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ca³kowit¹ sterylnoœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bardzo 
z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym wirusów, które mog¹ ¿yæ 
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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Tegoroczne œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Syl-
wester bêd¹ inne ni¿ zazwyczaj. Co do tego nikt 
nie ma w¹tpliwoœci. Jednak nie zapominajmy, 
¿e jest czas, gdy choæ na chwilê odstawiamy na 
bok trudy dnia codziennego, k³opoty i zmar- 
twienia. To szczególna okazja umacniania wiêzi 
rodzinnych oraz przyjacielskich.
Cieszy nas okres przygotowañ i oczekiwania, 
który rozpoczyna siê ju¿ na wiele dni przed 
Wigili¹. Wtedy wszêdzie pojawiaj¹ siê œwi¹-
teczne dekoracje, a w domach pachnie piernikami. S¹ to chwile niezwyk³e dla 
nas wszystkich. Œwiêta bowiem jednocz¹ ludzi. Ten czas pozwala nam zapo-
mnieæ o codziennych obowi¹zkach, oderwaæ siê od problemów ¿ycia codzien-
nego, zwolniæ nieco tempo i poddaæ siê g³êbszej refleksji nad w³asnym ¿yciem, 
nie tylko nad czasem przemijania, ale nad sprawami doczesnymi uzupe³niaj¹-
cymi nasze uwarunkowania na dziœ i w przysz³oœci. 
Zbli¿aj¹ce siê œwiêta, s¹ znakomit¹ okazj¹, aby pojednaæ siê z bliŸnim, spêdziæ 
wiêcej czasu z rodzin¹ i cieszyæ siê mi³oœci¹ innych. Wigilia jest jedynym, 
niepowtarzalnym wieczorem. Niech nie gaœnie on nigdy w naszych sercach, 
czyni¹c nas coraz lepszymi.
Istniej¹ca sytuacja zmusi³a nas wszystkich do zmiany planów, zachowañ, 
przyzwyczajeñ. Myœlê, ¿e obecny czas prze³omu 2020 i 2021 roku jest najlepsz¹ 
okazj¹ do przemyœleñ, do odnowy umys³ów i serc, do rozwa¿añ o wspólnym 
dobru, a tak¿e o tym co dla nas najwa¿niejsze. 

Pragnê Pañstwu z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia, przede wszystkim pokoju 

w sercach - takiego, jaki przynios³o na œwiat Dzieciê Bo¿e. 

Niech wœród nas bêdzie jeszcze wiêcej mi³oœci, niech umacnia 

nas klimat nadziei. Niech pokój p³yn¹cy z g³êbi serca pozwoli 

budowaæ nowe p³aszczyzny porozumienia i wspó³pracy

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Zespó³ rekreacyjno - sportowy 
przy œwietlicy w Barcz¹cej

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Praca Urzêdu w okresie
œwi¹tecznym i sylwestrowym 
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A  k t u a l n o œ c i

XXIII sesja Rady Gminy Pomoc dla seniora SMOG - cichy zabójca

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie az-
bestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu 
Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 2020” 
zosta³a dofinansowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej Warszawie www.wfosigw.pl. Zgodnie z za-
wart¹ dnia 06.07.2020 roku umow¹ na realiza-
cjê przedmiotowego zadania przeznaczona zos-
ta³a dotacja w kwocie 27 742,70 z³. W ramach 
zadania wykonywane s¹ prace zwi¹zane z usu-
niêciem i unieszkodliwieniem azbestu tj. de-
monta¿ p³yt azbestowych, odebranie i transport 
azbestu do miejsca unieszkodliwienia oraz sa-
mo unieszkodliwienie. 

Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Seniorze! Masz wiêcej ni¿ 70 lat                       
i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoñ pod numer 

•Po wykonaniu telefonu na infolinie, Gminny 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazo-
wieckim otrzyma informacjê o Twoim zg³oszeniu.
•Zaczekaj na telefon! Pracownik GOPS-u 
skontaktuje siê z Tob¹ w celu ustalenia wizyty    
i formy pomocy.
•Jesteœ bezpieczny ! Pracownik GOPS-u bêdzie 
mia³ przy sobie legitymacjê s³u¿bow¹. Wczeœ-
niej zostaniesz poinformowany równie¿ o go-
dzinie wizyty i danych osobowych pracownika.
Jak wygl¹da pomoc?
• Pracownik GOPS-u zrobi dla Ciebie zakupy. 
Wystarczy, ¿e przeka¿esz listê produktów oraz 
fundusze pokrywaj¹ce jedynie koszty produk-
tów takich jak leki, jedzenie lub inne œrodki 
pierwszej potrzeby.
• Pracownik GOPS-u za³atwi za Ciebie sprawy 
urzêdowe.
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? SprawdŸ jak to dzia³a 
na stronie wspierajseniora.pl

22 505 11 11

Czujka na stra¿y Twojego bezpieczeñstwa! – pod 
takim has³em rusza kampania edukacyjna 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
Ka¿dego roku w naszych mieszkaniach i 
domach powstaje kilkadziesi¹t tysiêcy po¿arów 
i kilka tysiêcy zdarzeñ, gdzie dochodzi do emisji 
tlenku wêgla. Tlenek wêgla to bardzo truj¹cy 
gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie 
zmys³y. Tlenku wêgla nie us³yszysz! Nie zoba-
czysz! Nie poczujesz! Co jest g³ówn¹ przyczyn¹ 
zatruæ tlenkiem wêgla? G³ównym Ÿród³em za-
truæ w budynkach mieszkalnych jest brak dro¿-
noœci przewodów kominowych: wentylacyj-
nych i dymowych, pozaklejane kratki wentyla-
cyjne. Potencjalne Ÿród³a czadu w pomie-
szczeniach mieszkalnych to kot³y wêglowe, 
kot³y gazowe lub olejowe, kominki, gazowe 
pod-grzewacze wody i kuchnie gazowe. Czujka 
to proste i tanie urz¹dzenie elektroniczne, które 
wykrywa niebezpieczne stê¿enie tlenku wêgla 
w pomieszczeniu i w³¹cza g³oœny alarm aktu 
styczny. Koszt - to kilkadziesi¹t z³otych. Czujka 
jest praktycznie bezobs³ugowa. Zasilanie bate-
ryjne umo¿liwia ³atw¹ instalacje w ka¿dym po-
mieszczeniu. Warto zainwestowaæ niewielk¹ 
kwotê w swoje bezpieczeñstwo.

W okresie oko³o œwi¹tecznym Urz¹d Gminy 
bêdzie czynny w ograniczonym zakresie:
23 grudnia, œroda czynny 8:00 - 16:00
24 grudnia - Wigilia (Czwartek) 
Urz¹d Gminy bêdzie nieczynny
31 grudnia - Sylwester (wtorek) Urz¹d Gminy 
bêdzie czynny w godzinach 8:00 - 13:00

Proponowany porz¹dek obrad;
1. Otwarcie sesji
2. Sprawdzenie obecnoœci
3. Uchwalenie porz¹dku obrad sesji Rady Gminy
4. Przyjêcie protoko³u z XXI I sesji Rad y Gmin y
5. Sprawozdani e z dzia³alnoœci Wójta
6. Sprawozdanie z roszczeñ i op³at wynikaj¹-
cych ze zmiany miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego
7. Uchwa³a w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 202 1 ro k
8. Uchwa³a w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 
2021-202 8
9. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok
10. Uchwa³a w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Miñsk Mazowiec-
ki n a lata 2020-202 8
11. Uchwa³a w sprawie okreœlenia trybu postêpo- 
wania o udzielenie dotacji z bud¿etu Gminy 
Miñsk Mazowiecki podmiotom nie zaliczonym 
do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym 
w celu osi¹gniêcia zysku, sposobu jej rozliczenia 
oraz kontroli wykonywania zadania
12. Uchwa³a w sprawie warunków i trybu finanso- 
wania rozwoju sportu na terenie Gminy Miñsk 
Mazowiecki
13. Uchwa³a uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie przy- 
jêcia programu wspó³pracy Gminy Miñsk Mazo-
wiecki z organizacjami pozarz¹dowymi oraz in-
nymi uprawnionymi podmiotami prowadz¹cymi 
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na 2021 r 
14. Uchwa³a w sprawie przyjêcia programu 
wspó³pracy Gminy Miñsk Mazowiecki z organi-
zacjami pozarz¹dowymi oraz innymi uprawnio-
nymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ 
po¿ytku publicznego na 2021 rok
15. Uchwa³a w sprawie rozpatrzenia skargi na 
dzia³alnoœæ Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki
16. Uchwa³a w sprawie rozpatrzenia skargi na 
dzia³alnoœæ Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki
17. Uchwa³a w sprawie uchwalenia ramowego 
planu pracy Rady Gminy Miñsk Mazowiecki na 
2021 rok i sposobu jego realizacji
18. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia planu pra- 
cy Komisji Bud¿etu i Inwestycji Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2021 r.
19. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady 
Gminy Miñsk Mazowiecki na 2021 r.
20. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Skarg , Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Miñsk Mazowiecki na 2021 r.
21. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2021 r .
2 2. Wolne wnioski
23. Zamkniêcie obrad

