demograficz-
nej, spo³ecznej oraz œrodowiska naturalnego. Z infor-
macji tych korzystaj¹ wszyscy - zarówno spo³eczeñ-
stwo jak i organy pañstwa i administracji publicznej 
oraz podmioty gospodarki narodowej.
Wg GUS, podstawowe cele Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020 to przede wszystkim: zapewnienie ba-
zy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i zwi¹-
zanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecz-
nej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej po-
lityki rolnej i spo³ecznej na wsi, analiza zmian, jakie 
zasz³y w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020, 
wykonanie zobowi¹zañ Polski w zakresie dostar-
czenia informacji na potrzeby innych ni¿ EURO-
STAT organizacji miêdzynarodowych (FAO, OECD  
i inne) oraz aktualizacja statystycznego rejestru gos-
podarstw rolnych, a tym samym przygotowanie ope-
ratów do ró¿notematycznych badañ reprezentacyj-
nych z zakresu rolnictwa (w latach nastêpnych).
Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonuj¹-
cych w rolnictwie i ich wyposa¿eniu, o prowadzonej 
produkcji rolnej i dzia³alnoœci innej ni¿ rolnicza oraz 
ponoszonych na nie nak³adach pracy, a tak¿e produk-
cji ekologicznej i wp³ywie rolnictwa na œrodowisko.
Aby móc dok³adnie scharakteryzowaæ i opisaæ polskie 
rolnictwo niezbêdne s¹ wyniki spisu rolnego. W spisie 
zbierane bêd¹ dane dotycz¹ce: u¿ytkowania gruntów, 
powierzchni zasiewów, nawo¿enia, œrodków ochro-
ny roœlin, pog³owia zwierz¹t gospodarskich, budyn-
ków gospodarskich, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, dzia-
³alnoœci gospodarczej oraz aktywnoœci ekonomicznej.
O co rolnicy bêd¹ pytani? 
W spisie rolnym bêd¹ zbierane dane, dotycz¹ce m.in.: 
osoby kieruj¹cej gospodarstwem rolnym, po³o¿enia 
gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach natu-
ralnych, osobowoœci prawnej, typu w³asnoœci u¿yt-
ków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju u¿yt-
kowanych gruntów, powierzchni zasiewów wed³ug 
upraw, powierzchni nawadnianej, zu¿ycia nawozów 
mineralnych i organicznych, pog³owia zwierz¹t gos-
podarskich wed³ug grup wiekowo-u¿ytkowych, ro-
dzaju budynków gospodarskich, wk³adu pracy w gos-
podarstwo rolne u¿ytkownika cz³onków jego gos-
podarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Jak podaje https://rolny.spis.gov.pl/:
Obowi¹zek realizacji spisów nak³ada na pañstwa 
cz³onkowskie Unii Europejskiej rozporz¹dzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady, jak równie¿ wynika 
on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie 
pn. Œwiatowyprogram spisów rolnych rundy 2020 r.
W pañstwach cz³onkowskich ONZ pe³ne badanie re-
alizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gos-
podarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny 
odby³ siê w Polsce w 2010 r.

Najbli¿szy Powszechny Spis Rolny bêdzie prowa-
dzony w ca³ej Polsce od 1 wrzeœnia do 30 listopada 
2020 r., wed³ug stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
Ustawa z dnia 3 lipca 2019 r.opowszechnym spisie 
rolnym w2020r. (Dz.U.2019.1728) reguluje poni¿sze 
zagadnienia:
Okreœla obowi¹zki podmiotów bior¹cych udzia³ w spisie 
rolnym.
Ochronê danych zebranych w ramach spisu rolnego.
Organizacjê prac spisowych.
Dzia³ania popularyzuj¹ce spis rolny.
Jak twierdz¹ autorzy ustawy: "Spis rolny jest jedy-
nym badaniem statystycznym dostarczaj¹cym szero-
kiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych 
na wszystkich szczeblach podzia³u terytorialnego 
kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 
Dane ze spisu s¹ wykorzystywane do oceny zastoso-
wanych i kreowania nowych narzêdzi Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej".
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach 
rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywi-
dualnych); osób prawnych (np. gospodarstwa rolne 
prowadzone przez spó³ki z o.o.); jednostek organi-
zacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej (np. 
gospodarstwa rolne prowadzone przez spó³ki 
cywilne).
Gdzie przez gospodarstwo indywidualne rozumie siê 
- gospodarstwo rolne u¿ytkowane przez osobê 
fizyczn¹ o powierzchni: 1 ha u¿ytków rolnych i 
wiêcej, poni¿ej 1 ha u¿ytków rolnych, w tym 
nieposiadaj¹ce u¿ytków rolnych, prowadz¹ce dzia³y 
specjalne produkcji rolnej lub produkcjê roln¹ o skali 
okreœlonej progami, których wielkoœæ jest okreœlona 
(w za³¹czniku nr 1 do ustawy)
Wielkoœæ progów produkcji rolnej gospodarstwa 
indywidualnego okreœlaj¹cych minimaln¹ skalê pro-
dukcji dla gospodarstw indywidualnych o powierz-
chni u¿ytków rolnych poni¿ej 1 ha, w tym nieposia-
daj¹cych u¿ytków rolnych, które nie prowadz¹ dzia-
³ów specjalnych produkcji rolnej: 0,5 ha - dla plan-
tacji drzew owocowych; 0,5 ha - dla krzewów owoco-
wych; 0,5 ha- dla warzyw gruntowych; 0,5 ha- dla 
truskawek gruntowych; 0,5 ha - dla chmielu; 0,3 ha- 
dla szkó³ek sadowniczych; 0,3 ha- dla szkó³ek 
ozdobnych; 0,1 ha - dla tytoniu; 5 sztuk - dla byd³a 
ogó³em; 20 sztuk- dla œwiñ ogó³em; 5 sztuk - dla loch; 
20 sztuk- dla owiec ogó³em; 20 sztuk- dla kóz 
ogó³em; 100 sztuk - dla drobiu ogó³em; 10 sztuk - dla 
zwierz¹t dzikich utrzymywanych w warunkach 
fermowych
Najwa¿niejsze obowi¹zki podmiotów bior¹cych 
udzia³ w spisie rolnym to:
Udzia³ w spisie rolnym jest obowi¹zkowy.
U¿ytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu 
rolnego s¹ obowi¹zani do udzielania dok³adnych, 
wyczerpuj¹cych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi.
U¿ytkownik gospodarstwa rolnego - oznacza osobê 
fizyczn¹, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ 
niemaj¹c¹ osobowoœci prawnej, faktycznie u¿ytku-
j¹c¹ gospodarstwo rolne niezale¿nie od tego, czy jest 
jego w³aœcicielem, dzier¿awc¹ czy te¿ u¿ytkuje je      
z innego tytu³u, oraz niezale¿nie od tego, czy grunty 

wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa rolnego s¹ po³o-
¿one na terenie jednej lub kilku gmin. art.8.1. 
ustawy
U¿ytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu 
rolnego przekazuje dane w formie: samospisu inter-
netowego przeprowadzanego samodzielnie przez 
u¿ytkownika gospodarstwa rolnego za poœrednic-
twem interaktywnej aplikacji dostêpnej na stronie 
internetowej G³ównego Urzêdu Statystycznego; 
wywiadu telefonicznego przeprowadzanego z u¿yt-
kownikiem gospodarstwa rolnego przez rach-
mistrza spisowego; bezpoœredniego wywiadu prze-
prowadzanego z u¿ytkownikiem gospodarstwa rol-
nego przez rachmistrza spisowego.
Bezpieczeñstwo danych:
Osoby wykonuj¹ce prace spisowe to bezpoœrednio 
rachmistrzowie i komisarze spisowi. Na³o¿ony jest 
na nich obowi¹zek przestrzegania tajemnicy statys-
tycznej. Znaj¹ istotê tajemnicy statystycznej i san-
kcje za jej niedotrzymanie. Sk³adaj¹ pisemne przy-
rzeczenie nastêpuj¹cej treœci: ,,Przyrzekam, ¿e bêdê 
wykonywaæ swoje prace na rzecz statystyki publi-
cznej z ca³¹ rzetelnoœci¹, zgodnie z etyk¹ zawodo-
w¹ statystyk¹, a poznane w czasie ich wykonywania 
dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec 
osób trzecich."
Rolnikom nie posiadaj¹cym w domu dostêpu do In-
ternetu zostanie zapewniony bezp³atny dostêp do 
pomieszczeñ wyposa¿onych w sprzêt komputero-
wy w lokalach gminnych biur spisowych.
Jak czytamy na stronie GUS, obecnie trwaj¹ prace 
organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. 
PSR bêdzie promowany na poziomie ogólnopol-
skim, regionalnym i lokalnym poprzez media trady-
cyjne (radio, telewizjê, prasê) oraz Internet (stronê 
www.spisrolny.gov.pl, media spo³ecznoœciowe, 
serwisy informacyjne on-line). Zostanie przepro-
wadzona ogólnopolska kampania informacyjna 
„Spiszmy siê, jak na rolników przysta³o". W jej 
ramach rolnicy zostan¹ poinformowani o obowi¹z-
ku spisowym, mo¿liwych metodach spisu i bezpie-
czeñstwie danych.
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 31 lipca 2019r. o pow-
szechnym spisie rolnym na prace spisowe w latach 
2019 - 2021 zostanie przeznaczone w ci¹gu lat 
2019, 2020, 2021 maksymalnie 243 mln z³ z bud-
¿etu pañstwa.
Ustawa reguluje równie¿ sposób organizacji prac 
spisowych.
W gminie (mieœcie) pracami spisowymi kieruje 
wójt, burmistrz, prezydent miasta - jako gminny 
komisarz spisowy. Zastêpc¹ gminnego komisarza 
spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego 
komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje 
m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów tereno-
wych. Naboru kandydatów dokonuje siê spoœród 
osób: pe³noletnich, zamieszka³ych w danej gminy, 
posiadaj¹cych co najmniej œrednie wykszta³cenie, 
pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim w mowie i w 
piœmie, które nie by³y skazane za umyœlne przes-
têpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
Osoby te przejd¹ szkolenie, które zakoñczy siê 
egzaminem. Osoby, które odpowiedz¹ dobrze na co 
najmniej 60 proc. pytañ, zostan¹ wpisane na listê 
kandydatów na rachmistrzów terenowych prowa-
dzon¹ przez gminnego komisarza spisowego. Miej-
sce na liœcie zale¿y od liczby punktów z egzaminu - 
im wiêcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego po-
wo³a zastêpca w³aœciwego wojewódzkiego komisa-
rza spisowego spoœród osób z najwy¿sz¹ liczb¹ 
punktów z egzaminu.
Wynagrodzenie rachmistrza terenowego bêdzie 
iloczynem stawki 37 z³ brutto i liczby przeprowa-
dzonych bezpoœrednich wywiadów z u¿ytkowni-
kiem gospodarstwa rolnego.
W przypadku rachmistrza telefonicznego dodatek 
spisowy jest ustalany:
jako iloczyn stawki 20 z³ brutto i liczby przepro-
wadzonych wywiadów telefonicznych z u¿ytko-
wnikami gospodarstw rolnych,
jako iloczyn stawki 12 z³ brutto i liczby dni pe³-
nienia dy¿uru przy udzielaniu informacji w trybie 
infolinii spisowej i umawiania bezpoœrednich wy-
wiadów z u¿ytkownikami gospodarstw rolnych.
Na dzieñ dzisiejszy nie ma ¿adnych informacji o ja-
kichkolwiek zmianach w planowanej organizacji 
spisu rolnego wynikaj¹cych z obecnej sytuacji 
epidemicznej w Polsce. Nale¿y œledziæ stronê inter-
netow¹ GUS https://rolny.spis.gov.pl/.

