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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Szanowni Pañstwo,

Dziêkujê Pañstwu za dostosowywanie siê do 
wszystkich wprowadzonych, w zwi¹zku z pa-
nuj¹c¹ pandemi¹ SARS - CoV - 2, ograniczeñ. 
Napawaj¹cym nadziej¹ jest fakt, ¿e od 20 
kwietnia otwarte s¹ ju¿ pla¿e, parki i lasy – 
mo¿na do nich wchodziæ w celach rekreacyj-
nych, a  m³odzie¿ powy¿ej 13 roku ¿ycia mo-
¿e samodzielnie przemieszczaæ siê (dzieci 
m³odsze pozostaj¹ wy³¹cznie pod opiek¹ oso-
by doros³ej). Od tego momentu wiêcej osób 
zrobi jednorazowo zakupy w sklepie. Do tych 

2o powierzchni mniejszej ni¿ 100 m  wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi 
liczba wszystkich kas pomno¿ona przez 4, a w sklepach o powierzchni wiêkszej 

2– na 1 osobê musi przypadaæ co najmniej 15 m  powierzchni. Równie¿ w miej-
2scach kultu religijnego (np. w koœcio³ach) mo¿e ju¿ przebywaæ 1 osoba na 15 m . 

Nadal jednak zamkniête pozostaj¹ wszystkie place zabaw, si³ownie zewnêtrzne 
i skateparki.
Pragnê w tym miejscu przypomnieæ, ¿e wci¹¿ obowi¹zuj¹ nas zasady bezpie-
czeñstwa, takie jak zas³anianie ust i nosa oraz utrzymywanie 2-metrowego dys-
tansu. Proszê tak¿e, by jeœli to tylko mo¿liwe nie korzystaæ z ³awek, ani nie do-
tykaæ porêczy. Aktualny jest zakaz gromadzenia siê, a zatem spacerujmy w la-
sach czy te¿ parkach, ale absolutnie nie spotykajmy siê tam towarzysko!
Bardzo proszê wszystkich mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki o dalsze 
stosowanie zasad bezpieczeñstwa i obostrzeñ. Apelujê, by z przywróconych 
mo¿liwoœci korzystaæ z rozs¹dkiem i umiarem.
Jednoczeœnie szczególne podziêkowania kierujê do pracowników medycznych, 
GOPS, nauczycieli, s³u¿b mundurowych i wszystkich pracowników sklepów. 
Czas walki z pandemi¹ koronawirusa jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla 
nas wszystkich, ale dziêki Wam, którzy na swój sposób stajecie na pierwszym 
froncie walki, nie poddajemy siê i z nadziej¹ oczekujemy szczêœliwego zakoñ-
czenia pandemii. ̄ yczê wszystkim mieszkañcom gminy zdrowia i wytrwa³oœci. 
Wspólnie ³atwiej przejdziemy t¹ trudn¹ drogê.
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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biule-
tynu jest wydrukowany w najlepszej drukarni z zachowaniem 
restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych ca³kowit¹ steryl-
noœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bar-
dzo z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym 
wirusów, które mog¹ ¿yæ na nim najwy¿ej  kilka godzin.

Szkic do obrazu „Konstytucja 3 - maja”, Jan Matejko

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanis³aw August Poniatowski, Ignacy Potocki    
i Hugo Ko³³¹taj. Nie obesz³o siê bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uch-
walono Konstytucjê. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu pos³ów, pracuj¹-
cych na zlecenie pañstw oœciennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwia³o siê powo-
³aniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzy³a siê 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu 
przeciwników konstytucji nie powróci³o jeszcze z Wielkanocnego urlopu. Po sied-
miogodzinnych obradach Sejm zatwierdzi³ konstytucjê, a król Stanis³aw August 
Poniatowski j¹ podpisa³. 
Twórcy Konstytucji okreœlili j¹ jako „ostatni¹ wolê i testament gasn¹cej Ojczyzny”.

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Urz¹d Gminy - wa¿ne informacje

Ju¿ dwukrotnie pe³noletni harcerze wraz z instru-
ktorami Mazowieckiego Hufca zorganizowali 
humanitarn¹ akcjê, polegaj¹c¹ na rozdawaniu 
osobom potrzebuj¹cym maseczek ochron-
nych, których u¿ywanie w terenie publicznym 
jest ju¿ obowi¹zkowe. Druhowie sprawdzali 
tak¿e i mo¿liwoœci, i ewentualn¹ koniecznoœæ 
pomocy w dokonywaniu zakupów osobom star-
szym.  Ta akcja, na razie, zosta³a zawieszona.

Wypalanie traw

Wiosna to, niestety, tak¿e tradycyjny czas wy-
palania traw, ³¹k, nieu¿ytków. Proceder nie-
gdyœ przydatny, dziœ œwiadczy jedynie o ana-
chronistycznym pojmowaniu prac polowych. 
Wypalanie to gwa³towne przerwanie wszel-
kiego ¿ycia w lokalnej biosferze. Od najmniej-
szych owadów, przez ssaki, ptaki, które w tym 
czasie zaczynaj¹ wysiadywaæ na jajach, po 
du¿e zwierzêta, takie jak sarny, ³osie i jelenie. 
Szkody zwi¹zane z tym procederem s¹ ogrom-
ne, korzyœci ¿adne a samo wypalanie karalne.

Szko³y... Co dalej?

Lasy znowu dostêpne

20 kwietnia zniesione zosta³y rz¹dowe su-
gestie dotycz¹ce zakazu wstêpu na tereny zielo-
ne. Czyli lasy pañstwowe, parki, i tereny s³u-
¿¹ce tak¿e do powszechnej rekreacji. Do-
tychczasowy zakaz, bardzo Ÿle przyjêty przez 
spo³eczeñstwo i bêd¹cy Ÿród³em wielu konflik-
tów, na szczêcie, ju¿ nie obowi¹zuje.

Jedyny skuteczny, znany wszystkim, sposób 
na wygaszenie pandemii to przerywanie ³añ-
cuchów zaka¿eñ poprzez dobrowoln¹ kwaran-
tannê, pracê zdaln¹ i ograniczenie do mini-
mum kontaktów z innymi ludŸmi. Trzeba mieæ 
œwiadomoœæ, ¿e wiele osób jest nosicielem ko-
ronawirusa, ale choroba u nich ma przebieg 
bezobjawowy. Oni nie zachoruj¹ tak jak inni, 
ale zra¿aj¹ innych tak samo, ja osoby z pe³nymi 
objawami. 
Nie nara¿aj siebie i innych! Zostañ w domu!

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki nie przery-
waj¹c swojej pracy jest zamkniêty dla in-
teresantów do odwo³ania tej decyzji. Uprzej-
mie prosimy wszystkie osoby, które chcia³by 
za³atwiæ swoje sprawy w Urzêdzie, o dokona-
nie tego zdalnie. Do dyspozycji mieszkañców 
oddane s¹ kana³y informacyjne: telefoniczny 
oraz poczta elektroniczna. Na stronie 4. za-
mieszczona jest szczegó³owa informacja, jak 
mo¿na siê kontaktowaæ z urzêdnikami za³a-
twiaj¹cymi sprawy w urzêdzie. 

23 BLT - Janów

Pomimo panuj¹cego stanu epidemii, który 
mocno ingeruje w nasze ¿ycie zawodowe, na-
ukê i ¿ycie prywatne samoloty MiG-29 z na-
szego lotniska lataj¹ normalnie. Po kilkunas-
tomiesiêcznej przerwie coraz wiêksza grupa 
pilotów wznawia swoje nawyki pilota¿owe. 
Lotnisko jest te¿ czêsto odwiedzane przez 
samoloty i œmig³owce szkolne z Dêblina.

Cyberprzestêpstwa...