Zmiany w programie 500+
Od nowego roku okres œwiadczeniowy bê-
dzie naliczany od 1 czerwca do 1 maja nastê-
pnego roku. St¹d koniecznoœæ z³o¿enia no-
wego wniosku. Je¿eli tego nie zrobimy, pieni¹-
dze z programu mog¹ nie trafiæ na nasze 
konto. Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od:
1 lutego 2021 r. drog¹ elektroniczn¹
1 kwietnia 2021 r. drog¹ tradycyjn¹
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Szanowni Pañstwo,

Tegoroczne œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Syl-
wester bêd¹ inne ni¿ zazwyczaj. Co do tego nikt 
nie ma w¹tpliwoœci. Jednak nie zapominajmy, 
¿e jest czas, gdy choæ na chwilê odstawiamy na 
bok trudy dnia codziennego, k³opoty i zmar- 
twienia. To szczególna okazja umacniania wiêzi 
rodzinnych oraz przyjacielskich.
Cieszy nas okres przygotowañ i oczekiwania, 
który rozpoczyna siê ju¿ na wiele dni przed 
Wigili¹. Wtedy wszêdzie pojawiaj¹ siê œwi¹-
teczne dekoracje, a w domach pachnie piernikami. S¹ to chwile niezwyk³e dla 
nas wszystkich. Œwiêta bowiem jednocz¹ ludzi. Ten czas pozwala nam zapo-
mnieæ o codziennych obowi¹zkach, oderwaæ siê od problemów ¿ycia codzien-
nego, zwolniæ nieco tempo i poddaæ siê g³êbszej refleksji nad w³asnym ¿yciem, 
nie tylko nad czasem przemijania, ale nad sprawami doczesnymi uzupe³niaj¹-
cymi nasze uwarunkowania na dziœ i w przysz³oœci. 
Zbli¿aj¹ce siê œwiêta, s¹ znakomit¹ okazj¹, aby pojednaæ siê z bliŸnim, spêdziæ 
wiêcej czasu z rodzin¹ i cieszyæ siê mi³oœci¹ innych. Wigilia jest jedynym, 
niepowtarzalnym wieczorem. Niech nie gaœnie on nigdy w naszych sercach, 
czyni¹c nas coraz lepszymi.
Istniej¹ca sytuacja zmusi³a nas wszystkich do zmiany planów, zachowañ, 
przyzwyczajeñ. Myœlê, ¿e obecny czas prze³omu 2020 i 2021 roku jest najlepsz¹ 
okazj¹ do przemyœleñ, do odnowy umys³ów i serc, do rozwa¿añ o wspólnym 
dobru, a tak¿e o tym co dla nas najwa¿niejsze. 
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XXIII sesja Rady Gminy Pomoc dla seniora SMOG - cichy zabójca

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie az-
bestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu 
Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 2020” 
zosta³a dofinansowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej Warszawie www.wfosigw.pl. Zgodnie z za-
wart¹ dnia 06.07.2020 roku umow¹ na realiza-
cjê przedmiotowego zadania przeznaczona zos-
ta³a dotacja w kwocie 27 742,70 z³. W ramach 
zadania wykonywane s¹ prace zwi¹zane z usu-
niêciem i unieszkodliwieniem azbestu tj. de-
monta¿ p³yt azbestowych, odebranie i transport 
azbestu do miejsca unieszkodliwienia oraz sa-
mo unieszkodliwienie. 

Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Seniorze! Masz wiêcej ni¿ 70 lat                       
i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoñ pod numer 

•Po wykonaniu telefonu na infolinie, Gminny 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazo-
wieckim otrzyma informacjê o Twoim zg³oszeniu.
•Zaczekaj na telefon! Pracownik GOPS-u 
skontaktuje siê z Tob¹ w celu ustalenia wizyty    
i formy pomocy.
•Jesteœ bezpieczny ! Pracownik GOPS-u bêdzie 
mia³ przy sobie legitymacjê s³u¿bow¹. Wczeœ-
niej zostaniesz poinformowany równie¿ o go-
dzinie wizyty i danych osobowych pracownika.
Jak wygl¹da pomoc?
• Pracownik GOPS-u zrobi dla Ciebie zakupy. 
Wystarczy, ¿e przeka¿esz listê produktów oraz 
fundusze pokrywaj¹ce jedynie koszty produk-
tów takich jak leki, jedzenie lub inne œrodki 
pierwszej potrzeby.
• Pracownik GOPS-u za³atwi za Ciebie sprawy 
urzêdowe.
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? SprawdŸ jak to dzia³a 
na stronie wspierajseniora.pl

22 505 11 11

Czujka na stra¿y Twojego bezpieczeñstwa! – pod 
takim has³em rusza kampania edukacyjna 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
Ka¿dego roku w naszych mieszkaniach i 
domach powstaje kilkadziesi¹t tysiêcy po¿arów 
i kilka tysiêcy zdarzeñ, gdzie dochodzi do emisji 
tlenku wêgla. Tlenek wêgla to bardzo truj¹cy 
gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie 
zmys³y. Tlenku wêgla nie us³yszysz! Nie zoba-
czysz! Nie poczujesz! Co jest g³ówn¹ przyczyn¹ 
zatruæ tlenkiem wêgla? G³ównym Ÿród³em za-
truæ w budynkach mieszkalnych jest brak dro¿-
noœci przewodów kominowych: wentylacyj-
nych i dymowych, pozaklejane kratki wentyla-
cyjne. Potencjalne Ÿród³a czadu w pomie-
szczeniach mieszkalnych to kot³y wêglowe, 
kot³y gazowe lub olejowe, kominki, gazowe 
pod-grzewacze wody i kuchnie gazowe. Czujka 
to proste i tanie urz¹dzenie elektroniczne, które 
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4. Przyjêcie protoko³u z XXI I sesji Rad y Gmin y
5. Sprawozdani e z dzia³alnoœci Wójta
6. Sprawozdanie z roszczeñ i op³at wynikaj¹-
cych ze zmiany miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego
7. Uchwa³a w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 202 1 ro k
8. Uchwa³a w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 
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9. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok
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2 2. Wolne wnioski
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Zmiany w programie 500+
Od nowego roku okres œwiadczeniowy bê-
dzie naliczany od 1 czerwca do 1 maja nastê-
pnego roku. St¹d koniecznoœæ z³o¿enia no-
wego wniosku. Je¿eli tego nie zrobimy, pieni¹-
dze z programu mog¹ nie trafiæ na nasze 
konto. Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od:
1 lutego 2021 r. drog¹ elektroniczn¹
1 kwietnia 2021 r. drog¹ tradycyjn¹
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki og³asza konkurs na projekt Logo 
Gminy Miñsk Mazowiecki. Zwyciêska praca bêdzie inspiracj¹ do 
opracowania docelowego Logo Gminy Miñsk Mazowiecki. Celem 
konkursu jest w³¹czenie mieszkañców i sympatyków regionu w 
proces tworzenia znaku identyfikacyjnego i promocyjnego Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Ju¿ teraz ka¿dy z Was mo¿e stworzyæ projekt, 
który najlepiej charakteryzuje gminê.
Masz wiêcej pomys³ów? Œwietnie! W konkursie mo¿esz z³o¿yæ 1, 2 
lub 3 projekty! Zwyciêzca konkursu otrzyma kartê podarunkow¹      
o wartoœci 1 000 z³.- Konkurs trwa do 28 lutego 2021 r. Nades³ane 
prace bêd¹ oceniane pod wzglêdem nastêpuj¹cych kryteriów:
wartoœci projektowe: 
zgodnoœæ projektu z za³o¿eniami konkursu, oddanie charakteru Gmi-
ny Miñsk Mazowieckiej, estetyka projektu oraz spójny dobór kolo-
rystyki i formy
wartoœci marketingowe: ³atwoœæ zapamiêtania i rozpoznawania, 
oryginalnoœæ pomys³u, ³atwoœæ konstrukcji znaku, jednoznaczne 
skojarzenia z regionem
wartoœci u¿ytkowe: czytelnoœæ i funkcjonalnoœæ pod wzglêdem 
wielorakiego zastosowania promocyjno-informacyjnego, w tym: 
mo¿liwoœæ skalowania, powielania i przenoszenia na ró¿nych noœ-
nikach, utrzymanie efektu w wersji czarno-bia³ej jak i kolorowej.
Jak z³o¿yæ pracê w konkursie ? Nic prostszego !
Prace nale¿y sk³adaæ w wersji elektronicznej (JPG, PDF, PNG) na 
noœnikach elektronicznych lub w formie za³¹cznika do wiadomoœci 
e-mail. Zg³oszenia mo¿na dokonaæ na 3 sposoby:
• osobiœcie w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki
• przesy³aj¹c na adres Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki,
ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki
• przesy³aj¹c w wiadomoœci e-mail na adres: 
promocja@minskmazowiecki.pl

Zapoznaj siê z regulaminem i weŸ udzia³ w konkursie. Liczy siê 
pomys³owoœæ i kreatywnoœæ! Przedstaw symbol, który najbardziej 
kojarzy Ci siê z Gmin¹ Miñsk Mazowiecki !