•ród³a:

Ustawa z dnia 3 llipca 2019r.opowszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

(Dz.U.2019.1728)
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Dawno, dawno temu, kiedy nas jeszcze nie by³o na œwiecie, na naszych ziemiach dzia³y siê nies³ychane historie .
Jedn¹ z takich historii wam opowiem. Znam j¹ od mojej babci, a ona od swojej. Niejedna osoba zastanawia siê, dlaczego 
taki jest herb Miñska Mazowieckiego, to znaczy na niebieskim tle oœmioramienna gwiazda, a pod ni¹ pó³ ksiê¿yc. Ta 
opowieœæ  to wszystko wyjaœni.
Bardzo dawno temu czêœæ miasta nale¿a³a do szlacheckiej rodziny Hlebowiczów. Szlachcic mia³ piêkn¹ córkê, któr¹ 
bardzo kocha³. Czêsto nazywa³ j¹ gwiazdk¹. Mówi³, ¿e rozœwietla otoczenie jak gwiazdy na niebie. Dziewczyna by³a 
bardzo dobr¹ i pogodn¹ osob¹, kocha³a przyrodê i zwierzêta, dlatego czêsto odwiedza³a pobliski las. P³ynê³a tam 
niewielka rzeka Srebrna. Dziewczyna lubi³a tam odpoczywaæ, s³ucha³a œpiewu ptaków, zbiera³a borówki i jagody, 
obserwowa³a zwierzêta.
Pewnego popo³udnia, kiedy odpoczywa³a nad rzek¹, zobaczy³a oœmiu  krasnali wêdruj¹cych leœn¹ œcie¿k¹. Na pocz¹tku 

krasnoludki  bardzo siê wystraszy³y, ale kiedy pozna³y dziewczynê, bardzo j¹ polubi³y i zaprzyjaŸni³y siê z ni¹. Niestety, krasnoludki opowiedzia³y jej 
równie¿ o bardzo z³ym wodniku, który mieszka³ w rzece Srebrnej i mówi³y, aby uwa¿a³a. Choæ dziewczyna nigdy nie spotka³a wodnika, on j¹ 
obserwowa³ za ka¿dym razem, kiedy siê pojawi³a nad rzek¹, s³ucha³ jej piêknego œpiewu i zakocha³ siê w niej. Chcia³ j¹ mieæ na zawsze blisko siebie. 
Wodnik by³ równie¿ czarodziejem, potrafi³ zmieniaæ siê w inne postaci. Pewnego razu  u¿y³ podstêpu. Zamieni³ siê w jednego z krasnoludków i zwabi³ 
dziewczynê nad rzekê. Tam zamieni³ j¹ w gwiazdê i umieœci³ na niebie, nad rzek¹, aby ka¿dej nocy œwieci³a tylko dla niego i aby móg³ patrzeæ na jej 
blask. Wszystko widzia³y krasnoludki, lecz nie mog³y nic zrobiæ. Opowiedzia³y szlachcicowi co siê sta³o. Ojciec bardzo rozpacza³ po stracie córki, do 
koñca ¿ycia wieczorami chodzi³ nad Srebrn¹ i wpatrywa³ siê w niebieskie niebo. By³o tam mnóstwo gwiazd, ale jedna zawsze œwieci³a najjaœniej, 
zawsze by³a w pobli¿u ksiê¿yca. Szlachcic chcia³, ¿eby ludzie nigdy nie zapomnieli o jego córce, dlatego w herbie miasta umieœci³ ¿ó³t¹ oœmioramienn¹ 
gwiazdê - upamiêtniaj¹c¹ dziewczynê  i oœmiu krasnoludków oraz ¿ó³ty pó³ksiê¿yc na niebieskim tle. W koñcu taki widok towarzyszy³ mu ka¿dego 
wieczoru i by³ bardzo wa¿ny dla niego. Dziêki tym wieczornym spotkaniom mia³ si³ê, aby dalej ¿yæ.
Jeœli kiedyœ bêdziesz nad rzek¹ Srebrn¹, wieczorem, to popatrz w gwiazdy, mo¿e uda  siê zobaczyæ tê najjaœniej œwiec¹c¹ gwiazdê. Pomyœl wtedy         
o dziewczynie, krasnoludkach i z³ym wodniku... 
I o tym, czy to w³aœnie tak by³o z tym herbem Miñska, a mo¿e ty znasz inn¹ legendê ...i powiesz jak to by³o.

Zdalne nauczanie, a w tym konkurs  

na legend  pisanie...

Legenda o herbie Miñska Mazowieckiego.

Szko³a Podstawowa w Zamieniu
foto: Jacek Maria Jeliñski 

Konkursy... podczas zdalnego nauczania... 
Niemo¿liwe? A jednak ... Mo¿e siê tak zdarzyæ.
Klasy pi¹te to zgrane zespo³y aktywnych i am-
bitnych uczniów, którzy lubi¹ wyzwania. Nie-
raz brali udzia³ w konkursach o ró¿nej tematyce  
w powi¹zaniu z nauczanymi przedmiotami.     
A nie ma lepszej okazji do poszerzania umie-
jêtnoœci jak w³aœnie mo¿liwoœæ udzia³u w kon-
kursach. Niew¹tpliwie zdalne nauczanie 
wy³¹czy³o uczniów z udzia³u w wielu konkur-
sach, przede wszystkim z udzia³u w kon-
kursach miêdzyszkolnych. Jednak miêdzy-
klasowy konkurs dla klas pi¹tych na legendê    
o powstaniu herbu Miñska Mazowieckiego 
spotka³ siê z zainteresowaniem i zaanga¿owa-

niem   doœæ licznej grupy dziewcz¹t i ch³opców.
Tematyka konkursu literackiego na legendê 
by³a powi¹zana z treœciami programowymi   
realizowanymi na lekcjach jêzyka polskiego tj. 
z poznawaniem legend z ró¿nych regionów 
Polski. A skoro ju¿ uczniowie poznali cechy 
legendy, zasady konstruowania œwiata   przed-
stawionego w legendzie, to prosta droga do 
podjêcia wyzwania i tworzenia w³asnej legen-
dy na temat powstania herbu miasta, w którym 
na niebieskim tle widnieje oœmioramienna 
gwiazda,  a pod ni¹ pó³ ksiê¿yc. Dlaczego jest 
taki herb ? Tego najlepsi lokalni historycy tak  
dok³adnie nie wiedz¹ poza tym, ¿e jest to 
rodowy szlachecki herb Leliwa. 

Tymczasem wyobraŸnia uczniów  znalaz³a 
naprawdê  ciekawe wyjaœnienia, ³¹cznie z ta-
kim, ¿e  i na naszym terenie  grasowa³ smok, ¿e 
gwiazda by³a œwietn¹ kowalsk¹ robot¹ lub jest 
zaginion¹ ukochan¹ córk¹ mo¿nego pana i jako 
gwiazdê umieœci³ j¹ w herbie. A jeszcze inna 
legenda t³umaczy, ¿e oœmioramienna gwiazda 
to symbol oœmiu braci, którzy zginêli w  walce 
w obronie miasta. Fantazji  naprawdê uczniom 
nie brakowa³o.

Nagrodzone legendy napisali uczniowie  
z klasy VA: 
Zuzanna Czmiel, Szymon Morawski, 
Alex Paska , Dawid Paska, Aleksandra Wójcik, 
a z klasy z klasy VB: 
Maja Kamiñska i Wiktor Kocbus. 

Laureaci otrzymali nagrody specjalne Dyre-
ktora Szko³y oraz zapowiedŸ publikowania 
prac  na stronie internetowej szko³y.

Opracowa³a: 
Joanna Janicka, nauczyciel jêzyka polskiego 
w Szkole Podstawowej w Zamieniu, koordy-
nator konkursu na legendê w klasach pi¹tych.
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Powszechny spis rolny ma zostaæ przeprowadzony 
od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020. r. Udzia³ w spisie 
rolnym bêdzie obowi¹zkowy. Oficjalna strona inter-
netowa informuj¹ca na bie¿¹co o wszystkim co do-
tyczy Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowa-
dzona jest przez G³ówny Urz¹d Statystyczny w War-
szawie. Celem spisów statystycznych, m.in. spisów 
rolnych jest umo¿liwienie statystyce publicznej in-
formowania o sytuacji ekonomicznej, demograficz-
nej, spo³ecznej oraz œrodowiska naturalnego. Z infor-
macji tych korzystaj¹ wszyscy - zarówno spo³eczeñ-
stwo jak i organy pañstwa i administracji publicznej 
oraz podmioty gospodarki narodowej.
Wg GUS, podstawowe cele Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020 to przede wszystkim: zapewnienie ba-
zy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i zwi¹-
zanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecz-
nej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej po-
lityki rolnej i spo³ecznej na wsi, analiza zmian, jakie 
zasz³y w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020, 
wykonanie zobowi¹zañ Polski w zakresie dostar-
czenia informacji na potrzeby innych ni¿ EURO-
STAT organizacji miêdzynarodowych (FAO, OECD  
i inne) oraz aktualizacja statystycznego rejestru gos-
podarstw rolnych, a tym samym przygotowanie ope-
ratów do ró¿notematycznych badañ reprezentacyj-
nych z zakresu rolnictwa (w latach nastêpnych).
Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonuj¹-
cych w rolnictwie i ich wyposa¿eniu, o prowadzonej 
produkcji rolnej i dzia³alnoœci innej ni¿ rolnicza oraz 
ponoszonych na nie nak³adach pracy, a tak¿e produk-
cji ekologicznej i wp³ywie rolnictwa na œrodowisko.
Aby móc dok³adnie scharakteryzowaæ i opisaæ polskie 
rolnictwo niezbêdne s¹ wyniki spisu rolnego. W spisie 
zbierane bêd¹ dane dotycz¹ce: u¿ytkowania gruntów, 
powierzchni zasiewów, nawo¿enia, œrodków ochro-
ny roœlin, pog³owia zwierz¹t gospodarskich, budyn-
ków gospodarskich, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, dzia-
³alnoœci gospodarczej oraz aktywnoœci ekonomicznej.
O co rolnicy bêd¹ pytani? 
W spisie rolnym bêd¹ zbierane dane, dotycz¹ce m.in.: 
osoby kieruj¹cej gospodarstwem rolnym, po³o¿enia 
gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach natu-
ralnych, osobowoœci prawnej, typu w³asnoœci u¿yt-
ków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju u¿yt-
kowanych gruntów, powierzchni zasiewów wed³ug 
upraw, powierzchni nawadnianej, zu¿ycia nawozów 
mineralnych i organicznych, pog³owia zwierz¹t gos-
podarskich wed³ug grup wiekowo-u¿ytkowych, ro-
dzaju budynków gospodarskich, wk³adu pracy w gos-
podarstwo rolne u¿ytkownika cz³onków jego gos-
podarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Jak podaje https://rolny.spis.gov.pl/:
Obowi¹zek realizacji spisów nak³ada na pañstwa 
cz³onkowskie Unii Europejskiej rozporz¹dzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady, jak równie¿ wynika 
on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie 
pn. Œwiatowyprogram spisów rolnych rundy 2020 r.
W pañstwach cz³onkowskich ONZ pe³ne badanie re-
alizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gos-
podarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny 
odby³ siê w Polsce w 2010 r.