W czasach, kiedy jesteœmy zachêcani do wyko-
nywania p³atnoœci bezgotówkowych, kartami 
p³atniczymi, zleceniem BLIK, lub e-przele-
wem, lawinowo narasta iloœæ prób kradzie¿y 
pieniêdzy przy pomocy oszustw interneto-
wych. Uczulamy na dok³adn¹ weryfikacjê 
otrzymywanych próœb o przelew niewielkiej 
kwoty.

Pomoc harcerzy

ZOSTAÑ W DOMU!

Rekreacja. Co wolno?

Ostatnie regulacje rz¹du dotycz¹ce ogranicze-
nia przemieszczania siê tylko w celu zaspoko-
jenia normalnych potrzeb ¿yciowych uwolni³y 
spod tego zapisu mo¿liwoœæ codziennej rekre-
acji. Zatem je¿d¿enie rowerem, spacery, bie-
ganie itp. nie mo¿e byæ ju¿ podstaw¹ do próby 
ukarania ¿adnego z mieszkañców gminy.

Od kilku tygodni nauka w gminnych szko³ach 
prowadzona jest metod¹ zdaln¹. Mo¿na siê ju¿, 
w takim razie, pokusiæ o jej pierwsz¹ ocenê.
Tak dzieci, jak i ich nauczyciele daj¹ sobie z t¹ 
nowatorsk¹ i nie ³atw¹ metod¹ doskonale radê.
Oczywiœcie nie oby³o siê bez kompilacji, ale 
generalnie trzeba przyznaæ, ¿e jak na warunki, 
w których przysz³o b³yskawicznie wprowadziæ 
ten sposób nauki, operacja uda³a siê znakomicie.
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w takim razie, pokusiæ o jej pierwsz¹ ocenê.
Tak dzieci, jak i ich nauczyciele daj¹ sobie z t¹ 
nowatorsk¹ i nie ³atw¹ metod¹ doskonale radê.
Oczywiœcie nie oby³o siê bez kompilacji, ale 
generalnie trzeba przyznaæ, ¿e jak na warunki, 
w których przysz³o b³yskawicznie wprowadziæ 
ten sposób nauki, operacja uda³a siê znakomicie.
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W Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki do odwo³ania zawiesza siê:
- osobiste wizyty interesantów,
- przyjmowanie wp³at w kasie Urzêdu Gminy
wprowadza siê:
- wy³¹cznie kontakt telefoniczny, mailowy lub przez e-PUAP
- koniecznoœæ telefonicznego umówienia wizyty w przypadku 
  bardzo wa¿nych spraw
- przyjmowanie op³at tylko w formie przelewów na konto gminy

Aby zapewniæ mieszkañcom niezbêdn¹ obs³ugê oraz zachowaæ ci¹g³oœæ 
dzia³ania gminy w najwa¿niejszych sprawach prosimy kontaktowaæ siê
telefonicznie: 25 756 25 00
lub wys³aæ e-mail na adres: gmina@minskmazowiecki.pl

ZMIANA SPOSOBU FUNKCJONOWANIA
URZÊDU GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

W zwi¹zku z zagro¿eniem koronawirusem SARS-CoV-2,w obliczu narastaj¹cej liczby 
chorych oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeñstwo mieszkañców i pracowników 
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zostaje zamkniêty do odwo³ania

Wprowadza siê formê kontaktu telefoniczn¹ lub e-mail:
pracownicy socjalni:       25 756 25 18, 25 756 25, 25 756 25 24
Karta Du¿ej Rodzinny:    25 758 19 32
Bon ¿³obkowy:               25 756 25 24
Asystent rodziny:           605 979 404
Ksiêgowoœæ GOPS:         25 758 19 32
Kierownik GOPS:            25 756 25 22
œwiadczenie wychowawcze ( 500+), œwiadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:  605 994 424

ogólny: gops@minskmazowiecki.pl
œwiadczenie wychowawcze( 500+), œwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 
gops.swiadczenia@minskmazowiecki.pl
pracownicy socjalni: gops.ps@minskmazowiecki.pl

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim ogranicza kontakt 
osobisty pracowników GZGK z odbiorcami us³ug

Dlatego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
Nr telefonu: 25 756 25 27 lub 25 756 25 28
e-mail: sekretariat@gzgk.pl

W sprawie: podania stanu wodomierza, zg³oszenia rozpoczêcia robót i odbioru robót,
cmentarza w Ignacowie
W nag³ych przypadkach po ustaleniu z pracownikiem mo¿liwy jest kontakt osobisty 
w biurze GZGK w ustalonej godzinie

Gminny Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ informuje, ¿e sprawy 
szkó³ podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki, za³atwiane 
bêd¹ drog¹ e-mailow¹ lub telefoniczn¹

kontakt telefoniczny : 25 756 25 70, 25 756 25 71, 25 756 25 72
e-mail: gzoeas@op.pl

W przypadku wejœcia do budynku nale¿y obowi¹zkowo zdezynfekowaæ rêce!

Paczki i przesy³ki adresowane do Urzêdu Gminy odebrane zostan¹
przez obs³ugê sekretariatu przy zachowaniu wszelkich œrodków bezpieczeñstwa

Prosimy o wczeœniejszy kontakt: 25 756 25 00
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - p o r a d y d l a f i r m

Pomoc jest kierowana do przedsiêbiorców, któ-
rzy nie zatrudniaj¹ pracowników. Chodzi o oso-
by samozatrudnione, którym spad³y obroty w wy-
niku epidemii COVID-19.
Dofinansowane zostan¹ bie¿¹ce koszty prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Gdy spadek obrotów wyniesie:
co najmniej 30% - mo¿esz otrzymaæ dofinan-
sowanie do 1300 z³
co najmniej 50% - mo¿esz otrzymaæ dofinan-
sowanie do 1820 z³
co najmniej 80% - mo¿esz otrzymaæ dofinan-
sowanie do 2340 z³
Ze wsparcia mo¿esz skorzystaæ przez 3 miesi¹-
ce. Rz¹d mo¿e wyd³u¿yæ ten okres w zale¿noœci 
od sytuacji w kraju. 
Wnioski o dofinansowanie przyjmuj¹ 
powiatowe urzêdy pracy (PUP).
Pamiêtaj! Na z³o¿enie wniosku masz 14 dni 
od dnia og³oszenia naboru.

UWAGA! Jeœli utrzymasz prowadzenie firmy 
przez okres, na który to wsparcie uzyska³eœ, nie 
bêdziesz musia³ zwracaæ otrzymanej pomocy.  
Jeœli zawiesisz dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w okre-
sie, na który to wsparcie uzyska³eœ, zwracasz 
otrzymane pieni¹dze bez odsetek (proporcjo-
nalnie do czasu, kiedy jej nie prowadzi³eœ). 
Masz na to 30 dni od dnia otrzymania wezwa-
nia. Nie mo¿esz otrzymaæ dofinansowania na te 
same koszty prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej, które zosta³y albo zostan¹ sfinanso-
wane z innych œrodków publicznych.
Dofinansowanie jest wyp³acane w miesiêcz-
nych transzach, po z³o¿eniu przez przedsiê-
biorcê oœwiadczenia o prowadzeniu dzia³al-
noœci w danym miesi¹cu, za który dofinanso-
wanie jest wyp³acane. 

Sk³adki ZUS
Ustawa wprowadzi³a nowy rodzaj ulgi, jakim 
jest zwolnienie z ZUS na okres 3 miesiêcy. 
Jednak¿e tylko niektórzy przedsiêbiorcy bêd¹ 
mogli z takiego rozwi¹zania skorzystaæ.