Szanowni Mieszkañcy.

Na terenie naszej gminy rozpoczê³a siê inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. Jest ona realizowana w zwi¹zku z koniecznoœci¹ dzia³añ na rzecz 

poprawy jakoœci powietrza jakie prowadzone s¹ na obszarze ca³ego województwa mazowieckiego. Podstawowym celem inwen-

taryzacji jest zlokalizowanie wszystkich Ÿróde³ niskiej emisji (lokalnych kot³owni wêglowych i pieców grzewczych). „Inwentaryzacja 

Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” realizowana jest przy pomocy œrodków z bud¿etu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Informujemy, i¿ na zlecenie Gminy Miñsk Mazowiecki „Inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” realizuje 

firma Grupa BST sp. z o.o. z siedzib¹ w Katowicach. 

Ankietê dotycz¹c¹ inwentaryzacji Ÿróde³ ciep³a dla Pañstwa wygody i bezpieczeñstwa mo¿na wype³niæ równie¿ w formie online: 

https://minskmazowiecki.pl, w zak³adce Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. 

Zachêcamy do korzystania z tej formy spisu. Ponadto informujemy, ¿e dla ka¿dego budynku, w którym znajduje siê Ÿród³o ciep³a 

nale¿y wype³niæ osobne ankiety. Prosimy o Pañstwa wsparcie w realizacji tego zadania oraz wspó³pracê z Wykonawc¹ realizuj¹cym 

Inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a. Prosimy o podawanie rzetelnych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi.

„Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” 

realizowana jest przy pomocy œrodków 

z bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 

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 wykorzys-
taniem tego wêgla, wêgla kamiennego w po-
staci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawie-
raj¹cych biomasê o wilgotnoœci w stanie robo-
czym powy¿ej 20 proc. (np. mokrego drewna)

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastiko-
wymi torbami i butelkami, ubraniami, opadami 
z gumy, 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 
potwierdzaj¹cych 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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•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papie-
rowe. Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ 
obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opako-
wania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i fak-
sowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, pieluch itp.); opa-
kowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowlanych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania plastikowe po napo-
jach i innych p³ynach. Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze i inne plastiki, opakowa-
nia wielomateria³owe. Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, powi¹zaæ 
i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 
styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 
puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e bla-
chy, gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 
napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.

•WOREK ̄ Ó£TY

•WOREK ZIELONY
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Informujemy, i¿ od 1 stycznia 2021 roku ulegaj¹ zmianie stawki op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana op³at wynika bezpoœrednio 
ze wzrostu ceny us³ugi za odbiór i zagospodarowanie odpadów w efekcie rozstrzygniêtego przetargu. Od dnia 1 stycznia 2021 roku zgodnie z uchwa³¹ 
Nr XXII.199.2020 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 19 listopada na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki obowi¹zuj¹ op³aty w wysokoœci

24 z³ - miesiêcznie od ka¿dej osoby zamieszkuj¹cej dan¹ nieruchomoœæ przy zbiórce odpadów w sposób selektywny,
72 z³ - miesiêcznie od ka¿dej osoby zamieszkuj¹cej dan¹ nieruchomoœæ, gdy w³aœciciel nieruchomoœci nie wype³nia obowi¹zku zbierania 
odpadów w sposób selektywny

Ww. ustawa wprowadza zwolnienie w op³acie za gospodarowanie opadami komunalnymi w przypadku zadeklarowania przez w³aœciciela 
nieruchomoœci zagospodarowywania bioodpadów we w³asnym zakresie (kompostownik) w wysokoœci: 1 z³ - miesiêcznie od ka¿dej osoby zamie-
szkuj¹cej dan¹ nieruchomoœæ, przy zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny, w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika 
przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowi¹cych odpady komunalne. Zg³oszone kompostowniki bêd¹ ewidencjonowane i równie¿ 
bêd¹ podlegaæ kontroli.
Mieszkañcy nieruchomoœci korzystaj¹cy z ww. ulgi nie mog¹ wystawiaæ br¹zowego worka s³u¿¹cego do gromadzenia odpadów kuchennych 
ulegaj¹cych biodegradacji, ponadto nie mog¹ dostarczaæ do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów zielonych 
ogrodowych (liœcie trawa, ga³êzie itp.)
W zwi¹zku z tym, je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady w przydomowym 
kompostowniku i chce uzyskaæ ww. zwolnienie w czêœci z op³aty, to powinien z³o¿yæ now¹ deklaracjê o wysokoœci op³aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (na nowym wzorze obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2021 roku). 
Znowelizowana ustawa wprowadza obligatoryjny obowi¹zek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich w³aœcicieli 
nieruchomoœci. Kontrolê prawid³owoœci segregacji prowadziæ bêd¹  pracownicy firmy odbieraj¹cej odpady komunalne. 
Wszystkich mieszkañców zastanawia podwy¿ka cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wzrost op³aty wynika w znacznej mierze z 
rosn¹cych kosztów unieszkodliwiania odpadów, wzrostu op³aty œrodowiskowej za sk³adowanie odpadów, cen paliwa, energii oraz p³acy minimalnej, 
koniecznoœci spe³nienia wy¿szych wymogów recyklingowych, nowych przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa, kontroli sk³adowisk i maga-
zynowania odpadów 
Gmina nie zarabia na œmieciach, jest tylko poœrednikiem w przekazywaniu op³at zebranych od mieszkañców za wywóz i zagospodarowanie odpadów. 
Z tych op³at pokrywane s¹ koszty zwi¹zane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkañców i zebranych w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty administracyjne systemu, koszty op³aty marsza³kowskiej, a tak¿e koszty edukacji 
ekologicznej. Wynika z tego prosta zale¿noœæ tj. im wiêcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania tym wiêksze op³aty 
bêd¹ ponosiæ mieszkañcy. Rosn¹ca iloœæ odpadów wp³ywa w najwiêkszym stopniu na koszty funkcjonowania systemu. Gmina od 1 stycznia 2021 
roku bêdzie p³aci³a podmiotowi odbieraj¹cemu odpady za ka¿d¹ tonê odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Natomiast 
mieszkañcy uiszczaj¹ sta³¹ op³atê, opart¹ na szacowanej iloœci produkowanych œmieci. Je¿eli w ci¹gu kilku miesiêcy funkcjonowania systemu oka¿e 
siê, ¿e rzeczywiste koszty przewy¿szaj¹ dochody z op³at to te op³aty bêd¹ musia³y zostaæ podwy¿szone. Nale¿y zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e 
niekorzystnie na wagê odpadów wp³ywaj¹ np. resztki zawartoœci pozostawione w opakowaniach (niedojedzone pokarmy, niedopite napoje) czy te¿ 
opakowania po ma³ych porcjach (wa¿¹ du¿o wiêcej ni¿ opakowania po tych samych iloœciach produktów w du¿ych, zbiorczych porcjach). Bardzo 
negatywny wp³yw na wagê a wiêc i na koszty op³at maja odpady zielone, które procentowo zwieraj¹ du¿o wody (czasami nawet 80%) a mog¹, 
przy odrobinie wysi³ku s³u¿yæ np. za nawóz przekopywany z gruntem lub rozsypywany pod drzewami i krzewami. 
Problem gospodarki œmieciowej, z którym mierz¹ siê wszystkie gminy w ca³ej Polsce bêdzie mo¿na rozwi¹zaæ tylko we wspó³pracy gminy z miesz-
kañcami, aby przestrzegaæ wymagañ dotycz¹cych wytwarzania i segregacji odpadów, dlatego zachodzi potrzeba wspólnego i zgodnego dzia³ania na 
rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, po to, aby ceny œmieci w naszej gminie nie ros³y.