Najbli¿szy Powszechny Spis Rolny bêdzie prowa-
dzony w ca³ej Polsce od 1 wrzeœnia do 30 listopada 
2020 r., wed³ug stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
Ustawa z dnia 3 lipca 2019 r.opowszechnym spisie 
rolnym w2020r. (Dz.U.2019.1728) reguluje poni¿sze 
zagadnienia:
Okreœla obowi¹zki podmiotów bior¹cych udzia³ w spisie 
rolnym.
Ochronê danych zebranych w ramach spisu rolnego.
Organizacjê prac spisowych.
Dzia³ania popularyzuj¹ce spis rolny.
Jak twierdz¹ autorzy ustawy: "Spis rolny jest jedy-
nym badaniem statystycznym dostarczaj¹cym szero-
kiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych 
na wszystkich szczeblach podzia³u terytorialnego 
kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 
Dane ze spisu s¹ wykorzystywane do oceny zastoso-
wanych i kreowania nowych narzêdzi Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej".
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach 
rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywi-
dualnych); osób prawnych (np. gospodarstwa rolne 
prowadzone przez spó³ki z o.o.); jednostek organi-
zacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej (np. 
gospodarstwa rolne prowadzone przez spó³ki 
cywilne).
Gdzie przez gospodarstwo indywidualne rozumie siê 
- gospodarstwo rolne u¿ytkowane przez osobê 
fizyczn¹ o powierzchni: 1 ha u¿ytków rolnych i 
wiêcej, poni¿ej 1 ha u¿ytków rolnych, w tym 
nieposiadaj¹ce u¿ytków rolnych, prowadz¹ce dzia³y 
specjalne produkcji rolnej lub produkcjê roln¹ o skali 
okreœlonej progami, których wielkoœæ jest okreœlona 
(w za³¹czniku nr 1 do ustawy)
Wielkoœæ progów produkcji rolnej gospodarstwa 
indywidualnego okreœlaj¹cych minimaln¹ skalê pro-
dukcji dla gospodarstw indywidualnych o powierz-
chni u¿ytków rolnych poni¿ej 1 ha, w tym nieposia-
daj¹cych u¿ytków rolnych, które nie prowadz¹ dzia-
³ów specjalnych produkcji rolnej: 0,5 ha - dla plan-
tacji drzew owocowych; 0,5 ha - dla krzewów owoco-
wych; 0,5 ha- dla warzyw gruntowych; 0,5 ha- dla 
truskawek gruntowych; 0,5 ha - dla chmielu; 0,3 ha- 
dla szkó³ek sadowniczych; 0,3 ha- dla szkó³ek 
ozdobnych; 0,1 ha - dla tytoniu; 5 sztuk - dla byd³a 
ogó³em; 20 sztuk- dla œwiñ ogó³em; 5 sztuk - dla loch; 
20 sztuk- dla owiec ogó³em; 20 sztuk- dla kóz 
ogó³em; 100 sztuk - dla drobiu ogó³em; 10 sztuk - dla 
zwierz¹t dzikich utrzymywanych w warunkach 
fermowych
Najwa¿niejsze obowi¹zki podmiotów bior¹cych 
udzia³ w spisie rolnym to:
Udzia³ w spisie rolnym jest obowi¹zkowy.
U¿ytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu 
rolnego s¹ obowi¹zani do udzielania dok³adnych, 
wyczerpuj¹cych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi.
U¿ytkownik gospodarstwa rolnego - oznacza osobê 
fizyczn¹, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ 
niemaj¹c¹ osobowoœci prawnej, faktycznie u¿ytku-
j¹c¹ gospodarstwo rolne niezale¿nie od tego, czy jest 
jego w³aœcicielem, dzier¿awc¹ czy te¿ u¿ytkuje je      
z innego tytu³u, oraz niezale¿nie od tego, czy grunty 

wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa rolnego s¹ po³o-
¿one na terenie jednej lub kilku gmin. art.8.1. 
ustawy
U¿ytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu 
rolnego przekazuje dane w formie: samospisu inter-
netowego przeprowadzanego samodzielnie przez 
u¿ytkownika gospodarstwa rolnego za poœrednic-
twem interaktywnej aplikacji dostêpnej na stronie 
internetowej G³ównego Urzêdu Statystycznego; 
wywiadu telefonicznego przeprowadzanego z u¿yt-
kownikiem gospodarstwa rolnego przez rach-
mistrza spisowego; bezpoœredniego wywiadu prze-
prowadzanego z u¿ytkownikiem gospodarstwa rol-
nego przez rachmistrza spisowego.
Bezpieczeñstwo danych:
Osoby wykonuj¹ce prace spisowe to bezpoœrednio 
rachmistrzowie i komisarze spisowi. Na³o¿ony jest 
na nich obowi¹zek przestrzegania tajemnicy statys-
tycznej. Znaj¹ istotê tajemnicy statystycznej i san-
kcje za jej niedotrzymanie. Sk³adaj¹ pisemne przy-
rzeczenie nastêpuj¹cej treœci: ,,Przyrzekam, ¿e bêdê 
wykonywaæ swoje prace na rzecz statystyki publi-
cznej z ca³¹ rzetelnoœci¹, zgodnie z etyk¹ zawodo-
w¹ statystyk¹, a poznane w czasie ich wykonywania 
dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec 
osób trzecich."
Rolnikom nie posiadaj¹cym w domu dostêpu do In-
ternetu zostanie zapewniony bezp³atny dostêp do 
pomieszczeñ wyposa¿onych w sprzêt komputero-
wy w lokalach gminnych biur spisowych.
Jak czytamy na stronie GUS, obecnie trwaj¹ prace 
organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. 
PSR bêdzie promowany na poziomie ogólnopol-
skim, regionalnym i lokalnym poprzez media trady-
cyjne (radio, telewizjê, prasê) oraz Internet (stronê 
www.spisrolny.gov.pl, media spo³ecznoœciowe, 
serwisy informacyjne on-line). Zostanie przepro-
wadzona ogólnopolska kampania informacyjna 
„Spiszmy siê, jak na rolników przysta³o". W jej 
ramach rolnicy zostan¹ poinformowani o obowi¹z-
ku spisowym, mo¿liwych metodach spisu i bezpie-
czeñstwie danych.
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 31 lipca 2019r. o pow-
szechnym spisie rolnym na prace spisowe w latach 
2019 - 2021 zostanie przeznaczone w ci¹gu lat 
2019, 2020, 2021 maksymalnie 243 mln z³ z bud-
¿etu pañstwa.
Ustawa reguluje równie¿ sposób organizacji prac 
spisowych.
W gminie (mieœcie) pracami spisowymi kieruje 
wójt, burmistrz, prezydent miasta - jako gminny 
komisarz spisowy. Zastêpc¹ gminnego komisarza 
spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego 
komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje 
m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów tereno-
wych. Naboru kandydatów dokonuje siê spoœród 
osób: pe³noletnich, zamieszka³ych w danej gminy, 
posiadaj¹cych co najmniej œrednie wykszta³cenie, 
pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim w mowie i w 
piœmie, które nie by³y skazane za umyœlne przes-
têpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
Osoby te przejd¹ szkolenie, które zakoñczy siê 
egzaminem. Osoby, które odpowiedz¹ dobrze na co 
najmniej 60 proc. pytañ, zostan¹ wpisane na listê 
kandydatów na rachmistrzów terenowych prowa-
dzon¹ przez gminnego komisarza spisowego. Miej-
sce na liœcie zale¿y od liczby punktów z egzaminu - 
im wiêcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego po-
wo³a zastêpca w³aœciwego wojewódzkiego komisa-
rza spisowego spoœród osób z najwy¿sz¹ liczb¹ 
punktów z egzaminu.
Wynagrodzenie rachmistrza terenowego bêdzie 
iloczynem stawki 37 z³ brutto i liczby przeprowa-
dzonych bezpoœrednich wywiadów z u¿ytkowni-
kiem gospodarstwa rolnego.
W przypadku rachmistrza telefonicznego dodatek 
spisowy jest ustalany:
jako iloczyn stawki 20 z³ brutto i liczby przepro-
wadzonych wywiadów telefonicznych z u¿ytko-
wnikami gospodarstw rolnych,
jako iloczyn stawki 12 z³ brutto i liczby dni pe³-
nienia dy¿uru przy udzielaniu informacji w trybie 
infolinii spisowej i umawiania bezpoœrednich wy-
wiadów z u¿ytkownikami gospodarstw rolnych.
Na dzieñ dzisiejszy nie ma ¿adnych informacji o ja-
kichkolwiek zmianach w planowanej organizacji 
spisu rolnego wynikaj¹cych z obecnej sytuacji 
epidemicznej w Polsce. Nale¿y œledziæ stronê inter-
netow¹ GUS https://rolny.spis.gov.pl/.