Aby przys³ugiwa³o im zwolnienie z op³at na 
ZUS, musz¹ spe³niæ dodatkowo (oprócz 
wspomnianego wczeœniej braku zaleg³oœci) 
dwa warunki: przychód z dzia³alnoœci w pierw-
szym miesi¹cu, za jaki sk³adany jest wniosek, 
nie mo¿e przekroczyæ 300% prognozowanego 
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia 
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – jest 
to obecnie kwota 15 681,00 z³, przedsiêbiorca 
prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przed         
1 kwietnia 2020 r. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e 
warunkiem do uzyskania tej ulgi nie jest spadek 
obrotów firmy w porównaniu do poprzednich 
okresów.
Umorzeniu podlegaj¹ sk³adki na: obowi¹zko-
we ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie cho-
robowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy i Fundusz Solidarnoœciowy - nale¿ne za 
okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.        
i op³acane od standardowej podstawy wymiaru.

Umorzenie sk³adek nie bêdzie przys³ugiwa³o 
firmom, które znajdowa³y siê w trudnej sytu-
acji w grudniu 2019 r. i nie uregulowa³y nale¿-
noœci, w tym sk³adek ZUS. Dotyczy to sytuacji, 
gdy wystêpuj¹ zaleg³oœci w op³acaniu sk³adek 
na dzieñ 31.12.2019 r. i dotycz¹ okresu d³u¿-
szego ni¿ 12 miesiêcy.
Firmy, które nie spe³niaj¹ warunków do zwol-
nienia z ZUS mog¹ ubiegaæ siê o odroczenie 
sk³adek na okres 3 miesiêcy, bez koniecznoœci 
uiszczania op³aty prolongacyjnej.

C z ³ o n k o w i e  r o d z i n y  z g ³ o s z e n i  d o  
u b e z p i e c z e n i a  z d r o w o t n e g o  p r z e z  
przedsiêbiorcê zachowuj¹ prawo do bezp³atnej 
opieki zdrowotnej na takich samych warunkach 
jak dotychczas.

DOFINANSOWANIE 
czêœci kosztów prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej

PUP Jest to jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci 
2080 z³ lub 1300 z³, które ma Ci zrekompen-
sowaæ utratê przychodów z prowadzonej dzia-
³alnoœci gospodarczej. Œwiadczenie postojowe 
w wysokoœci 2080 z³ otrzymasz, jeœli: rozpo-
cz¹³eœ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 
przed 1 lutego 2020 (nie zawiesi³eœ dzia³alnoœ-
ci) i przychód, który uzyska³eœ w miesi¹cu przed 
miesi¹cem, w którym z³o¿y³eœ wniosek o œwiad-
czenie postojowe by³ o co najmniej 15% ni¿szy od 
przychodu, który uzyska³eœ w miesi¹cu poprze-
dzaj¹cym, nie przekroczy³ kwoty wyliczonej 
jako 300% prognozowanego przeciêtnego wy-
nagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 
poprzednim kwartale. Rozpocz¹³eœ prowadze-
nie dzia³alnoœci gospodarczej przed 1 lutego 
2020, ale zawiesi³eœ j¹ po 31 stycznia 2020        
i przychód, który uzyska³eœ w miesi¹cu przed 
miesi¹cem, w którym z³o¿y³eœ wniosek o œwiad- 
czenie postojowe, nie przekroczy³ kwoty wyli-
czonej jako 300% prognozowanego prze-
ciêtnego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w poprzednim kwartale. Nie masz 
innego tytu³u do ubezpieczeñ spo³ecznych.
Œwiadczenie postojowe w wysokoœci 1 300 z³ 
otrzymasz, jeœli: rozpocz¹³eœ prowadzenie dzia-
³alnoœci gospodarczej przed 1 lutego 2020 i roz-
liczasz podatek kart¹ podatkow¹ oraz jesteœ 
zwolniony z op³acania podatku VAT. Nie masz  
innego tytu³u do ubezpieczeñ spo³ecznych.
Gdzie sk³adasz dokumenty
Aby otrzymaæ œwiadczenie postojowe musisz 
z³o¿yæ do ZUS wniosek RSP-D. Wnioski o 
œwiadczenie postojowe mog¹ byæ z³o¿one do 
ZUS najpóŸniej w terminie 3 miesiêcy od 
miesi¹ca, w którym zosta³ zniesiony og³oszony 
stan epidemii.
Wniosek mo¿esz przekazaæ:
drog¹ elektroniczn¹ przez PUE ZUS za 
poœrednictwem poczty, osobiœcie w placówce 
ZUS - do skrzynki na dokumenty.

ŒWIADCZENIE
POSTOJOWE

Do kiedy rozliczyæ PIT za 2019 rok?
Z³o¿enie rocznych zeznañ podatkowych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz 
zap³ata podatku z tytu³u przychodów wykazanych w tych deklaracjach po 30 kwietnia      
i nie póŸniej ni¿ 1 czerwca 2020 r. nie spowoduje na³o¿enia kary na podatnika (nie 
zostanie on ukarany grzywn¹, mandatem za opóŸnienie). Zgodnie z ustaw¹ z³o¿enie 
organowi podatkowemu zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej 
straty) za 2019 r. oraz wp³acenie nale¿nego podatku dochodowego od osób fizycznych 
po up³ywie terminu na jego z³o¿enie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie do dnia 31 maja 
2020 r. 31 maja przypada w niedzielê, st¹d termin przesuwa siê na poniedzia³ek               
1 czerwca. W takim przypadku organ nie wszczyna postêpowania w sprawie                   
o przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,   a wszczête umarza. Podatnicy nie 
zostan¹ zatem ukarani, jeœli wyœl¹ deklaracjê miesi¹c póŸniej, ni¿ w latach poprzednich.
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W sprawie: podania stanu wodomierza, zg³oszenia rozpoczêcia robót i odbioru robót,
cmentarza w Ignacowie
W nag³ych przypadkach po ustaleniu z pracownikiem mo¿liwy jest kontakt osobisty 
w biurze GZGK w ustalonej godzinie
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szkó³ podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki, za³atwiane 
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mogli z takiego rozwi¹zania skorzystaæ.

Aby przys³ugiwa³o im zwolnienie z op³at na 
ZUS, musz¹ spe³niæ dodatkowo (oprócz 
wspomnianego wczeœniej braku zaleg³oœci) 
dwa warunki: przychód z dzia³alnoœci w pierw-
szym miesi¹cu, za jaki sk³adany jest wniosek, 
nie mo¿e przekroczyæ 300% prognozowanego 
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia 
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – jest 
to obecnie kwota 15 681,00 z³, przedsiêbiorca 
prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przed         
1 kwietnia 2020 r. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e 
warunkiem do uzyskania tej ulgi nie jest spadek 
obrotów firmy w porównaniu do poprzednich 
okresów.
Umorzeniu podlegaj¹ sk³adki na: obowi¹zko-
we ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie cho-
robowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy i Fundusz Solidarnoœciowy - nale¿ne za 
okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.        
i op³acane od standardowej podstawy wymiaru.

Umorzenie sk³adek nie bêdzie przys³ugiwa³o 
firmom, które znajdowa³y siê w trudnej sytu-
acji w grudniu 2019 r. i nie uregulowa³y nale¿-
noœci, w tym sk³adek ZUS. Dotyczy to sytuacji, 
gdy wystêpuj¹ zaleg³oœci w op³acaniu sk³adek 
na dzieñ 31.12.2019 r. i dotycz¹ okresu d³u¿-
szego ni¿ 12 miesiêcy.
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nienia z ZUS mog¹ ubiegaæ siê o odroczenie 
sk³adek na okres 3 miesiêcy, bez koniecznoœci 
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z³o¿yæ do ZUS wniosek RSP-D. Wnioski o 
œwiadczenie postojowe mog¹ byæ z³o¿one do 
ZUS najpóŸniej w terminie 3 miesiêcy od 
miesi¹ca, w którym zosta³ zniesiony og³oszony 
stan epidemii.
Wniosek mo¿esz przekazaæ:
drog¹ elektroniczn¹ przez PUE ZUS za 
poœrednictwem poczty, osobiœcie w placówce 
ZUS - do skrzynki na dokumenty.