Informacja dla mieszkañców w sprawie zasad gospodarki odpadami
obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2021 roku

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

Gmina Miñsk Mazowiecki to przyjazne miej-
sce do zamieszkania i inwestowania. Dziêki 
walorom spo³ecznym, przyrodniczym i ekono-
micznym gmina prê¿nie siê rozwija, co ma 
swoje prze³o¿enie na zmiany w zagospodaro-
waniu przestrzennym gminy. Rok 2020  podob-
nie jak lata poprzednie by³ czasem wzmo¿onej 
aktywnoœci w zakresie zmian w zagospodaro-
waniu, podjête dzia³ania to m.in.
• Uchwa³a Nr XV.144.2020 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020r. 
zmieniaj¹ca uchwa³y nr VII.72.19 z dnia 25 
kwietnia 2019 oraz Nr XIII.111.19 z dnia 28 
listopada 2019 r. da³a pocz¹tek intensywnym 
prac¹ nad czêœciow¹ zmian¹ obowi¹zuj¹cego 
studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. Zmiana studium jest 
spowodowana koniecznoœci¹ aktywizacji tere-
nów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie g³ównych 

Gospodarka przestrzenna

w Gminie Miñsk Mazowiecki

w 2020 roku

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 
1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie 
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informujê o przyst¹pieniu do opracowania 
projektu dokumentu pt. Program Ochrony Œrodowiska dla Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2021-2024 z perspektyw¹ na lata 2025-2028 
oraz jego prognozy oddzia³ywania na œrodowisko.

Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z dokumentacj¹ sprawy, która jest do wgl¹du w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki oraz na stronie 
internetowej: www.bip.minskmazowiecki.pl

Ka¿dy ma prawo sk³adania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów.

Wnioski i uwagi mo¿na sk³adaæ pisemnie na adres Urzêdu Gminy: ul. Józefa Che³moñskiego 14; 05-300 Miñsk Mazowiecki, ustnie do 
protoko³u w siedzibie Urzêdu i za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: isp@minskmazowiecki.pl, 
w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomoœci niniejszego obwieszczenia.

Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

      Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki  Mazowiecki
 Antoni Janusz Piechoski        

                                                                                                                                             

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o przyst¹pieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Program Ochrony Œrodowiska

dla Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2021-2024 z perspektyw¹ na lata 2025-2028

oraz jego prognozy oddzia³ywania na œrodowisko

mgr in¿.Urszula Milewska
G³ówny specjalista ds. gospodarki przestrzennej

 

ci¹gów komunikacyjnych na terenie gminy 
Miñsk Mazowiecki oraz nowych potrzeb w³aœ-
cicieli gruntów objêtych zmian¹. Aktywizacji wy-
magaj¹ obszary po³o¿one przy obwodnicy 
Miñska Mazowieckiego, stanowi¹cej fragment 
autostrady A2 oraz drogi krajowej nr 50. Za 
projekt zmiany SUiKZP odpowiada firma 
AMS Concept wy³oniona w wyniku zapytania 
ofertowego. Za sob¹ mamy ju¿ etapy zbierania 
wniosków od mieszkañców i instytucji, który   
z uwagi na kwestie zwi¹zane z Covid-19 mu-
sia³y byæ przeprowadzone ponownie. Obecnie 
procedura jest na etapie uzgodnieñ i opinii        
z instytucjami na podstawie przepisów szcze-
gólnych.
• Na podstawie uchwa³ Rady Gminy Miñsk 
Maz. nr XV.145.2020, nr XV.146.2020 oraz  
XV.147.2020 z dnia 27 lutego 2020 przyst¹-
piono do sporz¹dzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla czêœci 
miejscowoœci Ignaców, Janów i Dziêkowizna. 
Tworzenie nowych miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych 
czêœci wymienione miejscowoœci stanowi reali-
zacjê polityki przestrzennej zawartej w stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Miñsk Ma-
zowiecki. Za projekty MPZP odpowiada firma 
Exar s.c wy³oniona w wyniku zapytania ofer-
towego. Za sob¹ mamy ju¿ etapy zbierania 
wniosków od mieszkañców i instytucji, obec-
nie procedura jest na etapie uzgodnieñ i opinii z 
instytucjami na podstawie przepisów szcze-
gólnych.
• Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2020 r. poz. 
293 ze zm.) wydano 12 decyzji o warunkach 
zabudowy, g³ównie na cele zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz 8 decyzji celu 
publicznego g³ównie na cele infrastruktury 
technicznej.
• Na podstawie art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. l 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.    z 
2018 r. poz. 1945 ze zm.) przeprowadzono 
blisko 35 postêpowañ w sprawie naliczenia 
op³aty planistycznej w zwi¹zku ze zmian¹ 
przeznaczenia jaka nast¹pi³a na skutek zmia-ny 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.
Rok 2021 zapowiada siê równie intensywnie jak 
mijaj¹cy, przed nami kontynuacje wszczêtych 
procedur planistycznych SUiKZP oraz MPZP, 
a tak¿e inicjacja nowych procedur. Informacje 
na temat przeznaczenia terenów w miejsco-
wych planach i studium oraz przebiegu proce-
dur planistycznych mo¿na uzyskaæ u pracow-
ników ds. gospodarki przestrzennej pod nr te le-
fonu 25 756 25 11.

Foto: Jacek Maria Jeliñski

Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doni-
czek, ¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 
reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-
pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi i liœci, owoce opad³e z drzew 
i krzewów (te odpady dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 
dalszej segregacji tj.: brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, fajans 
itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach , 
artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecznych, 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 akumulato-
rów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych 
(m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek na pra-
nie), materia³ów zawieraj¹cych azbest, papy, styropianu budowlanego, 
odpadów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

Popió³ z palenisk domowych nale¿y wystawiaæ, zgodnie z harmono-
gramem odbioru odpadów,  w osobnych workach. Worek zapewnia 
w³aœciciel we w³asnym zakresie.



•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papie-
rowe. Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ 
obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opako-
wania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i fak-
sowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, pieluch itp.); opa-
kowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowlanych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania plastikowe po napo-
jach i innych p³ynach. Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze i inne plastiki, opakowa-
nia wielomateria³owe. Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, powi¹zaæ 
i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 
styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 
puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e bla-
chy, gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 
napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.

•WOREK ̄ Ó£TY

•WOREK ZIELONY
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y E k o l o g i a w g m i n i e zielona gmina

Informujemy, i¿ od 1 stycznia 2021 roku ulegaj¹ zmianie stawki op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana op³at wynika bezpoœrednio 
ze wzrostu ceny us³ugi za odbiór i zagospodarowanie odpadów w efekcie rozstrzygniêtego przetargu. Od dnia 1 stycznia 2021 roku zgodnie z uchwa³¹ 
Nr XXII.199.2020 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 19 listopada na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki obowi¹zuj¹ op³aty w wysokoœci

24 z³ - miesiêcznie od ka¿dej osoby zamieszkuj¹cej dan¹ nieruchomoœæ przy zbiórce odpadów w sposób selektywny,
72 z³ - miesiêcznie od ka¿dej osoby zamieszkuj¹cej dan¹ nieruchomoœæ, gdy w³aœciciel nieruchomoœci nie wype³nia obowi¹zku zbierania 
odpadów w sposób selektywny