•ród³a:

Ustawa z dnia 3 llipca 2019r.opowszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

(Dz.U.2019.1728)
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Dawno, dawno temu, kiedy nas jeszcze nie by³o na œwiecie, na naszych ziemiach dzia³y siê nies³ychane historie .
Jedn¹ z takich historii wam opowiem. Znam j¹ od mojej babci, a ona od swojej. Niejedna osoba zastanawia siê, dlaczego 
taki jest herb Miñska Mazowieckiego, to znaczy na niebieskim tle oœmioramienna gwiazda, a pod ni¹ pó³ ksiê¿yc. Ta 
opowieœæ  to wszystko wyjaœni.
Bardzo dawno temu czêœæ miasta nale¿a³a do szlacheckiej rodziny Hlebowiczów. Szlachcic mia³ piêkn¹ córkê, któr¹ 
bardzo kocha³. Czêsto nazywa³ j¹ gwiazdk¹. Mówi³, ¿e rozœwietla otoczenie jak gwiazdy na niebie. Dziewczyna by³a 
bardzo dobr¹ i pogodn¹ osob¹, kocha³a przyrodê i zwierzêta, dlatego czêsto odwiedza³a pobliski las. P³ynê³a tam 
niewielka rzeka Srebrna. Dziewczyna lubi³a tam odpoczywaæ, s³ucha³a œpiewu ptaków, zbiera³a borówki i jagody, 
obserwowa³a zwierzêta.
Pewnego popo³udnia, kiedy odpoczywa³a nad rzek¹, zobaczy³a oœmiu  krasnali wêdruj¹cych leœn¹ œcie¿k¹. Na pocz¹tku 

krasnoludki  bardzo siê wystraszy³y, ale kiedy pozna³y dziewczynê, bardzo j¹ polubi³y i zaprzyjaŸni³y siê z ni¹. Niestety, krasnoludki opowiedzia³y jej 
równie¿ o bardzo z³ym wodniku, który mieszka³ w rzece Srebrnej i mówi³y, aby uwa¿a³a. Choæ dziewczyna nigdy nie spotka³a wodnika, on j¹ 
obserwowa³ za ka¿dym razem, kiedy siê pojawi³a nad rzek¹, s³ucha³ jej piêknego œpiewu i zakocha³ siê w niej. Chcia³ j¹ mieæ na zawsze blisko siebie. 
Wodnik by³ równie¿ czarodziejem, potrafi³ zmieniaæ siê w inne postaci. Pewnego razu  u¿y³ podstêpu. Zamieni³ siê w jednego z krasnoludków i zwabi³ 
dziewczynê nad rzekê. Tam zamieni³ j¹ w gwiazdê i umieœci³ na niebie, nad rzek¹, aby ka¿dej nocy œwieci³a tylko dla niego i aby móg³ patrzeæ na jej 
blask. Wszystko widzia³y krasnoludki, lecz nie mog³y nic zrobiæ. Opowiedzia³y szlachcicowi co siê sta³o. Ojciec bardzo rozpacza³ po stracie córki, do 
koñca ¿ycia wieczorami chodzi³ nad Srebrn¹ i wpatrywa³ siê w niebieskie niebo. By³o tam mnóstwo gwiazd, ale jedna zawsze œwieci³a najjaœniej, 
zawsze by³a w pobli¿u ksiê¿yca. Szlachcic chcia³, ¿eby ludzie nigdy nie zapomnieli o jego córce, dlatego w herbie miasta umieœci³ ¿ó³t¹ oœmioramienn¹ 
gwiazdê - upamiêtniaj¹c¹ dziewczynê  i oœmiu krasnoludków oraz ¿ó³ty pó³ksiê¿yc na niebieskim tle. W koñcu taki widok towarzyszy³ mu ka¿dego 
wieczoru i by³ bardzo wa¿ny dla niego. Dziêki tym wieczornym spotkaniom mia³ si³ê, aby dalej ¿yæ.
Jeœli kiedyœ bêdziesz nad rzek¹ Srebrn¹, wieczorem, to popatrz w gwiazdy, mo¿e uda  siê zobaczyæ tê najjaœniej œwiec¹c¹ gwiazdê. Pomyœl wtedy         
o dziewczynie, krasnoludkach i z³ym wodniku... 
I o tym, czy to w³aœnie tak by³o z tym herbem Miñska, a mo¿e ty znasz inn¹ legendê ...i powiesz jak to by³o.

Zdalne nauczanie, a w tym konkurs  

na legend  pisanie...

Legenda o herbie Miñska Mazowieckiego.

Szko³a Podstawowa w Zamieniu
foto: Jacek Maria Jeliñski 

Konkursy... podczas zdalnego nauczania... 
Niemo¿liwe? A jednak ... Mo¿e siê tak zdarzyæ.
Klasy pi¹te to zgrane zespo³y aktywnych i am-
bitnych uczniów, którzy lubi¹ wyzwania. Nie-
raz brali udzia³ w konkursach o ró¿nej tematyce  
w powi¹zaniu z nauczanymi przedmiotami.     
A nie ma lepszej okazji do poszerzania umie-
jêtnoœci jak w³aœnie mo¿liwoœæ udzia³u w kon-
kursach. Niew¹tpliwie zdalne nauczanie 
wy³¹czy³o uczniów z udzia³u w wielu konkur-
sach, przede wszystkim z udzia³u w kon-
kursach miêdzyszkolnych. Jednak miêdzy-
klasowy konkurs dla klas pi¹tych na legendê    
o powstaniu herbu Miñska Mazowieckiego 
spotka³ siê z zainteresowaniem i zaanga¿owa-

niem   doœæ licznej grupy dziewcz¹t i ch³opców.
Tematyka konkursu literackiego na legendê 
by³a powi¹zana z treœciami programowymi   
realizowanymi na lekcjach jêzyka polskiego tj. 
z poznawaniem legend z ró¿nych regionów 
Polski. A skoro ju¿ uczniowie poznali cechy 
legendy, zasady konstruowania œwiata   przed-
stawionego w legendzie, to prosta droga do 
podjêcia wyzwania i tworzenia w³asnej legen-
dy na temat powstania herbu miasta, w którym 
na niebieskim tle widnieje oœmioramienna 
gwiazda,  a pod ni¹ pó³ ksiê¿yc. Dlaczego jest 
taki herb ? Tego najlepsi lokalni historycy tak  
dok³adnie nie wiedz¹ poza tym, ¿e jest to 
rodowy szlachecki herb Leliwa. 

Tymczasem wyobraŸnia uczniów  znalaz³a 
naprawdê  ciekawe wyjaœnienia, ³¹cznie z ta-
kim, ¿e  i na naszym terenie  grasowa³ smok, ¿e 
gwiazda by³a œwietn¹ kowalsk¹ robot¹ lub jest 
zaginion¹ ukochan¹ córk¹ mo¿nego pana i jako 
gwiazdê umieœci³ j¹ w herbie. A jeszcze inna 
legenda t³umaczy, ¿e oœmioramienna gwiazda 
to symbol oœmiu braci, którzy zginêli w  walce 
w obronie miasta. Fantazji  naprawdê uczniom 
nie brakowa³o.

Nagrodzone legendy napisali uczniowie  
z klasy VA: 
Zuzanna Czmiel, Szymon Morawski, 
Alex Paska , Dawid Paska, Aleksandra Wójcik, 
a z klasy z klasy VB: 
Maja Kamiñska i Wiktor Kocbus. 

Laureaci otrzymali nagrody specjalne Dyre-
ktora Szko³y oraz zapowiedŸ publikowania 
prac  na stronie internetowej szko³y.

Opracowa³a: 
Joanna Janicka, nauczyciel jêzyka polskiego 
w Szkole Podstawowej w Zamieniu, koordy-
nator konkursu na legendê w klasach pi¹tych.
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E-mobilnoœæ

Napêd elektryczny w samochodach jest niewiele 
m³odszy od napêdu spalinowego. Pierwszy re-
kord prêdkoœci - 100 km/godz. - pobi³ w³aœnie 
samochód elektryczny, ponad 100 lat temu.
Problemem do dziœ nie rozwi¹zanym jest tzw. 
gêstoœæ zmagazynowanej energii. Dla przyk³adu 
weŸmy przeciêtne auto osobowe. Do jego napêdu 
u¿yty jest silnik spalinowy, nie ma wielkiego 
znaczenia dla tej analizy, czy to silnik Diesla, czy 
niskoprê¿ny, benzynowy. Paliwo magazynowane 
jest w prostym, tanim w produkcji zbiorniku o œred-
niej pojemnoœci oko³o 50-60 litrów. Nape³nienie 
takiego zbiornika na stacji paliw trwa kilka minut. 
Zgromadzony zapas paliwa umo¿liwi przejazd 
700-1000 km.
Uzupe³nienie paliwa jest proste, w sytuacjach 
awaryjnych mo¿e byæ dokonane nawet poza 
stacj¹ paliwa z podrêcznego ma³ego pojemnika.
W wypadku samochodu zasilanego energi¹ 
elektryczn¹ tak prosto i szybko ju¿ nie jest. 
Energia zu¿ywana do napêdu pojazdu jest maga-
zynowana w bardzo du¿ym, kosztownym i wcale 
nie ³atwym w produkcji akumulatorze litowo-
polimerowym. Masa takiej baterii to kilkaset kilo-
gramów. Elektrolitem w ogniwach jest mieszani-
na palnych polimerów, st¹d bra³y siê i bior¹ spek-
takularne po¿ary akumulatorów. Proces ³adowa-
nia bardzo du¿ymi pr¹dami trwa w najlepszym 
wypadku oko³o godziny. Wymaga jednak pod³¹-
czenia auta do specjalnej szybkiej ³adowarki, 
która z kolei musi byæ sama zasilana z du¿ej 
podstacji elektrycznej œredniego napiêcia. Brak 
takiej infrastruktury , a jej zbudowanie nie bêdzie 
ani tanie, ani szybkie. Elektryczny samochód na 
ca³kowicie na³adowanych akumulatorach mo¿e 
przejechaæ tylko 300-600 km. Je¿eli podró¿ 
odbywa siê mroŸn¹ zim¹ dostêpny zasiêg 
znacz¹co siê kurczy. Oczywiœcie jad¹c na 
przyk³ad na wczasy z ca³¹ rodzin¹, mo¿emy 
zaplanowaæ co najmniej jeden postój na do³ado-
wanie baterii. Tylko, ¿e taka przerwa mo¿e trwaæ 
godzinê. I to przy za³o¿eniu, ¿e na stacji ³adowa-
nia bêdzie wolne jedno gniazdo do pod³¹czenia 
kabla ³adowania. Ka¿dy samochód stoj¹cy w ko-
lejce do takiej stacji to wyd³u¿enie czasu ocze-
kiwania o oko³o godzinê.
A pr¹du w wiaderku siê nie przyniesie... 

samochód

bardzo wysoka cena zakupu
du¿e koszty serwisu
s³abe osi¹gi i ma³y zasiêg

zerowa emisja spalin
odzyskiwanie energii
dobre osi¹gi 
przy jeŸdzie miejskiej
niskie koszty ³adowania 
akumulatora z instalacji PV

Opracowanie dzia³u - JMJ

-

+

elektryczny

Od zaprzyjaŸnionego w³aœciciela nowe-
go domu dostaliœmy ciekawe infor-
macje dotycz¹ce zu¿ycia energii elek-
trycznej w jego gospodarstwie groma-
dzone  dok³adnie przez rok.
Budynek zosta³ zasiedlony dwa lata 
temu. Jest to parterowy, z u¿ytkowym 
poddaszem, bez piwnicy dom o powierz-

2chni u¿ytkowej 170 m . Mieszka w nim 
czteroosobowa rodzina. Budynek zosta³ 
wybudowany zgodnie z nowoczesnym 
trendem - jest doskonale ocieplony. Na 
posesji dzia³a studnia wiercona - Ÿród³o 
wody, œcieki odprowadzane s¹ do szczel-
nego szamba. Ogrzewanie zosta³o 
zrealizowane jako centralne, pod³ogo-
we, zasilane ciep³¹ wod¹ u¿ytkow¹. 
Woda jest podgrzewana przez ziemn¹ 
pompê ciep³a. Awaryjne ogrzewanie to 
kominek z p³aszczem wodnym. Ca³e 
kuchenne wyposa¿enie jest zasilane 
pr¹dem elektrycznym.
Przez rok w³aœciciel prowadzi³ dok³adne 
zapiski dotycz¹ce kosztów eksploatacji 
domu. Koszty to suma rachunków za 
zu¿yt¹ energiê elektryczn¹. 
A ta wynosi³a 2.160 z³! 
Czyli op³aty miesiêczne za pr¹d, œrednio 
licz¹c, to tylko 180 z³. Nale¿y przy tym 
zauwa¿yæ, ¿e zima nie by³a ani d³uga ani 
specjalnie mroŸna. Za³o¿enie instalacji 
fotowoltaicznej zredukowa³o by pewnie 
wydatki praktycznie do zera.