ŒWIADCZENIE
POSTOJOWE

Do kiedy rozliczyæ PIT za 2019 rok?
Z³o¿enie rocznych zeznañ podatkowych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz 
zap³ata podatku z tytu³u przychodów wykazanych w tych deklaracjach po 30 kwietnia      
i nie póŸniej ni¿ 1 czerwca 2020 r. nie spowoduje na³o¿enia kary na podatnika (nie 
zostanie on ukarany grzywn¹, mandatem za opóŸnienie). Zgodnie z ustaw¹ z³o¿enie 
organowi podatkowemu zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej 
straty) za 2019 r. oraz wp³acenie nale¿nego podatku dochodowego od osób fizycznych 
po up³ywie terminu na jego z³o¿enie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie do dnia 31 maja 
2020 r. 31 maja przypada w niedzielê, st¹d termin przesuwa siê na poniedzia³ek               
1 czerwca. W takim przypadku organ nie wszczyna postêpowania w sprawie                   
o przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,   a wszczête umarza. Podatnicy nie 
zostan¹ zatem ukarani, jeœli wyœl¹ deklaracjê miesi¹c póŸniej, ni¿ w latach poprzednich.
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Wójta Gminy  Miñsk Mazowiecki na podsta-
wie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 21 ust. 
2 pkt 2, art. 39 ust. 1,  art. 40,  art. 46 ust. 1, art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.    
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego 
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œro- 
dowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodo-
wisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póŸn. zm.) 
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy 
Miñsk Mazowiecki Uchwa³y VII.72.19 z dnia 
25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyst¹pienia 
do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Miñsk Mazowiecki zmie-
nionej uchwa³ami Nr XIII.111.19 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. 
oraz uchwa³¹ Nr XV.144.2020 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r., 
informuje o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia 
zmiany „Studium uwarunkowañ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miñsk Mazowiecki". Granice obszarów ob-
jêtych zmian¹ Studium okreœlaj¹ za³¹czniki 
graficzne do uchwa³y. Zainteresowani mog¹ 
sk³adaæ wnioski dotycz¹ce ww. Studium.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 
Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. 
(25) 756 25 11 lub przes³aæ na podany wy¿ej 
adres, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. 
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, 
nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, któ-
rej dotyczy. Jako wniesione na piœmie uznaje 
siê równie¿ wnioski wniesione za pomoc¹ 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmio-
tów realizuj¹cych zadania publiczne (Dz.U.     
z 2020 r. poz. 346): opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny od-
dzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie do dnia 24 kwietnia br. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, tel. (25) 
756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elek-
tronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres 
email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na 
ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka. Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt 
Gminy Miñsk Mazowiecki.
Podjêcie uchwa³y o przyst¹pieniu do zmiany SUiKZP poprzedzi³y konsultacje spo³eczne re-
alizowane w ramach projektu NR POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. „PRZESTRZEÑ GMINNA - 
LOKALNA WARTOŒÆ". Pierwszy etap konsultacji zosta³ przeprowadzony w formie ankiety 
internetowej, w której mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ od 2 wrzeœnia do  30 wrzeœnia 2019 roku. Nastêpnie 
mia³y miejsce spotkania otwarte dla mieszkañców oraz spotkania konsultacyjne dla radnych i 
w³adz gminy. Celem konsultacji spo³ecznych by³o wypracowanie g³ównych za³o¿eñ do projektu 
zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki. Konsultacje spo³eczne jako otwarty proces dialogu w³adz z mieszkañcami mia³y na 
celu podjêcie przez w³adze optymalnych decyzji. 
Podczas spotkañ przedstawiono oraz jednoznacznie sprecyzowano kryteria wyboru terenów 
wyznaczonych do zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miñsk Mazowiecki, jakimi by³y m.in. wnioski mieszkañców i inwestorów, s¹siedztwo 
tranzytowych ci¹gów komunikacyjnych, brak terenów chronionych, s¹siedztwo terenów o 
zbli¿onej funkcji, odleg³oœæ od terenów oddalone od terenów zabudowy mieszkaniowej. 
Konsultacje pozwoli³y na sprecyzowanie szans i zagro¿eñ oraz mocnych i s³abych stron potencja³u 
inwestycyjnego gminy Miñsk Mazowiecki

Zmiana studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Miñsk Mazowiecki

W Y N I K I K O N S U L T A C J I S P O ³ E C Z N Y C H
Na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 2019.506 ze zm.) uchwa³y Nr XXIX/261/13 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 26 wrzeœnia 2013r. w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami Gminy Miñsk Mazowiecki 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 paŸdziernika 2013 roku poz. 9925) oraz Zarz¹dzenia nr 23/2020 Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 1 kwietnia 2020 
roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami Gminy Miñsk Mazowiecki w dniach 2-9 kwietnia 2020 roku odby³y siê konsultacje 
nastêpuj¹cych projektów uchwa³:

1) w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli 
nieruchomoœci z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon¹ przez w³aœciciela nieruchomoœci 
op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) w sprawie przyjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Miñsk Mazowiecki;

Konsultacje prowadzone by³y w formie ankiety skierowanej do mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki. Treœæ ankiety zosta³a opublikowana na stronie 
internetowej Urzêdu Gminy www.minskmazowiecki.pl oraz w gazecie „G³os Ziemi Miñskiej”.
Mieszkañcy zostali zaproszeni do zapoznania siê z za³o¿eniami ww. projektów uchwa³ a nastêpnie do przekazania swoich spostrze¿eñ.
Wype³nione formularze konsultacji nale¿a³o sk³adaæ za poœrednictwem poczty elektronicznej kamila.andrasik@minskmazowiecki.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do 9 kwietnia 2020 roku.
Pomimo up³ywu okreœlonego terminu nie wp³ynê³a ¿adna ankieta do przedmiotowych projektów uchwa³.

E k o l o g i a w g m i n i e
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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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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Wójta Gminy  Miñsk Mazowiecki na podsta-
wie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 21 ust. 
2 pkt 2, art. 39 ust. 1,  art. 40,  art. 46 ust. 1, art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.    
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego 
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œro- 
dowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodo-
wisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póŸn. zm.) 
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy 
Miñsk Mazowiecki Uchwa³y VII.72.19 z dnia 
25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyst¹pienia 
do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Miñsk Mazowiecki zmie-
nionej uchwa³ami Nr XIII.111.19 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. 
oraz uchwa³¹ Nr XV.144.2020 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r., 
informuje o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia 
zmiany „Studium uwarunkowañ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miñsk Mazowiecki". Granice obszarów ob-
jêtych zmian¹ Studium okreœlaj¹ za³¹czniki 
graficzne do uchwa³y. Zainteresowani mog¹ 
sk³adaæ wnioski dotycz¹ce ww. Studium.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 
Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. 
(25) 756 25 11 lub przes³aæ na podany wy¿ej 
adres, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. 
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, 
nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, któ-
rej dotyczy. Jako wniesione na piœmie uznaje 
siê równie¿ wnioski wniesione za pomoc¹ 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmio-
tów realizuj¹cych zadania publiczne (Dz.U.     
z 2020 r. poz. 346): opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny od-
dzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie do dnia 24 kwietnia br. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, tel. (25) 
756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elek-
tronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres 
email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na 
ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka. Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt 
Gminy Miñsk Mazowiecki.
Podjêcie uchwa³y o przyst¹pieniu do zmiany SUiKZP poprzedzi³y konsultacje spo³eczne re-
alizowane w ramach projektu NR POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. „PRZESTRZEÑ GMINNA - 
LOKALNA WARTOŒÆ". Pierwszy etap konsultacji zosta³ przeprowadzony w formie ankiety 
internetowej, w której mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ od 2 wrzeœnia do  30 wrzeœnia 2019 roku. Nastêpnie 
mia³y miejsce spotkania otwarte dla mieszkañców oraz spotkania konsultacyjne dla radnych i 
w³adz gminy. Celem konsultacji spo³ecznych by³o wypracowanie g³ównych za³o¿eñ do projektu 
zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki. Konsultacje spo³eczne jako otwarty proces dialogu w³adz z mieszkañcami mia³y na 
celu podjêcie przez w³adze optymalnych decyzji. 
Podczas spotkañ przedstawiono oraz jednoznacznie sprecyzowano kryteria wyboru terenów 
wyznaczonych do zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miñsk Mazowiecki, jakimi by³y m.in. wnioski mieszkañców i inwestorów, s¹siedztwo 
tranzytowych ci¹gów komunikacyjnych, brak terenów chronionych, s¹siedztwo terenów o 
zbli¿onej funkcji, odleg³oœæ od terenów oddalone od terenów zabudowy mieszkaniowej. 
Konsultacje pozwoli³y na sprecyzowanie szans i zagro¿eñ oraz mocnych i s³abych stron potencja³u 
inwestycyjnego gminy Miñsk Mazowiecki