Ww. ustawa wprowadza zwolnienie w op³acie za gospodarowanie opadami komunalnymi w przypadku zadeklarowania przez w³aœciciela 
nieruchomoœci zagospodarowywania bioodpadów we w³asnym zakresie (kompostownik) w wysokoœci: 1 z³ - miesiêcznie od ka¿dej osoby zamie-
szkuj¹cej dan¹ nieruchomoœæ, przy zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny, w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika 
przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowi¹cych odpady komunalne. Zg³oszone kompostowniki bêd¹ ewidencjonowane i równie¿ 
bêd¹ podlegaæ kontroli.
Mieszkañcy nieruchomoœci korzystaj¹cy z ww. ulgi nie mog¹ wystawiaæ br¹zowego worka s³u¿¹cego do gromadzenia odpadów kuchennych 
ulegaj¹cych biodegradacji, ponadto nie mog¹ dostarczaæ do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów zielonych 
ogrodowych (liœcie trawa, ga³êzie itp.)
W zwi¹zku z tym, je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady w przydomowym 
kompostowniku i chce uzyskaæ ww. zwolnienie w czêœci z op³aty, to powinien z³o¿yæ now¹ deklaracjê o wysokoœci op³aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (na nowym wzorze obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2021 roku). 
Znowelizowana ustawa wprowadza obligatoryjny obowi¹zek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich w³aœcicieli 
nieruchomoœci. Kontrolê prawid³owoœci segregacji prowadziæ bêd¹  pracownicy firmy odbieraj¹cej odpady komunalne. 
Wszystkich mieszkañców zastanawia podwy¿ka cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wzrost op³aty wynika w znacznej mierze z 
rosn¹cych kosztów unieszkodliwiania odpadów, wzrostu op³aty œrodowiskowej za sk³adowanie odpadów, cen paliwa, energii oraz p³acy minimalnej, 
koniecznoœci spe³nienia wy¿szych wymogów recyklingowych, nowych przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa, kontroli sk³adowisk i maga-
zynowania odpadów 
Gmina nie zarabia na œmieciach, jest tylko poœrednikiem w przekazywaniu op³at zebranych od mieszkañców za wywóz i zagospodarowanie odpadów. 
Z tych op³at pokrywane s¹ koszty zwi¹zane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkañców i zebranych w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty administracyjne systemu, koszty op³aty marsza³kowskiej, a tak¿e koszty edukacji 
ekologicznej. Wynika z tego prosta zale¿noœæ tj. im wiêcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania tym wiêksze op³aty 
bêd¹ ponosiæ mieszkañcy. Rosn¹ca iloœæ odpadów wp³ywa w najwiêkszym stopniu na koszty funkcjonowania systemu. Gmina od 1 stycznia 2021 
roku bêdzie p³aci³a podmiotowi odbieraj¹cemu odpady za ka¿d¹ tonê odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Natomiast 
mieszkañcy uiszczaj¹ sta³¹ op³atê, opart¹ na szacowanej iloœci produkowanych œmieci. Je¿eli w ci¹gu kilku miesiêcy funkcjonowania systemu oka¿e 
siê, ¿e rzeczywiste koszty przewy¿szaj¹ dochody z op³at to te op³aty bêd¹ musia³y zostaæ podwy¿szone. Nale¿y zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e 
niekorzystnie na wagê odpadów wp³ywaj¹ np. resztki zawartoœci pozostawione w opakowaniach (niedojedzone pokarmy, niedopite napoje) czy te¿ 
opakowania po ma³ych porcjach (wa¿¹ du¿o wiêcej ni¿ opakowania po tych samych iloœciach produktów w du¿ych, zbiorczych porcjach). Bardzo 
negatywny wp³yw na wagê a wiêc i na koszty op³at maja odpady zielone, które procentowo zwieraj¹ du¿o wody (czasami nawet 80%) a mog¹, 
przy odrobinie wysi³ku s³u¿yæ np. za nawóz przekopywany z gruntem lub rozsypywany pod drzewami i krzewami. 
Problem gospodarki œmieciowej, z którym mierz¹ siê wszystkie gminy w ca³ej Polsce bêdzie mo¿na rozwi¹zaæ tylko we wspó³pracy gminy z miesz-
kañcami, aby przestrzegaæ wymagañ dotycz¹cych wytwarzania i segregacji odpadów, dlatego zachodzi potrzeba wspólnego i zgodnego dzia³ania na 
rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, po to, aby ceny œmieci w naszej gminie nie ros³y.

Informacja dla mieszkañców w sprawie zasad gospodarki odpadami
obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2021 roku

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

Gmina Miñsk Mazowiecki to przyjazne miej-
sce do zamieszkania i inwestowania. Dziêki 
walorom spo³ecznym, przyrodniczym i ekono-
micznym gmina prê¿nie siê rozwija, co ma 
swoje prze³o¿enie na zmiany w zagospodaro-
waniu przestrzennym gminy. Rok 2020  podob-
nie jak lata poprzednie by³ czasem wzmo¿onej 
aktywnoœci w zakresie zmian w zagospodaro-
waniu, podjête dzia³ania to m.in.
• Uchwa³a Nr XV.144.2020 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020r. 
zmieniaj¹ca uchwa³y nr VII.72.19 z dnia 25 
kwietnia 2019 oraz Nr XIII.111.19 z dnia 28 
listopada 2019 r. da³a pocz¹tek intensywnym 
prac¹ nad czêœciow¹ zmian¹ obowi¹zuj¹cego 
studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. Zmiana studium jest 
spowodowana koniecznoœci¹ aktywizacji tere-
nów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie g³ównych 

Gospodarka przestrzenna

w Gminie Miñsk Mazowiecki

w 2020 roku

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 
1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie 
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informujê o przyst¹pieniu do opracowania 
projektu dokumentu pt. Program Ochrony Œrodowiska dla Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2021-2024 z perspektyw¹ na lata 2025-2028 
oraz jego prognozy oddzia³ywania na œrodowisko.

Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z dokumentacj¹ sprawy, która jest do wgl¹du w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki oraz na stronie 
internetowej: www.bip.minskmazowiecki.pl

Ka¿dy ma prawo sk³adania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów.

Wnioski i uwagi mo¿na sk³adaæ pisemnie na adres Urzêdu Gminy: ul. Józefa Che³moñskiego 14; 05-300 Miñsk Mazowiecki, ustnie do 
protoko³u w siedzibie Urzêdu i za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: isp@minskmazowiecki.pl, 
w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomoœci niniejszego obwieszczenia.

Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

      Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki  Mazowiecki
 Antoni Janusz Piechoski        

                                                                                                                                             

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o przyst¹pieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Program Ochrony Œrodowiska

dla Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2021-2024 z perspektyw¹ na lata 2025-2028

oraz jego prognozy oddzia³ywania na œrodowisko

mgr in¿.Urszula Milewska
G³ówny specjalista ds. gospodarki przestrzennej

 

ci¹gów komunikacyjnych na terenie gminy 
Miñsk Mazowiecki oraz nowych potrzeb w³aœ-
cicieli gruntów objêtych zmian¹. Aktywizacji wy-
magaj¹ obszary po³o¿one przy obwodnicy 
Miñska Mazowieckiego, stanowi¹cej fragment 
autostrady A2 oraz drogi krajowej nr 50. Za 
projekt zmiany SUiKZP odpowiada firma 
AMS Concept wy³oniona w wyniku zapytania 
ofertowego. Za sob¹ mamy ju¿ etapy zbierania 
wniosków od mieszkañców i instytucji, który   
z uwagi na kwestie zwi¹zane z Covid-19 mu-
sia³y byæ przeprowadzone ponownie. Obecnie 
procedura jest na etapie uzgodnieñ i opinii        
z instytucjami na podstawie przepisów szcze-
gólnych.
• Na podstawie uchwa³ Rady Gminy Miñsk 
Maz. nr XV.145.2020, nr XV.146.2020 oraz  
XV.147.2020 z dnia 27 lutego 2020 przyst¹-
piono do sporz¹dzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla czêœci 
miejscowoœci Ignaców, Janów i Dziêkowizna. 
Tworzenie nowych miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych 
czêœci wymienione miejscowoœci stanowi reali-
zacjê polityki przestrzennej zawartej w stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Miñsk Ma-
zowiecki. Za projekty MPZP odpowiada firma 
Exar s.c wy³oniona w wyniku zapytania ofer-
towego. Za sob¹ mamy ju¿ etapy zbierania 
wniosków od mieszkañców i instytucji, obec-
nie procedura jest na etapie uzgodnieñ i opinii z 
instytucjami na podstawie przepisów szcze-
gólnych.
• Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2020 r. poz. 
293 ze zm.) wydano 12 decyzji o warunkach 
zabudowy, g³ównie na cele zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz 8 decyzji celu 
publicznego g³ównie na cele infrastruktury 
technicznej.
• Na podstawie art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. l 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.    z 
2018 r. poz. 1945 ze zm.) przeprowadzono 
blisko 35 postêpowañ w sprawie naliczenia 
op³aty planistycznej w zwi¹zku ze zmian¹ 
przeznaczenia jaka nast¹pi³a na skutek zmia-ny 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.
Rok 2021 zapowiada siê równie intensywnie jak 
mijaj¹cy, przed nami kontynuacje wszczêtych 
procedur planistycznych SUiKZP oraz MPZP, 
a tak¿e inicjacja nowych procedur. Informacje 
na temat przeznaczenia terenów w miejsco-
wych planach i studium oraz przebiegu proce-
dur planistycznych mo¿na uzyskaæ u pracow-
ników ds. gospodarki przestrzennej pod nr te le-
fonu 25 756 25 11.
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Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doni-
czek, ¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 
reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-
pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi i liœci, owoce opad³e z drzew 
i krzewów (te odpady dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 
dalszej segregacji tj.: brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, fajans 
itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach , 
artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecznych, 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 akumulato-
rów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych 
(m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek na pra-
nie), materia³ów zawieraj¹cych azbest, papy, styropianu budowlanego, 
odpadów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

Popió³ z palenisk domowych nale¿y wystawiaæ, zgodnie z harmono-
gramem odbioru odpadów,  w osobnych workach. Worek zapewnia 
w³aœciciel we w³asnym zakresie.
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Bia³kowskiB

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

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 
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wizytówki - ulotki - foldery - piecz¹tki
Miñsk Maz. Koœciuszki 13/24    e-mail: hanka@modelex.pl
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e