Ile kosztuje energia elektryczna
zu¿yta w nowoczesnym domu?

Trwa jeszcze drugi nabór wniosków o dofi-
nansowanie domowych instalacji PV. Z³o¿e-
nie wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wy-
braniu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój 
pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê 
kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg-
³ym lub 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 po³o-
wy koszty zakupu i monta¿u mikroinstalacji 
fotowoltaicznych. Program jest dofinansowany 
z bud¿etu Pañstwa.

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E k o l o g i a w g m i n i e
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     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). 

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

zielona gmina

samochód elektryczny 
mo¿e byæ idealnym

œrodkiem transportu miejskiego
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E k o l o g i a w g m i n i e opracowa³ - Jacek Maria Jeliñskizielona gmina

E-mobilnoœæ

Napêd elektryczny w samochodach jest niewiele 
m³odszy od napêdu spalinowego. Pierwszy re-
kord prêdkoœci - 100 km/godz. - pobi³ w³aœnie 
samochód elektryczny, ponad 100 lat temu.
Problemem do dziœ nie rozwi¹zanym jest tzw. 
gêstoœæ zmagazynowanej energii. Dla przyk³adu 
weŸmy przeciêtne auto osobowe. Do jego napêdu 
u¿yty jest silnik spalinowy, nie ma wielkiego 
znaczenia dla tej analizy, czy to silnik Diesla, czy 
niskoprê¿ny, benzynowy. Paliwo magazynowane 
jest w prostym, tanim w produkcji zbiorniku o œred-
niej pojemnoœci oko³o 50-60 litrów. Nape³nienie 
takiego zbiornika na stacji paliw trwa kilka minut. 
Zgromadzony zapas paliwa umo¿liwi przejazd 
700-1000 km.
Uzupe³nienie paliwa jest proste, w sytuacjach 
awaryjnych mo¿e byæ dokonane nawet poza 
stacj¹ paliwa z podrêcznego ma³ego pojemnika.
W wypadku samochodu zasilanego energi¹ 
elektryczn¹ tak prosto i szybko ju¿ nie jest. 
Energia zu¿ywana do napêdu pojazdu jest maga-
zynowana w bardzo du¿ym, kosztownym i wcale 
nie ³atwym w produkcji akumulatorze litowo-
polimerowym. Masa takiej baterii to kilkaset kilo-
gramów. Elektrolitem w ogniwach jest mieszani-
na palnych polimerów, st¹d bra³y siê i bior¹ spek-
takularne po¿ary akumulatorów. Proces ³adowa-
nia bardzo du¿ymi pr¹dami trwa w najlepszym 
wypadku oko³o godziny. Wymaga jednak pod³¹-
czenia auta do specjalnej szybkiej ³adowarki, 
która z kolei musi byæ sama zasilana z du¿ej 
podstacji elektrycznej œredniego napiêcia. Brak 
takiej infrastruktury , a jej zbudowanie nie bêdzie 
ani tanie, ani szybkie. Elektryczny samochód na 
ca³kowicie na³adowanych akumulatorach mo¿e 
przejechaæ tylko 300-600 km. Je¿eli podró¿ 
odbywa siê mroŸn¹ zim¹ dostêpny zasiêg 
znacz¹co siê kurczy. Oczywiœcie jad¹c na 
przyk³ad na wczasy z ca³¹ rodzin¹, mo¿emy 
zaplanowaæ co najmniej jeden postój na do³ado-
wanie baterii. Tylko, ¿e taka przerwa mo¿e trwaæ 
godzinê. I to przy za³o¿eniu, ¿e na stacji ³adowa-
nia bêdzie wolne jedno gniazdo do pod³¹czenia 
kabla ³adowania. Ka¿dy samochód stoj¹cy w ko-
lejce do takiej stacji to wyd³u¿enie czasu ocze-
kiwania o oko³o godzinê.
A pr¹du w wiaderku siê nie przyniesie... 

samochód

bardzo wysoka cena zakupu
du¿e koszty serwisu
s³abe osi¹gi i ma³y zasiêg

zerowa emisja spalin
odzyskiwanie energii
dobre osi¹gi 
przy jeŸdzie miejskiej
niskie koszty ³adowania 
akumulatora z instalacji PV

Opracowanie dzia³u - JMJ

-

+

elektryczny

Od zaprzyjaŸnionego w³aœciciela nowe-
go domu dostaliœmy ciekawe infor-
macje dotycz¹ce zu¿ycia energii elek-
trycznej w jego gospodarstwie groma-
dzone  dok³adnie przez rok.
Budynek zosta³ zasiedlony dwa lata 
temu. Jest to parterowy, z u¿ytkowym 
poddaszem, bez piwnicy dom o powierz-

2chni u¿ytkowej 170 m . Mieszka w nim 
czteroosobowa rodzina. Budynek zosta³ 
wybudowany zgodnie z nowoczesnym 
trendem - jest doskonale ocieplony. Na 
posesji dzia³a studnia wiercona - Ÿród³o 
wody, œcieki odprowadzane s¹ do szczel-
nego szamba. Ogrzewanie zosta³o 
zrealizowane jako centralne, pod³ogo-
we, zasilane ciep³¹ wod¹ u¿ytkow¹. 
Woda jest podgrzewana przez ziemn¹ 
pompê ciep³a. Awaryjne ogrzewanie to 
kominek z p³aszczem wodnym. Ca³e 
kuchenne wyposa¿enie jest zasilane 
pr¹dem elektrycznym.
Przez rok w³aœciciel prowadzi³ dok³adne 
zapiski dotycz¹ce kosztów eksploatacji 
domu. Koszty to suma rachunków za 
zu¿yt¹ energiê elektryczn¹. 
A ta wynosi³a 2.160 z³! 
Czyli op³aty miesiêczne za pr¹d, œrednio 
licz¹c, to tylko 180 z³. Nale¿y przy tym 
zauwa¿yæ, ¿e zima nie by³a ani d³uga ani 
specjalnie mroŸna. Za³o¿enie instalacji 
fotowoltaicznej zredukowa³o by pewnie 
wydatki praktycznie do zera.

Ile kosztuje energia elektryczna
zu¿yta w nowoczesnym domu?

Trwa jeszcze drugi nabór wniosków o dofi-
nansowanie domowych instalacji PV. Z³o¿e-
nie wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wy-
braniu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój 
pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê 
kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg-
³ym lub 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 po³o-
wy koszty zakupu i monta¿u mikroinstalacji 
fotowoltaicznych. Program jest dofinansowany 
z bud¿etu Pañstwa.

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E k o l o g i a w g m i n i e
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     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). 

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

zielona gmina

samochód elektryczny 
mo¿e byæ idealnym

œrodkiem transportu miejskiego



Dla wielu osób lecz¹cych siê z alkoholizmu, mozolnie budowana trzeŸwoœæ      
w czasie pandemii zachwia³a siê. W chorobie, która wymaga wyj¹tkowego 
wsparcia innych, wiele osób pozosta³o samych, zdanych wy³¹cznie na siebie.  
W Polsce jest oko³o 900 tys. osób uzale¿nionych od alkoholu. Leczenie tego 
stanu jest ¿mudnym procesem wymagaj¹cym  ogromnej motywacji ze strony 
pacjenta oraz du¿ych umiejêtnoœci  terapeuty. Szacuje siê, ¿e z na³ogiem  udaje 
siê zarwaæ bez profesjonalnej pomocy jedynie kilkunastu na 100 pij¹cych 
problemowo osób. Nie dziwi wiêc, ¿e pandemia i zwi¹zane z ni¹ restrykcje,        
u wielu osób z tym problemem wywo³a³y dodatkowe, negatywne emocje takie 
jak: niepewnoœæ, strach, brak wiary w siebie. Takim osobom bardzo potrzebna 
jest d³uga rozmowa z terapeut¹, na ¿ywo. Przez kilka pierwszych miesiêcy 
pandemii by³o to niemo¿liwe. Z terapeut¹ mo¿na by³o   porozmawiaæ przez 
telefon, ale to nie to samo. Rozmowê telefoniczn¹, gdy terapeuta zaleca 
pacjentowi coœ, co mu nie pasuje, mo¿e ta osoba przerwaæ w ka¿dej chwili. 
Wyjœæ z gabinetu podczas rozmowy z terapeut¹ jest trudniej, bo œwiadczy to o 
lekcewa¿eniu terapeuty.
A jak czas pandemii prze¿yli alkoholicy zrzeszeni we Wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików gdy mityngi (spotkania) AA – by³y zawieszone? 
Ró¿nie z tym by³o – Ci którzy w AA s¹ d³ugo i nie maj¹ obsesji picia, prze¿yli to 
na trzeŸwo. Nie znaczy to, ¿e nie mieli chêci napicia siê, zw³aszcza wtedy, gdy 
bêd¹c w sklepie, musieli odka¿aæ rêce œrodkiem na spirytusie.  Zapach tego  
œrodka kojarzy³  im siê z napojami  alkoholowymi,  które kiedyœ spo¿ywali. 
ZnaleŸli na to sposób. Kupowali ¿ele antybakteryjne o przyjemnym zapachu i 
nimi odka¿ali rêce. Gorzej mieli Ci, którzy nie nawi¹zali takich przyjaŸni i nie 
mieli do kogo zadzwoniæ. Wiele osób z tej grupy siêgnê³o po alkohol.