Zmiana studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Miñsk Mazowiecki

W Y N I K I K O N S U L T A C J I S P O ³ E C Z N Y C H
Na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 2019.506 ze zm.) uchwa³y Nr XXIX/261/13 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 26 wrzeœnia 2013r. w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami Gminy Miñsk Mazowiecki 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 paŸdziernika 2013 roku poz. 9925) oraz Zarz¹dzenia nr 23/2020 Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 1 kwietnia 2020 
roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami Gminy Miñsk Mazowiecki w dniach 2-9 kwietnia 2020 roku odby³y siê konsultacje 
nastêpuj¹cych projektów uchwa³:

1) w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli 
nieruchomoœci z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon¹ przez w³aœciciela nieruchomoœci 
op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) w sprawie przyjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Miñsk Mazowiecki;

Konsultacje prowadzone by³y w formie ankiety skierowanej do mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki. Treœæ ankiety zosta³a opublikowana na stronie 
internetowej Urzêdu Gminy www.minskmazowiecki.pl oraz w gazecie „G³os Ziemi Miñskiej”.
Mieszkañcy zostali zaproszeni do zapoznania siê z za³o¿eniami ww. projektów uchwa³ a nastêpnie do przekazania swoich spostrze¿eñ.
Wype³nione formularze konsultacji nale¿a³o sk³adaæ za poœrednictwem poczty elektronicznej kamila.andrasik@minskmazowiecki.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do 9 kwietnia 2020 roku.
Pomimo up³ywu okreœlonego terminu nie wp³ynê³a ¿adna ankieta do przedmiotowych projektów uchwa³.

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



ul. Koœcielna 6, 05-300 Miñsk Mazowiecki
www.pogrzebybialkowski.pl

tel. 25 759 05 05, kom. 503 823 712

DOM POGRZEBOWY

Bia³kowskiB

Dziêki Pañstwa zaufaniu s³u¿ymy pomoc¹
w trudnych chwilach ¿a³oby

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 

lub wesprzyj wp³atê na subkonto
24 1600 1462 1030 9079 0000 0032

KRS 0000135274
Cel szczegó³owy - Zwierzaki z Miñska

ZWIERZAKI Z MIÑSKA

Miñsk Mazowiecki,ul. Traugutta 15

tel. 25 758 02 94,25 758 01 77

e-mail: pucharek@autograf.pl

STEMPLE, DATOWNIKI, IDENTYFIKATORY,

PUCHARY, STATUETKI, DYPLOMY,

MEDALE, PODZIÊKOWANIA

PIECZ¥TKI
TROFEA SPORTOWE

Jak szybko sprzedaæ
dom, mieszkanie, dzia³kê?

Pokazuj¹c swoj¹ ofertê 
na zdjêciu lotniczym!

Promocja na wykonanie  zdjêæ dla inwestorów indywidualnych
oraz  Biur Sprzeda¿y Nieruchomoœci

TERAZ jeden wylot

tylko 150 z³!
604 44 22 45 jacek@modelex.pl

Per³y
Ceramiki UE

2018

The Pearls
of Ceramics EU

ul. Pi³sudskiego 41/43
Miñsk Mazowiecki

tel. 602 292 006
www.argoag.pl

KOLEKCJA
VAKER

£AZIENKI

Miñsk Mazowiecki / PKP Anielina

tel. 602 503 240

2S P R Z E D A M  dzia³kê budowlan¹ - 800 m , media

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

tel. 606 614 190

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

KA£USZYN ul. 1 Maja 74
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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

Dziœ odpowiemy sobie na pytanie - czy 
mo¿na zbudowaæ tani¹ elektrowniê 
s³oneczn¹, która nie pracuj¹c w sieci 
energetycznej da nam wymierne 
korzyœci?

OdpowiedŸ jest prosta - tak!
W³asnym sumptem, przy niewielkich na-
k³adach finansowych jesteœmy w stanie 
zbudowaæ we w³asnym gospodarstwie 
mini elektrowniê zasilaj¹c¹ na przyk³ad 
kocio³ do ogrzewania wody u¿ytkowej. 
Poniewa¿ za³o¿eniem jest separacja gal-
waniczna naszej instalacji fotowoltaicznej 
od sieci elektrycznej w domu nie potrze-
bne nam bêd¹ ¿adne pozwolenia i uz-
godnienia z dostawc¹ energii. Do takiej 
inwestycji powinniœmy mieæ oczywiœcie 
chocia¿ minimalne przygotowanie tech-
niczne. Za³o¿eniem jest wykorzystanie kil-
ku paneli PV, standardowo maj¹ one moc 
szczytow¹ rzêdu 300 W. U¿ycie trzech da 
nam 0,9 kW, czterech - 1,2 kW, piêciu 1,5 
kw. Do pod³¹czenia ich potrzebny bêdzie 
dowolny inwerter (przetwornica) o mocy 
znamionowej trochê, tak z 10-20%, wiê-
kszej od mocy zainstalowanych paneli.
£¹cz¹c panele z inwerterem, a ten z grza³-
k¹ w kotle zbudujemy instalacjê, która 
dostarczy nam ciep³¹ wod¹ ca³kowicie za 
darmo. Koszt instalacji 0,9 kW, zak³adaj¹c 
zakup u¿ywanych podzespo³ów, to oko³o 
1000-1500 z³. Koszt jednorazowy, który 
powinien siê zwróciæ na przestrzeni roku.

Jak za³o¿yæ w³asn¹ 
elektrowniê s³oneczn¹?