Dwie kondygnacje - w stanie surowym, zamkniêtym - s¹ ju¿ praktycznie wybudo-
wane. Obecnie prace skupiaj¹ siê na wymurowaniach œcian dzia³owych

oraz na przygotowaniu poddasza do postawienia wiêŸby dachowej. 
Materia³ do tego etapu prac jest ju¿ zwieziony na teren budowy i przygotowany 

do monta¿u. Prace przebiegaj¹ harmonijnie i zgodnie z planami.

 f o t o : J a c e k M a r i a J e l i ñ s k i

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej

Przedstawiamy Pañstwu skrócony zapis najwa¿niejszych wykonanych
zadañ inwestycji gminnych w mijaj¹cym roku. Plan prac budowlanych oraz 
remontowych jest praktycznie zakoñczony. Nie by³ to rok ³atwy z uwagi 
na ograniczenia epidemiczne, ale uda³o nam siê doskonale wykorzystaæ 
i w³asne fundusze inwestycyjne, i zewnêtrzne dofinansowania.

kanalizacja

Prace polegaj¹ce na budowie kana³ów sanitarnych 
grawitacyjnych z przy³¹czami i inn¹ niezbêdn¹ 
infrastruktur¹ wykonane by³y w miejscowoœciach:

Kolonia Janów
Nowe Osiny
Osiny
Targówka 

wartoœæ wykonanych inwestycji - 2 577 000 z³

Przebudowa i nadbudowa 
Szko³y Podstawowej w Hucie Miñskiej

Wykonanie inwestycji jest planowane na lata 2020 - 2021

Wartoœæ prac ca³ej inwestycji to 5 906 738 z³, z czego w br. to 1 535 752 z³ 

Projektowana rozbudowa budynku Zespo³u Szkó³ 
w Hucie Miñskiej ma na celu stworzenie wielofunk-
cyjnych przestrzeni mog¹cych w prosty sposób 
zmieniaæ swoje przeznaczenie dostosowuj¹c siê do 
iloœci uczniów w danych oddzia³ach oraz do po-
trzeb wynikaj¹cych z rodzaju prowadzonych zajêæ. 

chodniki

Budowa oœwietlenia ulicznego
na terenie gminy Miñsk Mazowiecki

Lokalizacja prac: OSINY NOWE - ul. Warszawska
HUTA MIÑSKA - ul. D³uga
MIKANÓW - w pasie drogi gminnej nr 236

Wartoœæ inwestycji: z³ 208 997 z³

Otwarte Strefy Aktywnoœci

W ramach inwestycji powsta³y 3 obiekty
sportowo-rekreacyjne przy szko³ach podstawowych 
w Starej Niedzia³ce, Stojad³ach i Zamieniu.
Wartoœæ dofinansowania z MSiT - 145 900 z³

Ca³kowita wartoœæ projektu  - 534 912 z³

Inwestycja obejmowa³a dostawê oraz monta¿ wiat 
rowerowych na 15 rowerów wraz z wykonaniem 
utwardzenia kostk¹, przy SP w Hucie Miñskiej oraz 
w Mariance. Zadanie dofinansowane  w ramach 
„MIAS MAZOWSZE 2020” - 20.000z³

Ca³kowita wartoœæ prac  - 46.494 z³

Chodniki budowane by³y w miejscowoœciach:

Janów, Budy Barcz¹ckie, Brzóze, Nowe Osiny,
Karolina, Królewiec, Targówka, Wólka Miñska,
Chmielew, Gamratka, Gliniak, Grabina, ¯uków.

Ca³kowita d³ugoœæ nowych chodników to 1 414 m.

wartoœæ wykonanych prac budowlanych - 562 589 z³

Wiaty rowerowe
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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 

Opowiadaj¹ nam o k³ótniach, awanturach, poni¿aniu, o prze-
mocy fizycznej, która jest w ich domach, a od której teraz nie 
maj¹ jak uciec. Czêsto te¿ s³yszymy, ¿e to najgorszy czas w ich 
¿yciu informuje fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê, która prowadzi 
telefon zaufania.
W czasie epidemii konsultanci otrzymuj¹ a¿ dwa razy wiêcej 
wiadomoœci mailowych […]. Czêsto to s¹ wiadomoœci od dzieci 
i nastolatków, które mieszkaj¹ w rodzinach wielodzietnych, 
albo w kawalerkach. Obecna sytuacja jest dla nich nie do wy-
trzymania i to, co mog¹ zrobiæ to zaszyæ siê gdzieœ w k¹cie         
i napisaæ wiadomoœæ.
Okres izolacji to dla czêœci Polaków prawdziwy koszmar. 
Dotychczas w wielu domach ma³¿onkowie przez wiêkszoœæ ty-
godnia mijali siê w drzwiach, wymieniali niezbêdnymi informacjami. 
W weekend ka¿de by³o poch³oniête swoimi obowi¹zkami. Okazji by 
wejœæ na „kurs kolizyjny" nie by³o zbyt wiele. Aktualna sytuacja 
diametralnie zmieni³a dotychczasowy porz¹dek. Koniecznoœæ pracy 
z domu, nieustanne przebywanie ze sob¹ czêsto na niewielkim 
metra¿u, brak sta³ych kontaktów z osobami z zewn¹trz oraz 
niepewnoœæ potêguj¹ frustracjê, która czêsto objawia siê agresj¹. 
Tylko w ci¹gu pierwszego tygodnia od wprowadzenia nakazu po-
zostawania w domach we Francji liczba interwencji z powodu 
przemocy wzros³a o ponad 30%! Stres, odciêcie od znajomych, brak 
ruchu, lêk o przysz³oœæ  to wszystko powoduje ogromne napiêcie, 
które bywa roz³adowywane na najbli¿szych. Towarzyszy temu alko-
hol i dochodzi do takiej mieszkanki wybuchowej konfliktów. 
Pracownicy telefonu zaufania odbieraj¹ w ostatnim czasie rekor-
dow¹ liczbê po³¹czeñ dotycz¹cych przemocy domowej. Z danych 
dzia³aj¹cego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego telefonu dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" wynika, i¿ w okresie od 
stycznia do 24 kwietnia w Pogotowiu przeprowadzono blisko 600 
rozmów wiêcej ni¿ w analogicznym okresie w roku ubieg³ym. Na 
wzrost interwencji domowych w czasie pandemii zwracaj¹ uwagê 
tak¿e policjanci. Obecna sytuacja sprawia, ¿e ofiary czêsto cierpi¹    

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

JESTEŒ ŒWIADKIEM PRZEMOCY?

Mo¿esz pomóc, nie wychodz¹c z domu!

w samotnoœci. Nie maj¹ szansy, by ktoœ dostrzeg³ ich dramat. 
Dlatego rola œwiadków jest teraz podwójnie wa¿na.
Zdarza siê, ¿e s³yszymy za œcian¹ krzyki i wyzwiska. Przemoc nie 
jest prywatn¹ spraw¹ i nale¿y reagowaæ w takich sytuacjach. 
Podczas awantur wielokrotnie cierpi¹ dzieci, które teraz pozo-
stawione s¹ bez jakiegokolwiek wsparcia  nie maj¹ mo¿liwoœci roz-
mowy ze szkolnymi przyjació³mi czy pedagogiem. 
W sytuacjach niebezpiecznych najlepiej wezwaæ policjê. Jeœli 
sprawa nie wymaga natychmiastowej interwencji, warto skontak-
towaæ siê telefonicznie lub e-mailowo z Ogólnopolskim Pogotowiem 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" dzia³aj¹cym na 
zlecenie Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych:

tel. 800 120 002 e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Dy¿uruj¹cy tam pracownicy zapewniaj¹ pomoc prawn¹ i psycholo-
giczn¹ oraz udzielaj¹ kompleksowego wsparcia œwiadkom prze-
mocy. Telefon jest bezp³atny i czynny ca³¹ dobê 7 dni w tygodniu.
Prawo chroni osoby pokrzywdzone. Zgodnie z ustaw¹ s¹ one 
uprawnione do bezp³atnej pomocy medycznej, psychologicznej 
oraz prawnej. Mog¹ tak¿e skorzystaæ z porad socjalnych, zawo-
dowych i rodzinnych. Przepisy umo¿liwiaj¹ zapewnienie osobie 
dotkniêtej przemoc¹ w rodzinie bezpiecznego schronienia w spe-
cjalistycznym oœrodku wsparcia dla ofiar. Pokrzywdzeni mog¹ tak¿e 
skorzystaæ z pomocy lekarza pierwszego kontaktu i otrzymaæ bez-
p³atnie tzw. zaœwiadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeñ cia³a 
zwi¹zanych z u¿yciem przemocy w rodzinie. Znowelizowane prze-
pisy nakazuj¹ tak¿e sprawcy przemocy fizycznej zagra¿aj¹cej ¿yciu 
lub zdrowiu domowników bezzw³ocznie opuœciæ mieszkanie. Agre-
sor dostanie tak¿e zakaz zbli¿ania siê do ofiar. Sankcje natychmiast 
wyegzekwuje policja, a s¹dy w b³yskawicznym trybie zajm¹ siê 
spraw¹.