Anonimowi alkoholicy

w czasie pandemii

Obecnie w Miñsku Mazowieckim mo¿na osobiœcie porozmawiaæ 
z terapeut¹ uzale¿nieñ, a ponadto dwie grupy AA – odwiesi³y 
swoje spotkania. Grupa „Andrzej” ma spotkania w niedziele       
o godz. 16.00, na ul. Koœcielnej w domu parafialnym, a grupa 
„Jutrzenka” w œrody o godz. 18.15,  na ul. Traugutta – w domu 
parafialnym Koœcio³a Mariawitów. Udzia³ w tych spotkaniach 
czêsto pomaga opanowaæ alkoholikowi chêæ napicia siê.

Opracowa³ Andrzej B³aszczyk
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pozbawienia wolnoœci do lat 2 (w przypadku recydywistów – od 3 mie- 
siêcy do 5 lat).
* Sformu³owanie „prowadzi do” odnosi siê do sytuacji, w której 
kierowca wypi³ alkohol bezpoœrednio przed jazd¹ i w danym 
momencie substancja nie zd¹¿y³a jeszcze w ca³oœci przenikn¹æ do 
krwiobiegu. Jeœli po up³ywie czasu kolejne badanie wyka¿e stê¿enie 
przekraczaj¹ce 0,5 promila, to oznacza, ¿e kierowca prowadzi³ 
pojazd w stanie nietrzeŸwoœci – czyli pope³ni³ przestêpstwo.

Najni¿sze œwiadczenie pieniê¿ne, które s¹d obligatoryjnie orzeka 
wobec nietrzeŸwych kierowców, to 5 tys. z³ – w przypadku osób 
z³apanych po raz pierwszy na prowadzeniu po alkoholu. Dla 
recydywistów minimalna kwota to 10 tys. z³! Kierowcy, którzy po 
alkoholu spowodowali wypadek ze skutkiem œmiertelnym lub czyjeœ 
kalectwo, musz¹ zap³aciæ na rzecz pokrzywdzonego albo jego 
najbli¿szych nawi¹zkê w wysokoœci co najmniej 10 tys. z³.

W przypadku utraty prawa jazdy po spo¿yciu alkoholu (czyli   
pope³nienia wykroczenia) zakaz prowadzenia pojazdów wymierza 
siê w miesi¹cach b¹dŸ latach, na okres od 6 miesiêcy do 3 lat.

Kierowcy, którzy pope³nili przestêpstwo w postaci prowadzenia       
w stanie nietrzeŸwoœci, otrzymuj¹ zakaz prowadzenia pojazdów na 
co najmniej 3 lata.

•ród³o:  
materia³y   opracowane   przez   Instytut   £ukasiewicza   na   zlecenie   
Pañstwowej   Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Tylko w okresie Œwi¹t Wielkanocnych policja zatrzyma³a 862 pijanych 
kierowców. Liczba daje do myœlenia, bo funkcjonariusze podkreœlaj¹, ¿e ruch w 
tym roku by³ bardzo ma³y. W majowy weekend, który w tym roku trwa³ zaledwie 
3 dni, odnotowano ponad 1,1 tys. ujawnionych pijanych kierowców! Zjawisko 
nietrzeŸwoœci na drogach nie zmala³o wraz z wybuchem epidemii, a wiele wska-
zuje na to, ¿e wrêcz przeciwnie. Dla porównania ubieg³oroczny majowy d³ugi 
weekend trwa³ a¿ szeœæ dni i nie obowi¹zywa³y zakazy zwi¹zane z koronawi-
rusem. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali 1815 osób, które prowadzi³y po 
alkoholu. Dla wielu kierowców obecna sytuacja jest pretekstem do poluzowania 
samo-dyscypliny: „przecie¿ ruch jest ma³y, nic siê nie stanie”. Do tego dochodzi 
z³udne poczucie braku kary – niektórzy s¹dz¹, ¿e policjanci s¹ zajêci walk¹ z epi-
demi¹, wiêc na pewno nie bêd¹ kontrolowaæ trzeŸwoœci. Te wszystkie czynniki 
sprawiaj¹, ¿e przeciwdzia³anie nietrzeŸwym kierowcom jest teraz szczególnie 
istotne.

Alkohol to substancja psychoaktywna, która – nawet w ma³ej dawce – wp³ywa na 
funkcje mózgu. Spowalnia przep³yw impulsów nerwowych. Pogarsza siê nasza 
zdolnoœæ do oceny sytuacji, pamiêæ, percepcja, czujnoœæ i samokontrola – wy-
jaœnia Katarzyna £ukowska, p.o. Dyrektor Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych. – Niestety nietrzeŸwoœæ na drogach ci¹gle wspierana 
jest przez wiele fa³szywych przekonañ dotycz¹cych trzeŸwienia. Wci¹¿ za ma³a 
jest te¿ wiedza na temat wp³ywu substancji psychoaktywnych na zdolnoœæ 
prowadzenia pojazdów – dodaje.

Warto wiedzieæ, ¿e 90% informacji, które docieraj¹ do kierowcy, ma charakter 
wzrokowy. Alkohol upoœledza koordynacjê wzrokowo-ruchow¹ – powoduje, ¿e 
nie jest on w stanie szybko odebraæ i przetworzyæ wszystkich bodŸców, takich jak 
zmiana œwiate³ na sygnalizatorze czy pojawienie siê przeszkody na drodze. 
Przeciêtny czas reakcji na bodziec zewnêtrzny u zdrowego cz³owieka wynosi od 
0,2 do 0,5 sekun-dy. Przy ok. 0,5 promila alkoholu we krwi czas reakcji wyd³u¿a 
siê o ok. 30%. Przy 1 promilu   –   dwu- lub nawet trzykrotnie! Osoba pod   wp³y-
wem alkoholu ma tak¿e problem ze zidentyfikowaniem, z którego kierunku 
dochodzi dŸwiêk.

Stan po spo¿yciu i stan nietrzeŸwoœci – jakie gro¿¹ kary

Zgodnie z kodeksem karnym o stanie po spo¿yciu alkoholu mówimy, gdy 
zawartoœæ alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Osobie, która 
prowadzi pojazd w takim stanie, gro¿¹ wysoka grzywna, zatrzymanie prawa 
jazdy, a nawet areszt!

Stan nietrzeŸwoœci wystêpuje, gdy zawartoœæ alkoholu w organizmie przekracza 
0,5 promila albo prowadzi do stê¿enia przekraczaj¹cego tê wartoœæ*. 
Kieruj¹cemu w stanie nietrzeŸwoœci gro¿¹? grzywna, kara ograniczenia albo 

•  24   kwietnia,  okolica   Kamieñska  (³ódzkie).  49-latek  kieruj¹cy     
volkswagena  wyje¿d¿a  z podporz¹dkowanej drogi i nie ustêpuje 
pierwszeñstwa. Zderza siê z jeepem, a ten zmienia tor   jazdy   i   
trafia   z   impetem   jeszcze   w   inny   samochód.   Gin¹   dwie   
kobiety.   Kierowca volkswagena ma w organizmie 2,8 promila 
alkoholu.
•  29 kwietnia, okolice Chocianowa (dolnoœl¹skie). 32-latek zje¿d¿a 
citroenem na przeciwny pas ruchu i zderza siê czo³owo z seatem 
prowadzonym przez 62-latka. Starszy mê¿czyzna ginie na miejscu. 
Sprawca wypadku ma w wydychanym powietrzu 0,75 promila 
alkoholu.
•  3 maja, okolice K¹tów Wroc³awskich. Kieruj¹cy renault zje¿d¿a z 
drogi i uderza w drzewo. Pasa¿er ginie na miejscu. 37-letni kierowca 
ma w wydychanym powietrzu prawie 3 promile alkoholu!

„Mniejsze ryzyko wpadki”, „ma³y ruch”  

– kierowcom podczas epidemii

puszczaj¹ hamulce. NietrzeŸwi kieruj¹cy 

to plaga tak¿e w czasie koronawirusa

P A L E N I E W P I E C U

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej 
Gminy, jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ 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 bioma-
sê 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 gu-
my, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów po-
twierdzaj¹cych parametry zakupionego paliwa 
(np. certyfikatu).

Terminy wymiany kot³ów, pieców, kominków 
w województwie mazowieckim:

- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa 
mazowieckiego musz¹ siê pozbyæ kot³ów nie 
spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej z 
klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców       
i kominków nie spe³niaj¹cych kryteriów emisji 
ekoprojektu.
- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytko-
waæ kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne 
klas 3 i 4 ww. normy.
- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do 
koñca ich ¿ywotnoœci.
- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymie-
nione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi eko-
projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowied-
nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.



Dla wielu osób lecz¹cych siê z alkoholizmu, mozolnie budowana trzeŸwoœæ      
w czasie pandemii zachwia³a siê. W chorobie, która wymaga wyj¹tkowego 
wsparcia innych, wiele osób pozosta³o samych, zdanych wy³¹cznie na siebie.  
W Polsce jest oko³o 900 tys. osób uzale¿nionych od alkoholu. Leczenie tego 
stanu jest ¿mudnym procesem wymagaj¹cym  ogromnej motywacji ze strony 
pacjenta oraz du¿ych umiejêtnoœci  terapeuty. Szacuje siê, ¿e z na³ogiem  udaje 
siê zarwaæ bez profesjonalnej pomocy jedynie kilkunastu na 100 pij¹cych 
problemowo osób. Nie dziwi wiêc, ¿e pandemia i zwi¹zane z ni¹ restrykcje,        
u wielu osób z tym problemem wywo³a³y dodatkowe, negatywne emocje takie 
jak: niepewnoœæ, strach, brak wiary w siebie. Takim osobom bardzo potrzebna 
jest d³uga rozmowa z terapeut¹, na ¿ywo. Przez kilka pierwszych miesiêcy 
pandemii by³o to niemo¿liwe. Z terapeut¹ mo¿na by³o   porozmawiaæ przez 
telefon, ale to nie to samo. Rozmowê telefoniczn¹, gdy terapeuta zaleca 
pacjentowi coœ, co mu nie pasuje, mo¿e ta osoba przerwaæ w ka¿dej chwili. 
Wyjœæ z gabinetu podczas rozmowy z terapeut¹ jest trudniej, bo œwiadczy to o 
lekcewa¿eniu terapeuty.
A jak czas pandemii prze¿yli alkoholicy zrzeszeni we Wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików gdy mityngi (spotkania) AA – by³y zawieszone? 
Ró¿nie z tym by³o – Ci którzy w AA s¹ d³ugo i nie maj¹ obsesji picia, prze¿yli to 
na trzeŸwo. Nie znaczy to, ¿e nie mieli chêci napicia siê, zw³aszcza wtedy, gdy 
bêd¹c w sklepie, musieli odka¿aæ rêce œrodkiem na spirytusie.  Zapach tego  
œrodka kojarzy³  im siê z napojami  alkoholowymi,  które kiedyœ spo¿ywali. 
ZnaleŸli na to sposób. Kupowali ¿ele antybakteryjne o przyjemnym zapachu i 
nimi odka¿ali rêce. Gorzej mieli Ci, którzy nie nawi¹zali takich przyjaŸni i nie 
mieli do kogo zadzwoniæ. Wiele osób z tej grupy siêgnê³o po alkohol.