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E-mobilnoœæ

Przy rosn¹cej modzie na pojazdy elektryczne 
oraz miniaturyzacji podzespo³ów potrzebnych 
do elektryfikacji, rowery jako jedne z pierw-
szych wzbogaci³y siê o ten dodatkowy napêd. 
W ten sposób powsta³y pierwsze hybrydy. Jak 
w ka¿dym pojeŸdzie elektrycznym dodatko-
wymi elementami s¹: silnik bezszczotkowy, 
regulator/sterownik, akumulator oraz okablo-
wanie, wy³¹czniki, zabezpieczenia, komplet czuj-
ników. W praktyce stosuje siê dwa sposoby 
elektryfikacji jednoœladów. Ró¿ni¹ siê miej-
scem umieszczenia silnika napêdowego. Star-
sze rozwi¹zania bazuj¹ na umieszczeniu silnika 
w piaœcie ko³a przedniego lub tylnego. Aktu-
alnie nowoczesne rozwi¹zanie, to tak zwany 
napêd centralny. Silnik jest zamocowany do ra-
my roweru w okolicach mechanizmu korbo-
wego, który jest bezpoœrednio od niego napê-
dzany. Jedyn¹ zalet¹ tego uk³adu jest obni¿enie 
œrodka ciê¿koœci roweru i tak podniesione w 
stosunku do klasycznego, przez umieszczenie 
ciê¿kiego akumulatora najczêœciej w okolicach 
baga¿nika. Dodatkowo odpada koniecznoœæ in-
stalowania specjalnych, giêtkich przewodów 
zasilaj¹cych silnik w piaœcie ko³a przedniego.
Jak to dzia³a? Rower elektryczny ma szereg ogra-
niczeñ narzuconych przepisami homo-
logacyjnymi. Moc silnika (silników) to 
maksymalnie 250 W, to jest oko³o 1/3 KM. 
Prêdkoœæ maksymalna wspomagania napêdem 
elektrycznym wynosi 25 km/godz. Powy¿ej tej 
prêdkoœci, ³atwo dla przeciêtnego kolarza osi¹-
galnej, napêd jest automatycznie wy³¹czany. 
Trzeba siê do pewnych charakterystycznych 
cech jazdy przyzwyczaiæ. Przy ruszaniu - tak 
jak na normalnym rowerze - czujniki wykry-
waj¹ ruch peda³ów i z wyczuwalnym opóŸ-
nieniem w³¹czaj¹ silnik. Dalej silnik pracuje z 
moc¹ proporcjonaln¹ do si³y, z któr¹ rowe-
rzysta krêci peda³ami. Wra¿enie jest takie, jak 
jazda po równej drodze z silnym wiatrem w ple-
cy, albo jak jazda z wyraŸnej górki. Zasiêg 
przeciêtnego roweru to 50-75 km. Akumulator 
bez problemu ³aduje siê w domowej sieci 230V, 
po uprzednim wyjêciu go z roweru. Koszt 
na³adowania go do pe³na jest ni¿szy ni¿ 1 z³.

ROWER
ograniczony zasiêg
bardzo wysoka cena zakupu
umiarkowana moc

du¿a przyjemnoœæ z jazdy
³atwoœæ manewrów
spore przyspieszenia
du¿a prêdkoœæ jazdy
pomoc w jeŸdzie w terenie
niskie koszty ³adowania

Opracowanie dzia³u - JMJ

-

+

elektryczny

100 km - koszt 2 z³*

* - podany koszt to tylko op³ata za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹
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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).

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

i n w e s t y c j e 

zielona gmina

Zadanie obejmuje kompleksowe prace zwi¹-
zane z wykonaniem II etapu sieci kanalizacji sa-
nitarnej z odga³êzieniami bocznymi w miejsco-
woœci - Nowe Osiny i Osiny czêœæ po³udniowa. 
Inwestycja obejmuje rozwi¹zanie techniczne 
odprowadzenia œcieków sanitarnych do zbior-
czego systemu kanalizacyjnego z posesji po³o¿o-
nych w przedmiotowych miejscowoœciach w obrê-
bie po³udniowej strony ul. Warszawskiej.

Kana³y sanitarne o œrednicy 200 mm 
o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 2,5 km.
Pod³¹czenia kanalizacyjne 
o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 100 m

Wartoœæ robót budowlanych: 
1 376 178,11 z³otych brutto

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.

Zadanie obejmuje kompleksowe prace zwi¹-
zane z wykonaniem kolejnego - III etapu sieci 
kanalizacji sanitarnej z odga³êzieniami bocz-
nymi w miejscowoœci Targówka - czêœæ po³ud-
niowa, kontynuacja II etapu zakoñczonego w 
2019. Inwestycja obejmuje rozwi¹zanie techni-
czne odprowadzenia œcieków sanitarnych do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego z posesji 
po³o¿onych w obrêbie ulic: czêœæ ul. Kolejowej 
oraz czêœæ ul. W¹skiej, z w³¹czeniem do istnie-
j¹cej studni w ul. Ksiê¿ycowej. 
Projektowany uk³ad kanalizacji obejmuje m. in.:
kana³y sanitarne grawitacyjne
o ³¹cznej d³ugoœci 256,5 m.

 Wartoœæ robót budowlanych: 
173 446,27 z³otych brutto

Zadanie obejmuje kompleksowe prace zwi¹-
zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej w Kolonii Ja-
nów, w podziale na dwa etapy realizacyjne, pol-
egaj¹ce na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Leœnej w Kolonii Janów wraz z wykonaniem 
oraz uruchomieniem kompletnej przepompo-
wni œcieków PS-2 oraz komory zasuw, a tak¿e 
zagospodarowaniem terenu wokó³ przepompo-
wni i odtworzeniem nawierzchni drogowych.  

Zakres rzeczowy:
kana³ grawitacyjny DN200 SN8 – oko³o 1,3 km 
pod³¹czenia kanalizacyjne
do pierwszej studni oko³o 220 mb

Wartoœæ robót:
205 779,00 z³otych brutto (I etap)
821 640,00 z³otych brutto (II etap)

W GMINIE
Budowa kanalizacji

w Nowych Osinach i Osinach
Budowa kanalizacji

w Targówce
Budowa kanalizacji

w Kolonii Janów
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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

Dziœ odpowiemy sobie na pytanie - czy 
mo¿na zbudowaæ tani¹ elektrowniê 
s³oneczn¹, która nie pracuj¹c w sieci 
energetycznej da nam wymierne 
korzyœci?

OdpowiedŸ jest prosta - tak!
W³asnym sumptem, przy niewielkich na-
k³adach finansowych jesteœmy w stanie 
zbudowaæ we w³asnym gospodarstwie 
mini elektrowniê zasilaj¹c¹ na przyk³ad 
kocio³ do ogrzewania wody u¿ytkowej. 
Poniewa¿ za³o¿eniem jest separacja gal-
waniczna naszej instalacji fotowoltaicznej 
od sieci elektrycznej w domu nie potrze-
bne nam bêd¹ ¿adne pozwolenia i uz-
godnienia z dostawc¹ energii. Do takiej 
inwestycji powinniœmy mieæ oczywiœcie 
chocia¿ minimalne przygotowanie tech-
niczne. Za³o¿eniem jest wykorzystanie kil-
ku paneli PV, standardowo maj¹ one moc 
szczytow¹ rzêdu 300 W. U¿ycie trzech da 
nam 0,9 kW, czterech - 1,2 kW, piêciu 1,5 
kw. Do pod³¹czenia ich potrzebny bêdzie 
dowolny inwerter (przetwornica) o mocy 
znamionowej trochê, tak z 10-20%, wiê-
kszej od mocy zainstalowanych paneli.
£¹cz¹c panele z inwerterem, a ten z grza³-
k¹ w kotle zbudujemy instalacjê, która 
dostarczy nam ciep³¹ wod¹ ca³kowicie za 
darmo. Koszt instalacji 0,9 kW, zak³adaj¹c 
zakup u¿ywanych podzespo³ów, to oko³o 
1000-1500 z³. Koszt jednorazowy, który 
powinien siê zwróciæ na przestrzeni roku.

Jak za³o¿yæ w³asn¹ 
elektrowniê s³oneczn¹?