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

Mikrohybrydy - MHEV
Czym s¹ mikrohybrydy? To praktycznie samo-
chody spalinowe z delikatnym wspomaganiem 
elektrycznym. Wszystko zaczê³o siê od syste-
mów start-stop wy³¹czaj¹cych silnik w czasie 
postoju. Konstruktorzy stwierdzili, ¿e to dobry 
sposób na obni¿enie zu¿ycia paliwa. Teraz pra-
wie ka¿dy nowy samochód jest wyposa¿ony   
w takie rozwi¹zanie. Ci¹g³e uruchamianie i ga-
szenie silnika wymaga³o coraz mocniejszego 
rozrusznika. Zastosowany silnik elektryczny to 
nic innego jak w³aœnie rozrusznik. Jednak¿e 
podstawow¹ funkcj¹ elektrycznego startera-
generatora w mikrohybrydzie jest zasilanie 
wszystkich urz¹dzeñ pok³adowych, które 
wymagaj¹ pr¹du. Dziêki temu mo¿na wy³¹czaæ 
silnik spalinowy na d³u¿ej w czasie postoju 

samochód

Opracowanie dzia³u - JMJ

elektryczny

zielona gmina

albo toczenia siê z nisk¹ prêdkoœci¹ przed 
ca³kowitym zatrzymaniem samochodu. Coraz 
wiêcej mikrohybryd ma te¿ funkcjê „¿eglowa-
nia”. Chodzi o takie momenty w czasie jazdy ze 
sta³¹ prêdkoœci¹, kiedy na kilka lub kilkanaœcie 
sekund silnik spalinowy nie jest potrzebny do 
utrzymywania prêdkoœci, bo wystarczy do tego 
uzyskana energia kinetyczna. W mikrohybry-
dach wówczas silnik spalinowy automatycznie 
siê wy³¹cza. Takie samochody s¹ wyposa¿one 
w dodatkowy akumulator, z którego silnik elek-
tryczny czerpie pr¹d. Jest on ³adowany w czasie 
hamowania - wtedy silnik elektryczny zmienia 
siê w generator. Przekszta³ca energiê mecha-
niczn¹ w elektryczn¹.
Takie mikro-hybrydy s¹ ju¿ na granicy dwóch 
gatunków: aut spalinowych oraz hybrydowych. 
Oszczêdnoœæ paliwa w tym rozwi¹zaniu jest tak 
naprawdê znikoma, ale to tanie rozwi¹zanie. 
Nabywca nie ponosi dodatkowych kosztów, a 
jego samochód mo¿e byæ dopuszczony do 
sprzeda¿y, bo spe³nia aktualne normy emisji 
spalin.

Hybrydy bezobs³ugowe - HEV
Hybrid Electric Vehicles, to „prawdziwe” sa-
mochody hybrydowe. S¹ znacznie bardziej 
skomplikowane, bo musz¹ efektywnie ³¹czyæ 
dwa rodzaje napêdu. Stosuje siê ró¿ne rodzaje 
hybrydowych po³¹czeñ: szeregowe i równo-
leg³e, kombinacja Ÿróde³ mocy jest rozwi¹-
zywana w rozmaity sposób, ale efekt jest 
zawsze podobny. W czasie jazdy samochód 
korzysta naprzemiennie z silnika elek-
trycznego i spalinowego lub obu jednoczeœnie, 
ale stara siê jak najrzadziej u¿ywaæ tego dru-
giego. Komu mog¹ siê podobaæ bezobs³ugowe 
hybrydy? Nazwa nie jest przypadkowa, bo nie 
wymagaj¹ zmiany sposobu u¿ytkowania, ani 
stylu jazdy. Nie trzeba (ani nie mo¿na) ich 
³adowaæ zewnêtrznym Ÿród³em pr¹du, a mimo 
to potrafi¹ znacznie obni¿yæ zu¿ycie paliwa. 
Wspó³czesne hybrydy pod wzglêdem kosztów 
eksploatacji staj¹ siê alternatyw¹ dla samocho-
dów z silnikiem diesla, a jednoczeœnie s¹ zna-
cznie bardziej ekologiczne i komfortowe od nich. 
cdn.

t y p y i r o d z a j eE-mobilnoœæ

W wiêkszoœci przypadków panele fotowoltaiczne nie wymagaj¹ pielêgnacji. G³ówne zabru-
dzenia to kurz i zanieczyszczenia, z którymi bez problemu radz¹ sobie deszcze sezonowe. Do 
walki z ciê¿szymi zabrudzeniami spowodowanymi np. przez ptactwo mo¿na w prosty sposób 
poradziæ sobie przy pomocy wê¿a ogrodowego, lub u¿ywaj¹c g¹bki i wody z myd³em.
Musimy pamiêtaæ, ¿e panele nale¿y czyœciæ wczesnym rankiem b¹dŸ póŸnym popo³udniem. 
Nigdy nie powinniœmy myæ paneli w po³udnie, gdy¿ grozi to ich uszkodzeniem i ryzykiem 
szoku termicznego. Nale¿y staraæ siê cyklicznie myæ panele, najwy¿ej 1-2 razy w roku. 
Zwiêkszy to trochê uzysk energetyczny z ca³ej instalacji.

czy myæ panele fotowoltaiczne?
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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 

Opowiadaj¹ nam o k³ótniach, awanturach, poni¿aniu, o prze-
mocy fizycznej, która jest w ich domach, a od której teraz nie 
maj¹ jak uciec. Czêsto te¿ s³yszymy, ¿e to najgorszy czas w ich 
¿yciu informuje fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê, która prowadzi 
telefon zaufania.
W czasie epidemii konsultanci otrzymuj¹ a¿ dwa razy wiêcej 
wiadomoœci mailowych […]. Czêsto to s¹ wiadomoœci od dzieci 
i nastolatków, które mieszkaj¹ w rodzinach wielodzietnych, 
albo w kawalerkach. Obecna sytuacja jest dla nich nie do wy-
trzymania i to, co mog¹ zrobiæ to zaszyæ siê gdzieœ w k¹cie         
i napisaæ wiadomoœæ.
Okres izolacji to dla czêœci Polaków prawdziwy koszmar. 
Dotychczas w wielu domach ma³¿onkowie przez wiêkszoœæ ty-
godnia mijali siê w drzwiach, wymieniali niezbêdnymi informacjami. 
W weekend ka¿de by³o poch³oniête swoimi obowi¹zkami. Okazji by 
wejœæ na „kurs kolizyjny" nie by³o zbyt wiele. Aktualna sytuacja 
diametralnie zmieni³a dotychczasowy porz¹dek. Koniecznoœæ pracy 
z domu, nieustanne przebywanie ze sob¹ czêsto na niewielkim 
metra¿u, brak sta³ych kontaktów z osobami z zewn¹trz oraz 
niepewnoœæ potêguj¹ frustracjê, która czêsto objawia siê agresj¹. 
Tylko w ci¹gu pierwszego tygodnia od wprowadzenia nakazu po-
zostawania w domach we Francji liczba interwencji z powodu 
przemocy wzros³a o ponad 30%! Stres, odciêcie od znajomych, brak 
ruchu, lêk o przysz³oœæ  to wszystko powoduje ogromne napiêcie, 
które bywa roz³adowywane na najbli¿szych. Towarzyszy temu alko-
hol i dochodzi do takiej mieszkanki wybuchowej konfliktów. 
Pracownicy telefonu zaufania odbieraj¹ w ostatnim czasie rekor-
dow¹ liczbê po³¹czeñ dotycz¹cych przemocy domowej. Z danych 
dzia³aj¹cego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego telefonu dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" wynika, i¿ w okresie od 
stycznia do 24 kwietnia w Pogotowiu przeprowadzono blisko 600 
rozmów wiêcej ni¿ w analogicznym okresie w roku ubieg³ym. Na 
wzrost interwencji domowych w czasie pandemii zwracaj¹ uwagê 
tak¿e policjanci. Obecna sytuacja sprawia, ¿e ofiary czêsto cierpi¹    

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

JESTEŒ ŒWIADKIEM PRZEMOCY?