Anonimowi alkoholicy

w czasie pandemii

Obecnie w Miñsku Mazowieckim mo¿na osobiœcie porozmawiaæ 
z terapeut¹ uzale¿nieñ, a ponadto dwie grupy AA – odwiesi³y 
swoje spotkania. Grupa „Andrzej” ma spotkania w niedziele       
o godz. 16.00, na ul. Koœcielnej w domu parafialnym, a grupa 
„Jutrzenka” w œrody o godz. 18.15,  na ul. Traugutta – w domu 
parafialnym Koœcio³a Mariawitów. Udzia³ w tych spotkaniach 
czêsto pomaga opanowaæ alkoholikowi chêæ napicia siê.

Opracowa³ Andrzej B³aszczyk
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pozbawienia wolnoœci do lat 2 (w przypadku recydywistów – od 3 mie- 
siêcy do 5 lat).
* Sformu³owanie „prowadzi do” odnosi siê do sytuacji, w której 
kierowca wypi³ alkohol bezpoœrednio przed jazd¹ i w danym 
momencie substancja nie zd¹¿y³a jeszcze w ca³oœci przenikn¹æ do 
krwiobiegu. Jeœli po up³ywie czasu kolejne badanie wyka¿e stê¿enie 
przekraczaj¹ce 0,5 promila, to oznacza, ¿e kierowca prowadzi³ 
pojazd w stanie nietrzeŸwoœci – czyli pope³ni³ przestêpstwo.

Najni¿sze œwiadczenie pieniê¿ne, które s¹d obligatoryjnie orzeka 
wobec nietrzeŸwych kierowców, to 5 tys. z³ – w przypadku osób 
z³apanych po raz pierwszy na prowadzeniu po alkoholu. Dla 
recydywistów minimalna kwota to 10 tys. z³! Kierowcy, którzy po 
alkoholu spowodowali wypadek ze skutkiem œmiertelnym lub czyjeœ 
kalectwo, musz¹ zap³aciæ na rzecz pokrzywdzonego albo jego 
najbli¿szych nawi¹zkê w wysokoœci co najmniej 10 tys. z³.

W przypadku utraty prawa jazdy po spo¿yciu alkoholu (czyli   
pope³nienia wykroczenia) zakaz prowadzenia pojazdów wymierza 
siê w miesi¹cach b¹dŸ latach, na okres od 6 miesiêcy do 3 lat.

Kierowcy, którzy pope³nili przestêpstwo w postaci prowadzenia       
w stanie nietrzeŸwoœci, otrzymuj¹ zakaz prowadzenia pojazdów na 
co najmniej 3 lata.

•ród³o:  
materia³y   opracowane   przez   Instytut   £ukasiewicza   na   zlecenie   
Pañstwowej   Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Tylko w okresie Œwi¹t Wielkanocnych policja zatrzyma³a 862 pijanych 
kierowców. Liczba daje do myœlenia, bo funkcjonariusze podkreœlaj¹, ¿e ruch w 
tym roku by³ bardzo ma³y. W majowy weekend, który w tym roku trwa³ zaledwie 
3 dni, odnotowano ponad 1,1 tys. ujawnionych pijanych kierowców! Zjawisko 
nietrzeŸwoœci na drogach nie zmala³o wraz z wybuchem epidemii, a wiele wska-
zuje na to, ¿e wrêcz przeciwnie. Dla porównania ubieg³oroczny majowy d³ugi 
weekend trwa³ a¿ szeœæ dni i nie obowi¹zywa³y zakazy zwi¹zane z koronawi-
rusem. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali 1815 osób, które prowadzi³y po 
alkoholu. Dla wielu kierowców obecna sytuacja jest pretekstem do poluzowania 
samo-dyscypliny: „przecie¿ ruch jest ma³y, nic siê nie stanie”. Do tego dochodzi 
z³udne poczucie braku kary – niektórzy s¹dz¹, ¿e policjanci s¹ zajêci walk¹ z epi-
demi¹, wiêc na pewno nie bêd¹ kontrolowaæ trzeŸwoœci. Te wszystkie czynniki 
sprawiaj¹, ¿e przeciwdzia³anie nietrzeŸwym kierowcom jest teraz szczególnie 
istotne.

Alkohol to substancja psychoaktywna, która – nawet w ma³ej dawce – wp³ywa na 
funkcje mózgu. Spowalnia przep³yw impulsów nerwowych. Pogarsza siê nasza 
zdolnoœæ do oceny sytuacji, pamiêæ, percepcja, czujnoœæ i samokontrola – wy-
jaœnia Katarzyna £ukowska, p.o. Dyrektor Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych. – Niestety nietrzeŸwoœæ na drogach ci¹gle wspierana 
jest przez wiele fa³szywych przekonañ dotycz¹cych trzeŸwienia. Wci¹¿ za ma³a 
jest te¿ wiedza na temat wp³ywu substancji psychoaktywnych na zdolnoœæ 
prowadzenia pojazdów – dodaje.

Warto wiedzieæ, ¿e 90% informacji, które docieraj¹ do kierowcy, ma charakter 
wzrokowy. Alkohol upoœledza koordynacjê wzrokowo-ruchow¹ – powoduje, ¿e 
nie jest on w stanie szybko odebraæ i przetworzyæ wszystkich bodŸców, takich jak 
zmiana œwiate³ na sygnalizatorze czy pojawienie siê przeszkody na drodze. 
Przeciêtny czas reakcji na bodziec zewnêtrzny u zdrowego cz³owieka wynosi od 
0,2 do 0,5 sekun-dy. Przy ok. 0,5 promila alkoholu we krwi czas reakcji wyd³u¿a 
siê o ok. 30%. Przy 1 promilu   –   dwu- lub nawet trzykrotnie! Osoba pod   wp³y-
wem alkoholu ma tak¿e problem ze zidentyfikowaniem, z którego kierunku 
dochodzi dŸwiêk.

Stan po spo¿yciu i stan nietrzeŸwoœci – jakie gro¿¹ kary

Zgodnie z kodeksem karnym o stanie po spo¿yciu alkoholu mówimy, gdy 
zawartoœæ alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Osobie, która 
prowadzi pojazd w takim stanie, gro¿¹ wysoka grzywna, zatrzymanie prawa 
jazdy, a nawet areszt!

Stan nietrzeŸwoœci wystêpuje, gdy zawartoœæ alkoholu w organizmie przekracza 
0,5 promila albo prowadzi do stê¿enia przekraczaj¹cego tê wartoœæ*. 
Kieruj¹cemu w stanie nietrzeŸwoœci gro¿¹? grzywna, kara ograniczenia albo 

•  24   kwietnia,  okolica   Kamieñska  (³ódzkie).  49-latek  kieruj¹cy     
volkswagena  wyje¿d¿a  z podporz¹dkowanej drogi i nie ustêpuje 
pierwszeñstwa. Zderza siê z jeepem, a ten zmienia tor   jazdy   i   
trafia   z   impetem   jeszcze   w   inny   samochód.   Gin¹   dwie   
kobiety.   Kierowca volkswagena ma w organizmie 2,8 promila 
alkoholu.
•  29 kwietnia, okolice Chocianowa (dolnoœl¹skie). 32-latek zje¿d¿a 
citroenem na przeciwny pas ruchu i zderza siê czo³owo z seatem 
prowadzonym przez 62-latka. Starszy mê¿czyzna ginie na miejscu. 
Sprawca wypadku ma w wydychanym powietrzu 0,75 promila 
alkoholu.
•  3 maja, okolice K¹tów Wroc³awskich. Kieruj¹cy renault zje¿d¿a z 
drogi i uderza w drzewo. Pasa¿er ginie na miejscu. 37-letni kierowca 
ma w wydychanym powietrzu prawie 3 promile alkoholu!

„Mniejsze ryzyko wpadki”, „ma³y ruch”  

– kierowcom podczas epidemii

puszczaj¹ hamulce. NietrzeŸwi kieruj¹cy 

to plaga tak¿e w czasie koronawirusa

P A L E N I E W P I E C U

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej 
Gminy, jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ 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 bioma-
sê 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 gu-
my, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów po-
twierdzaj¹cych parametry zakupionego paliwa 
(np. certyfikatu).

Terminy wymiany kot³ów, pieców, kominków 
w województwie mazowieckim:

- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa 
mazowieckiego musz¹ siê pozbyæ kot³ów nie 
spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej z 
klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców       
i kominków nie spe³niaj¹cych kryteriów emisji 
ekoprojektu.
- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytko-
waæ kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne 
klas 3 i 4 ww. normy.
- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do 
koñca ich ¿ywotnoœci.
- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymie-
nione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi eko-
projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowied-
nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.
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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

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020.

B³yskotliwa powieœæ o prawdziwej kobiecej przyjaŸni, 
zazdroœci i stracie. Zanurz siê w rytmie samby i daj 
porwaæ szalonemu Rio de Janeiro lat 30. XX wieku! 
Dziewiêcioletnia Dores pracuje na farmie trzciny cu-
krowej w sercu Brazylii. Osierocona, uboga i poni¿ana, 
pewnego dnia poznaje Graçê, córkê w³aœcicieli 
maj¹tku, w którym dorasta. Nowa znajomoœæ ca³kiem 
odmienia jej ¿ycie i pozwala doœwiadczyæ rzeczy,         
o których nigdy nawet nie marzy³a.
Urodzone w ca³kiem ró¿nych œrodowiskach Dores          
i Graça szybko nawi¹zuj¹ relacjê, w której z pocz¹tku 
niewinne dzieciêce psoty przechodz¹ w g³êbok¹ 
za¿y³oœæ podsycan¹ mi³oœci¹, s³aw¹ i uwielbieniem dla 
muzyki. Powietrze, którym oddychasz to liryczna 
podró¿ przez biedne zak¹tki Brazylii a¿ do ha³aœliwych 
ulic s³ynnej dzielnicy Lapa w Rio de Janeiro i têtni¹cego 
¿yciem Hollywood. To te¿ historia, w której dwie 
przyjació³ki wbrew wszelkim przeciwnoœciom odnosz¹ 
sukces, nie godz¹c siê na to, by wieœæ spokojne ¿ycie u 
boku bogatego mê¿a lub w zakonie.
Historia wci¹gaj¹ca jak baœñ, pe³na wyrazistych, g³ê-
bokich postaci, z którymi zechcesz pozostaæ na d³u¿ej.

Gliwice : Helion, copyright 2020.