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E-mobilnoœæ

Przy rosn¹cej modzie na pojazdy elektryczne 
oraz miniaturyzacji podzespo³ów potrzebnych 
do elektryfikacji, rowery jako jedne z pierw-
szych wzbogaci³y siê o ten dodatkowy napêd. 
W ten sposób powsta³y pierwsze hybrydy. Jak 
w ka¿dym pojeŸdzie elektrycznym dodatko-
wymi elementami s¹: silnik bezszczotkowy, 
regulator/sterownik, akumulator oraz okablo-
wanie, wy³¹czniki, zabezpieczenia, komplet czuj-
ników. W praktyce stosuje siê dwa sposoby 
elektryfikacji jednoœladów. Ró¿ni¹ siê miej-
scem umieszczenia silnika napêdowego. Star-
sze rozwi¹zania bazuj¹ na umieszczeniu silnika 
w piaœcie ko³a przedniego lub tylnego. Aktu-
alnie nowoczesne rozwi¹zanie, to tak zwany 
napêd centralny. Silnik jest zamocowany do ra-
my roweru w okolicach mechanizmu korbo-
wego, który jest bezpoœrednio od niego napê-
dzany. Jedyn¹ zalet¹ tego uk³adu jest obni¿enie 
œrodka ciê¿koœci roweru i tak podniesione w 
stosunku do klasycznego, przez umieszczenie 
ciê¿kiego akumulatora najczêœciej w okolicach 
baga¿nika. Dodatkowo odpada koniecznoœæ in-
stalowania specjalnych, giêtkich przewodów 
zasilaj¹cych silnik w piaœcie ko³a przedniego.
Jak to dzia³a? Rower elektryczny ma szereg ogra-
niczeñ narzuconych przepisami homo-
logacyjnymi. Moc silnika (silników) to 
maksymalnie 250 W, to jest oko³o 1/3 KM. 
Prêdkoœæ maksymalna wspomagania napêdem 
elektrycznym wynosi 25 km/godz. Powy¿ej tej 
prêdkoœci, ³atwo dla przeciêtnego kolarza osi¹-
galnej, napêd jest automatycznie wy³¹czany. 
Trzeba siê do pewnych charakterystycznych 
cech jazdy przyzwyczaiæ. Przy ruszaniu - tak 
jak na normalnym rowerze - czujniki wykry-
waj¹ ruch peda³ów i z wyczuwalnym opóŸ-
nieniem w³¹czaj¹ silnik. Dalej silnik pracuje z 
moc¹ proporcjonaln¹ do si³y, z któr¹ rowe-
rzysta krêci peda³ami. Wra¿enie jest takie, jak 
jazda po równej drodze z silnym wiatrem w ple-
cy, albo jak jazda z wyraŸnej górki. Zasiêg 
przeciêtnego roweru to 50-75 km. Akumulator 
bez problemu ³aduje siê w domowej sieci 230V, 
po uprzednim wyjêciu go z roweru. Koszt 
na³adowania go do pe³na jest ni¿szy ni¿ 1 z³.

ROWER
ograniczony zasiêg
bardzo wysoka cena zakupu
umiarkowana moc

du¿a przyjemnoœæ z jazdy
³atwoœæ manewrów
spore przyspieszenia
du¿a prêdkoœæ jazdy
pomoc w jeŸdzie w terenie
niskie koszty ³adowania

Opracowanie dzia³u - JMJ

-

+

elektryczny

100 km - koszt 2 z³*

* - podany koszt to tylko op³ata za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹
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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).

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

i n w e s t y c j e 

zielona gmina

Zadanie obejmuje kompleksowe prace zwi¹-
zane z wykonaniem II etapu sieci kanalizacji sa-
nitarnej z odga³êzieniami bocznymi w miejsco-
woœci - Nowe Osiny i Osiny czêœæ po³udniowa. 
Inwestycja obejmuje rozwi¹zanie techniczne 
odprowadzenia œcieków sanitarnych do zbior-
czego systemu kanalizacyjnego z posesji po³o¿o-
nych w przedmiotowych miejscowoœciach w obrê-
bie po³udniowej strony ul. Warszawskiej.

Kana³y sanitarne o œrednicy 200 mm 
o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 2,5 km.
Pod³¹czenia kanalizacyjne 
o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 100 m

Wartoœæ robót budowlanych: 
1 376 178,11 z³otych brutto

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.

Zadanie obejmuje kompleksowe prace zwi¹-
zane z wykonaniem kolejnego - III etapu sieci 
kanalizacji sanitarnej z odga³êzieniami bocz-
nymi w miejscowoœci Targówka - czêœæ po³ud-
niowa, kontynuacja II etapu zakoñczonego w 
2019. Inwestycja obejmuje rozwi¹zanie techni-
czne odprowadzenia œcieków sanitarnych do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego z posesji 
po³o¿onych w obrêbie ulic: czêœæ ul. Kolejowej 
oraz czêœæ ul. W¹skiej, z w³¹czeniem do istnie-
j¹cej studni w ul. Ksiê¿ycowej. 
Projektowany uk³ad kanalizacji obejmuje m. in.:
kana³y sanitarne grawitacyjne
o ³¹cznej d³ugoœci 256,5 m.

 Wartoœæ robót budowlanych: 
173 446,27 z³otych brutto

Zadanie obejmuje kompleksowe prace zwi¹-
zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej w Kolonii Ja-
nów, w podziale na dwa etapy realizacyjne, pol-
egaj¹ce na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Leœnej w Kolonii Janów wraz z wykonaniem 
oraz uruchomieniem kompletnej przepompo-
wni œcieków PS-2 oraz komory zasuw, a tak¿e 
zagospodarowaniem terenu wokó³ przepompo-
wni i odtworzeniem nawierzchni drogowych.  

Zakres rzeczowy:
kana³ grawitacyjny DN200 SN8 – oko³o 1,3 km 
pod³¹czenia kanalizacyjne
do pierwszej studni oko³o 220 mb

Wartoœæ robót:
205 779,00 z³otych brutto (I etap)
821 640,00 z³otych brutto (II etap)

W GMINIE
Budowa kanalizacji

w Nowych Osinach i Osinach
Budowa kanalizacji

w Targówce
Budowa kanalizacji

w Kolonii Janów



W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

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
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Termin sk³adania deklaracji PIT

zosta³ przesuniêty o miesi¹c

i up³ywa dopiero 1. czerwca!
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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 

ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki

Od pocz¹tku epidemii koronawirusa w Europie 
notuje siê wzrost spo¿ycia alkoholu. Ludzie po 
prostu kupuj¹ go znacznie wiêcej ni¿ wczeœ-
niej, oczywiœcie w ró¿nym stopniu w poszcze-
gólnych pañstwach.
Z powodu restrykcji i obostrzeñ znaleŸliœmy siê 
w stanie pewnego odosobnienia spo³ecznego. 
Dlatego zdecydowanie wiêcej osób pije w poje-
dynkê, w samotnoœci. Taki styl picia oczywiœ-
cie niesie ze sob¹ wiele skutków ubocznych. 
Czêœæ osób dalej ma mo¿liwoœæ spo¿ywania 
alkoholu w towarzystwie domowników, co jest 
generalnie mniej ryzykowne, ale z kolei teraz  
w takich sytuacjach wypija siê wiêcej ni¿ 
wczeœniej. To samo dotyczy tak¿e jedzenia. 
Mniej siê ruszamy, a wiêcej jemy i pijemy. 
Najgorzej jest w przypadku osób, które ju¿ 
wczeœniej nadu¿ywa³y alkoholu. 
W Polsce ludzie zaczêli umawiaæ siê na 
spotkania towarzyskie online.
To bardzo ryzykowna zabawa. W normalnych 
warunkach butelka wódki, czy wina starcza dla 
kilku osób. Gdy umawiamy siê online ka¿dy 

musi mieæ swoj¹ butelkê, wiêc automatycznie 
pijemy wiêcej. Dlatego absolutnie nie traktu-
jmy tego typu spotkañ jako picia w towa-
rzystwie. Tak naprawdê pijemy sami.
W niektórych miejscach w Europie pada³y 
pomys³y wprowadzenia zakazu kupowania 
alkoholu.
Alkohol bardzo os³abia uk³ad odpornoœciowy 
cz³owieka. Pij¹c du¿o nara¿amy siê na ³at-
wiejsze zaka¿enie koronawirusem. Liczne 
badania dowodz¹, ¿e alkohol sprawia, ¿e orga-
nizm ma trudnoœci z wytwarzaniem w³aœciwej 
odpowiedzi w³aœnie na infekcje, czy wirusy 
atakuj¹ce p³uca. W czasie gdy powinniœmy 

znajdowaæ siê w mo¿liwie jak najlepszej for-
mie, gdy naprawdê potrzebujemy zdrowia i wi-
talnoœci, picie nadmiernych iloœci alkoholu jest 
najzwyczajniej w œwiecie sprzeczne ze zdro-
wym rozs¹dkiem. Szkoda ¿e tak wiele osób 
tego nie rozumie lub nie chce tego zrozumieæ. 
Obawiam siê, ¿e po epidemii w Europie bêdzie 
wiêcej alkoholików. Problem dotyczy ca³ego 
globu, ale w Europie i tak ju¿ wczeœniej œrednia 
spo¿ywanego alkoholu by³a dwa razy wiêksza 
ni¿ gdzie indziej.

Dlatego my, Europejczycy, znajdujemy siê      
w najwiêkszym niebezpieczeñstwie.

Nie miejmy z³udzeñ, picie ze 
znajomymi podczas spotkañ 
online,to tak naprawdê picie 
samemu w domu – ostrzega  
miêdzynarodowy autorytet 

w dziedzinie walki 
Z problemami alkoholowymi 

 
profesor Emanuele Scafato 

z w³oskiego 
Wy¿szego Instytutu Zdrowia.

Wojciech Szczêsny

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

• Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA - (22) 654 4041

• Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990

• Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148

• Pomarañczowa Linia dla Rodziców Pij¹cych Dzieci - 801140068

• Telefon Stop Przemocy

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

• Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988

• Telefon Zaufania dla Kobiet  -22 635 93 92

• Niebieska Linia dla ofiar przemocy - 800 120 002

• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

• Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê - 116 111

WA¯NE  OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY  POMOCOWE
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Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2020
Dzieci przejmuj¹ kuchniê! Ksi¹¿ka kucharska, która u³atwi wszystkim rodzicom, dziadkom i opiekunom gotowanie z maluchami 
w wieku od 1 do 4 lat. Wszystko w tej ksi¹¿ce jest przyjazne ma³ym dzieciom i minimalizuje potrzebê interwencji doros³ych - nie 
ma rozgrzanych p³yt kuchennych, ostrych no¿y ani surowego miêsa. Starannie dobrane przepisy daj¹ dzieciom mo¿liwoœæ robienia 
tego, co kochaj¹: ugniatania, sortowania, mieszania i nalewania. "Ma³e r¹czki w kuchni" to opisane krok po kroku 60 przepisów 
idealnych dla ca³ej rodziny. Znajdziecie tu tak¿e informacje o alergiach pokarmowych, rady dla rodziców niejadków i mnóstwo 
pomys³ów na rozwi¹zywanie typowych problemów. Ksi¹¿ka jest pe³na prostych i pysznych dañ, z których samodzielnego 
przygotowania bêdzie dumne ka¿de dziecko. Annabel  Woolmer jest mam¹ dwójki dzieci, która zainteresowa³a siê gotowaniem 
pewnego deszczowego popo³udnia, kiedy próbowa³a zabawiæ swoje 13-miesiêczne dziecko. Od tamtej pory gotowa³a regularnie z 
obojgiem dzieci i wieloma innymi maluchami. Sfrustrowana brakiem odpowiednich przepisów dla ma³ych dzieci, Annabel 
postanowi³a napisaæ w³asn¹ ksi¹¿kê, skupiaj¹c siê na radosnej zabawie i odkrywaniu przez dzieci prawdziwego jedzenia.?

Studio Astropsychologii, 2020
Ta kolekcja 365 medytacji na ka¿dy dzieñ sta-nowi esencjê nauk wielkiego duchowego przywódcy. Ka¿da z nich jest przes³aniem 
utwierdzaj¹cym w przekonaniu, ¿e myœli kszta³tuj¹ nasz¹ rzeczywistoœæ. Pomog¹ Ci one odzyskaæ si³y aby przezwyciê¿yæ smutek, 
frustracjê i stawiæ czo³o wyzwaniom codziennoœci. Dodadz¹ Ci energii w dzia³aniu i rozwagi w podejmowaniu wa¿nych decyzji. 
Sprawi¹, ¿e lepiej poznasz siebie. Pobudz¹ do dzia³ania i pokieruj¹ Tob¹ tak, abyœ móg³ spe³niæ wszystkie swoje marzenia. Te g³ê-
bokie myœli przywróc¹ równowagê w Twoim ¿yciu. Sam staniesz siê inspiracj¹ i natchnieniem dla otaczaj¹cych Ciê osób. Prze-
nikliwe spostrze¿enia zaprezentowane w ksi¹¿ce przemawiaj¹ z tak¹ sam¹ œwie¿oœci¹ jak w chwili ich spisania.
Obierz kurs na lepsze jutro.

Wydawnictwo Dragon, copyright 2020
Julianna wiedzie spokojne, pouk³adane ¿ycie, ale nie jest szczêœliwa. Studiuje kierunek, który wybrali dla niej rodzice, i spotyka siê 
z ch³opakiem, którego nie kocha. Kiedy zostaje wyrzucona ze studiów, a jej zwi¹zek siê koñczy, postanawia pójœæ za g³osem serca i 
zacz¹æ spe³niaæ swoje marzenia. Maj¹c ze sob¹ jedn¹ walizkê i dwieœcie z³otych w kieszeni, wyrusza w podró¿ w nieznane. Trafia 
do ma³opolskiej wsi, gdzie pod swoje skrzyd³a bierze j¹ nieznajoma staruszka. Julianna bardzo szybko aklimatyzuje siê w nowym 
miejscu. Nie wie jeszcze, ¿e nie przez przypadek trafi³a w³aœnie tutaj. Stary dwór w Zaleszycach przyci¹ga j¹ z magnetyczn¹ si³¹, a 
znaleziony w zrujnowanym domu zeszyt staje siê kluczem do tajemnicy z przesz³oœci. Wzruszaj¹ca opowieœæ o mi³oœci, która nie 
powinna siê zdarzyæ, i o sile, jak¹ daje pod¹¿anie za g³osem serca.

G³osZiemiMiñskiej14

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Z koronawirusem nie ma ¿artów, trzeba ograniczaæ wyjœcia do niezbêdnego minimum, podobnie kontakty z innymi ludŸmi. Tylko w ten sposób 
powstrzymamy proces rozprzestrzeniania siê choroby. Pamiêtajmy o tym! Wiele placówek kultury udostêpni³o swoje zasoby online. Warszawskie 
placówki kulturalne jak zwykle stanê³y na wysokoœci zadania i postanowi³y nawet w obecnej, skrajnie trudnej dla ich aktywnoœci sytuacji, dostarczyæ 
Wam ca³e mnóstwo fantastycznych mo¿liwoœci spêdzania czasu. 
Na zwiedzanie najs³ynniejszych wystaw i galerii bez wychodzenia z domu zapraszaj¹ tak¿e muzea z ca³ego œwiata. Przechodz¹ do przestrzeni 
wirtualnej i udostêpniaj¹ swoje kolekcje w internecie. 

WIRTUALNE SPACERY PO MUZEACH
Has³o na dziœ i nadchodz¹ce dni, a mo¿e nawet tygodnie, to #ZostañwDomu. 

Muzeum Salvadora Dalí, Katalonia

Luwr, Pary¿Muzeum Historii ¯ydów Polskich Polin Muzeum Powstania Warszawskiego

National Gallery of Art, WaszyngtonMuzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków

Samolot PWS-26

www.zlotuptaka.eu

ponad 25 lat
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milion
zrobionych zdjêæ

latamy
filmujemy

fotografujemy
 

604 44 22 45
25 758 30 10

zdjêcia i filmy z lotu ptakazdjêcia i filmy z lotu ptaka

dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

u¿ytki rolne - pomiary, wyceny, szacowanie stanu upraw

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 
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