Kiedy zakres obowi¹zków zaczyna wykraczaæ poza 
umowê...Indiana Fisher, absolwentka Harvardu i asys-
tentka dyrektora generalnego w renomowanej bostoñ-
skiej firmie deweloperskiej, pocz¹tkowo ¿ywi³a 
przekonanie, ¿e jej posada bêdzie trampolin¹ do suk-
cesu. Niestety, po roku spêdzonym na podawaniu kawy, 
kserowaniu dokumentów, a przede wszystkim na chro-
nieniu szefa firmy Ryana przed konsekwencjami jego 
w³asnej nieodpowiedzialnoœci entuzjazm Indiany nieco 
przygas³. Kiedy w Bostonie pojawia siê starszy brat 
Ryana, Vincent - ponury, mrukliwy i zdaniem Indiany 
raczej podejrzany - ¿ycie zawodowe dziewczyny 
gwa³townie przyspiesza. Rozdarta pomiêdzy miesza-
nymi uczuciami wobec Vincenta, a potrzeb¹ chronienia 
swojego szefa m³oda asystentka wkrótce przekonuje 
siê, ¿e ktoœ chce przej¹æ firmê Ryana. Ktoœ, kto nie 
zawaha siê przed ¿adn¹ pod³oœci¹, by osi¹gn¹æ cel. 
Indiana, coraz mocniej uwik³ana w niejasne uk³ady 
biznesowe, nie przypuszcza, ¿e i jej mo¿e groziæ 
niebezpieczeñstwo...
Ludka Skrzydlewska funduje swoim bohaterom 
przeja¿d¿kê emocjonalnym rollercoasterem. Przeja¿d¿-
kê, której fina³u nie da siê przewidzieæ a¿ do samego 
koñca. Do³¹czysz? Niezapomniane prze¿ycia gwaran-
towane!

Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza 
Relacja, copyright 2020.

Program promocji grzecznoœci rozpoczêty! Strusia 
dostaje specjalny grzecznomierz, który kontroluje, czy 
dziewczynka mówi "proszê", "dziêkujê", s³ucha 
doros³ych i uwa¿a na lekcjach. Do tej pory nie mia³a z 
tym najmniejszego problemu, ale teraz w jej ¿yciu 
niespodziewanie pojawia siê wielki, kud³aty, gadaj¹cy 
pies. £ysol przyby³ z wa¿nym zadaniem - ma nauczyæ 
Strusiê niegrzecznoœci. Bardzo przyk³ada siê do 
swojego zadania, co sprawia, ¿e Strusia popada w 
tarapaty, ale te¿ powoli zaczyna rozumieæ, ¿e mo¿e nie 
zawsze warto byæ grzeczn¹ i cich¹ jak trusia.

Mi³o mam poinformowaæ,

¿e Szko³a Podstawowa im. Rodziny Sa¿yñskich

W Starej Niedzia³ce 

zdoby³a nagrodê PIERWSZEGO STOPNIA

tj. zestaw robotów do nauki programowania

W ogólnopolskim konkursie z okazji 85-lecia SKO. 

Celem konkursu by³a promocja praktycznej edukacji 

finansowej  w szko³ach, w ramach programu SKO. 
W konkursie wziê³o udzia³ prawie 200 Szkó³ 

Podstawowych z ca³ego kraju,
tym bardziej cieszymy siê z tego wyró¿nienia.

El¿bieta Wójcicka, Agnieszka Zdanowicz

SKO w Starej Niedzia³ce

wœród laureatów!   

Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla szkó³
i nauczycieli na 85-lecie SKO PKO Banku Polskiego

Wiele siê ostatnio dzieje, ale jeszcze daleko do pe³nej normalnoœci... 
Ka¿dy ma teraz jak¹œ swoj¹ biegow¹ historiê. Lepsz¹. Gorsz¹. Z ka³du-
nem. Lub bez. W tym dziwnym czasie gruntem by³o siê nie poddawaæ       i 
zwyczajnie pruæ do przodu. Jednym siê udawa³o, inni trochê pob³¹dzili na 
tej biegowej œcie¿ce... Mkb Dreptak od kilku lat jesieni¹ przygotowuje 
Grand Prix biegów prze³ajowych i mocno poch³oniêci byliœmy tym tema-
tem, d¹¿¹c do tego, aby w ogóle uda³o siê nam zrealizowaæ 7 edycjê.
Dopiêliœmy swego. Chcielibyœmy j¹ zadedykowaæ tym, którzy tak jak       
i my nie stanêli w miejscu, a walczyli o swoj¹ pasjê, marzenia i sportowe 
emocje. Patrz¹c optymistycznie w przysz³oœæ, my jesteœmy gotowi.
A Wy? A Ty?
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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

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020.

B³yskotliwa powieœæ o prawdziwej kobiecej przyjaŸni, 
zazdroœci i stracie. Zanurz siê w rytmie samby i daj 
porwaæ szalonemu Rio de Janeiro lat 30. XX wieku! 
Dziewiêcioletnia Dores pracuje na farmie trzciny cu-
krowej w sercu Brazylii. Osierocona, uboga i poni¿ana, 
pewnego dnia poznaje Graçê, córkê w³aœcicieli 
maj¹tku, w którym dorasta. Nowa znajomoœæ ca³kiem 
odmienia jej ¿ycie i pozwala doœwiadczyæ rzeczy,         
o których nigdy nawet nie marzy³a.
Urodzone w ca³kiem ró¿nych œrodowiskach Dores          
i Graça szybko nawi¹zuj¹ relacjê, w której z pocz¹tku 
niewinne dzieciêce psoty przechodz¹ w g³êbok¹ 
za¿y³oœæ podsycan¹ mi³oœci¹, s³aw¹ i uwielbieniem dla 
muzyki. Powietrze, którym oddychasz to liryczna 
podró¿ przez biedne zak¹tki Brazylii a¿ do ha³aœliwych 
ulic s³ynnej dzielnicy Lapa w Rio de Janeiro i têtni¹cego 
¿yciem Hollywood. To te¿ historia, w której dwie 
przyjació³ki wbrew wszelkim przeciwnoœciom odnosz¹ 
sukces, nie godz¹c siê na to, by wieœæ spokojne ¿ycie u 
boku bogatego mê¿a lub w zakonie.
Historia wci¹gaj¹ca jak baœñ, pe³na wyrazistych, g³ê-
bokich postaci, z którymi zechcesz pozostaæ na d³u¿ej.

Gliwice : Helion, copyright 2020.

Kiedy zakres obowi¹zków zaczyna wykraczaæ poza 
umowê...Indiana Fisher, absolwentka Harvardu i asys-
tentka dyrektora generalnego w renomowanej bostoñ-
skiej firmie deweloperskiej, pocz¹tkowo ¿ywi³a 
przekonanie, ¿e jej posada bêdzie trampolin¹ do suk-
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kserowaniu dokumentów, a przede wszystkim na chro-
nieniu szefa firmy Ryana przed konsekwencjami jego 
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przygas³. Kiedy w Bostonie pojawia siê starszy brat 
Ryana, Vincent - ponury, mrukliwy i zdaniem Indiany 
raczej podejrzany - ¿ycie zawodowe dziewczyny 
gwa³townie przyspiesza. Rozdarta pomiêdzy miesza-
nymi uczuciami wobec Vincenta, a potrzeb¹ chronienia 
swojego szefa m³oda asystentka wkrótce przekonuje 
siê, ¿e ktoœ chce przej¹æ firmê Ryana. Ktoœ, kto nie 
zawaha siê przed ¿adn¹ pod³oœci¹, by osi¹gn¹æ cel. 
Indiana, coraz mocniej uwik³ana w niejasne uk³ady 
biznesowe, nie przypuszcza, ¿e i jej mo¿e groziæ 
niebezpieczeñstwo...
Ludka Skrzydlewska funduje swoim bohaterom 
przeja¿d¿kê emocjonalnym rollercoasterem. Przeja¿d¿-
kê, której fina³u nie da siê przewidzieæ a¿ do samego 
koñca. Do³¹czysz? Niezapomniane prze¿ycia gwaran-
towane!

Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza 
Relacja, copyright 2020.

Program promocji grzecznoœci rozpoczêty! Strusia 
dostaje specjalny grzecznomierz, który kontroluje, czy 
dziewczynka mówi "proszê", "dziêkujê", s³ucha 
doros³ych i uwa¿a na lekcjach. Do tej pory nie mia³a z 
tym najmniejszego problemu, ale teraz w jej ¿yciu 
niespodziewanie pojawia siê wielki, kud³aty, gadaj¹cy 
pies. £ysol przyby³ z wa¿nym zadaniem - ma nauczyæ 
Strusiê niegrzecznoœci. Bardzo przyk³ada siê do 
swojego zadania, co sprawia, ¿e Strusia popada w 
tarapaty, ale te¿ powoli zaczyna rozumieæ, ¿e mo¿e nie 
zawsze warto byæ grzeczn¹ i cich¹ jak trusia.

Mi³o mam poinformowaæ,

¿e Szko³a Podstawowa im. Rodziny Sa¿yñskich

W Starej Niedzia³ce 
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W PUSZCZY BIA£OWIESKIEJ
Prawie 400 km, z czego 150 km po szutrach, piachach i brukach w lasach Puszczy Bia³owieskiej. 
I to wszystko zupe³nie legalnie...

Amatorom jazdy motocyklem po lekkim terenie 
gor¹co polecam wycieczkê do Puszczy Bia³owieskiej.
Tam znajdziemy wiele dróg o luŸnej nawierzchni. 
Bez strachu o spotkanie Stra¿y Leœnej mo¿na 
pojeŸdziæ sobie w piêknych lasach. Jedyny odcinek 
asfaltowej szosy to trasa Bia³owie¿a - Hajnówka. 
Ale ju¿ z Hajnówki wracamy na szutrowy szlak do 
miejscowoœci Topi³o. Stamt¹d, lasami wzd³u¿ granicy 
z Bia³orusi¹ (kilka odcinków drogi biegnie po samym 
pasie granicznym) mo¿na dojechaæ do Bugu 
w okolicach Mielnika i Grabarki.
Wybieraj¹c siê w tak¹ trasê pamiêtajmy o paliwie.
Stacje znajdziemy tylko w Narewce, Hajnówce, 
Czeremsze. Nie wszêdzie te¿ bêdziemy mieli zasiêg 
telefonów komórkowych. Ale dla amatorów Trophy 
Rally to nie s¹ znacz¹ce przeszkody! 
Na krótki odpoczynek polecam Bia³owie¿ê. 
W innych puszczañskich wioskach oprócz sklepów 
raczej nie znajdziemy miejsca, gdzie mo¿na spokojnie 
coœ zjeœæ i napiæ siê ciep³ej herbaty lub kawy.

Ja swoj¹ wozi³em w termosie :)

Tekst i zdjêcia: Jacek Maria Jeliñski

motoremmotorem