Mo¿esz pomóc, nie wychodz¹c z domu!

w samotnoœci. Nie maj¹ szansy, by ktoœ dostrzeg³ ich dramat. 
Dlatego rola œwiadków jest teraz podwójnie wa¿na.
Zdarza siê, ¿e s³yszymy za œcian¹ krzyki i wyzwiska. Przemoc nie 
jest prywatn¹ spraw¹ i nale¿y reagowaæ w takich sytuacjach. 
Podczas awantur wielokrotnie cierpi¹ dzieci, które teraz pozo-
stawione s¹ bez jakiegokolwiek wsparcia  nie maj¹ mo¿liwoœci roz-
mowy ze szkolnymi przyjació³mi czy pedagogiem. 
W sytuacjach niebezpiecznych najlepiej wezwaæ policjê. Jeœli 
sprawa nie wymaga natychmiastowej interwencji, warto skontak-
towaæ siê telefonicznie lub e-mailowo z Ogólnopolskim Pogotowiem 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" dzia³aj¹cym na 
zlecenie Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych:

tel. 800 120 002 e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Dy¿uruj¹cy tam pracownicy zapewniaj¹ pomoc prawn¹ i psycholo-
giczn¹ oraz udzielaj¹ kompleksowego wsparcia œwiadkom prze-
mocy. Telefon jest bezp³atny i czynny ca³¹ dobê 7 dni w tygodniu.
Prawo chroni osoby pokrzywdzone. Zgodnie z ustaw¹ s¹ one 
uprawnione do bezp³atnej pomocy medycznej, psychologicznej 
oraz prawnej. Mog¹ tak¿e skorzystaæ z porad socjalnych, zawo-
dowych i rodzinnych. Przepisy umo¿liwiaj¹ zapewnienie osobie 
dotkniêtej przemoc¹ w rodzinie bezpiecznego schronienia w spe-
cjalistycznym oœrodku wsparcia dla ofiar. Pokrzywdzeni mog¹ tak¿e 
skorzystaæ z pomocy lekarza pierwszego kontaktu i otrzymaæ bez-
p³atnie tzw. zaœwiadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeñ cia³a 
zwi¹zanych z u¿yciem przemocy w rodzinie. Znowelizowane prze-
pisy nakazuj¹ tak¿e sprawcy przemocy fizycznej zagra¿aj¹cej ¿yciu 
lub zdrowiu domowników bezzw³ocznie opuœciæ mieszkanie. Agre-
sor dostanie tak¿e zakaz zbli¿ania siê do ofiar. Sankcje natychmiast 
wyegzekwuje policja, a s¹dy w b³yskawicznym trybie zajm¹ siê 
spraw¹.
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Mikrohybrydy - MHEV
Czym s¹ mikrohybrydy? To praktycznie samo-
chody spalinowe z delikatnym wspomaganiem 
elektrycznym. Wszystko zaczê³o siê od syste-
mów start-stop wy³¹czaj¹cych silnik w czasie 
postoju. Konstruktorzy stwierdzili, ¿e to dobry 
sposób na obni¿enie zu¿ycia paliwa. Teraz pra-
wie ka¿dy nowy samochód jest wyposa¿ony   
w takie rozwi¹zanie. Ci¹g³e uruchamianie i ga-
szenie silnika wymaga³o coraz mocniejszego 
rozrusznika. Zastosowany silnik elektryczny to 
nic innego jak w³aœnie rozrusznik. Jednak¿e 
podstawow¹ funkcj¹ elektrycznego startera-
generatora w mikrohybrydzie jest zasilanie 
wszystkich urz¹dzeñ pok³adowych, które 
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silnik spalinowy na d³u¿ej w czasie postoju 
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albo toczenia siê z nisk¹ prêdkoœci¹ przed 
ca³kowitym zatrzymaniem samochodu. Coraz 
wiêcej mikrohybryd ma te¿ funkcjê „¿eglowa-
nia”. Chodzi o takie momenty w czasie jazdy ze 
sta³¹ prêdkoœci¹, kiedy na kilka lub kilkanaœcie 
sekund silnik spalinowy nie jest potrzebny do 
utrzymywania prêdkoœci, bo wystarczy do tego 
uzyskana energia kinetyczna. W mikrohybry-
dach wówczas silnik spalinowy automatycznie 
siê wy³¹cza. Takie samochody s¹ wyposa¿one 
w dodatkowy akumulator, z którego silnik elek-
tryczny czerpie pr¹d. Jest on ³adowany w czasie 
hamowania - wtedy silnik elektryczny zmienia 
siê w generator. Przekszta³ca energiê mecha-
niczn¹ w elektryczn¹.
Takie mikro-hybrydy s¹ ju¿ na granicy dwóch 
gatunków: aut spalinowych oraz hybrydowych. 
Oszczêdnoœæ paliwa w tym rozwi¹zaniu jest tak 
naprawdê znikoma, ale to tanie rozwi¹zanie. 
Nabywca nie ponosi dodatkowych kosztów, a 
jego samochód mo¿e byæ dopuszczony do 
sprzeda¿y, bo spe³nia aktualne normy emisji 
spalin.

Hybrydy bezobs³ugowe - HEV
Hybrid Electric Vehicles, to „prawdziwe” sa-
mochody hybrydowe. S¹ znacznie bardziej 
skomplikowane, bo musz¹ efektywnie ³¹czyæ 
dwa rodzaje napêdu. Stosuje siê ró¿ne rodzaje 
hybrydowych po³¹czeñ: szeregowe i równo-
leg³e, kombinacja Ÿróde³ mocy jest rozwi¹-
zywana w rozmaity sposób, ale efekt jest 
zawsze podobny. W czasie jazdy samochód 
korzysta naprzemiennie z silnika elek-
trycznego i spalinowego lub obu jednoczeœnie, 
ale stara siê jak najrzadziej u¿ywaæ tego dru-
giego. Komu mog¹ siê podobaæ bezobs³ugowe 
hybrydy? Nazwa nie jest przypadkowa, bo nie 
wymagaj¹ zmiany sposobu u¿ytkowania, ani 
stylu jazdy. Nie trzeba (ani nie mo¿na) ich 
³adowaæ zewnêtrznym Ÿród³em pr¹du, a mimo 
to potrafi¹ znacznie obni¿yæ zu¿ycie paliwa. 
Wspó³czesne hybrydy pod wzglêdem kosztów 
eksploatacji staj¹ siê alternatyw¹ dla samocho-
dów z silnikiem diesla, a jednoczeœnie s¹ zna-
cznie bardziej ekologiczne i komfortowe od nich. 
cdn.
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W wiêkszoœci przypadków panele fotowoltaiczne nie wymagaj¹ pielêgnacji. G³ówne zabru-
dzenia to kurz i zanieczyszczenia, z którymi bez problemu radz¹ sobie deszcze sezonowe. Do 
walki z ciê¿szymi zabrudzeniami spowodowanymi np. przez ptactwo mo¿na w prosty sposób 
poradziæ sobie przy pomocy wê¿a ogrodowego, lub u¿ywaj¹c g¹bki i wody z myd³em.
Musimy pamiêtaæ, ¿e panele nale¿y czyœciæ wczesnym rankiem b¹dŸ póŸnym popo³udniem. 
Nigdy nie powinniœmy myæ paneli w po³udnie, gdy¿ grozi to ich uszkodzeniem i ryzykiem 
szoku termicznego. Nale¿y staraæ siê cyklicznie myæ panele, najwy¿ej 1-2 razy w roku. 
Zwiêkszy to trochê uzysk energetyczny z ca³ej instalacji.
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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia coraz bli¿ej, dlatego w Bibliotece 
Publicznej Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach 
mo¿na poczuæ œwi¹teczny nastrój za spraw¹ wystawek ksi¹-
¿ek: „Nie masz pomys³u na prezent? Zainspiruj siê!", „Zrób 
sobie prezent na Œwiêta - wypo¿ycz ksi¹¿kê!", dekoracji 
œwi¹tecznej, jak równie¿ s³odkich prezentów od Miko³aja dla 
naszych czytelników. Dla najm³odszych dzieci z terenu Gminy 
Miñsk Mazowiecki Biblioteka przygotowa³a konkurs 
„Bajkowe Œwiêta Pippi Poñczoszanki". Sponsorem nagród jest 
Biblioteka, Gmina Miñsk Mazowiecki i wydawnictwo „Zaka-
marki". Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki z sie-
dzib¹ w Stojad³ach zorganizowa³a zajêcia czytelnicze i kon-
kurs plastyczny „Œwiêta Kici Koci" dla grupy 5 i 6 latków Szko³y 
Podstawowej w Stojad³ach. Wydawnictwo „Media Rodzina" 
przekaza³o ksi¹¿eczki i nagrody dla dzieci, a przepiêkne prace 
mo¿na ogl¹daæ przy wejœciu do Biblioteki.
I na koniec warsztaty tworzenia kart œwi¹tecznych, które wy-
kona³y niezwykle uzdolnione p. Marta wraz z dzieæmi Tym-
kiem, Michalin¹, Dagusi¹, i p. Danusia. Kartki œwi¹teczne 
zostan¹ wrêczone kombatantom.
Jednym s³owem w bibliotece czuæ magiê œwi¹t.

Urszula Mastalerz

Ksiêga zapomnianych ¿yæ - Czwarta Strona, copyright © 2020.
WyobraŸ sobie œwiat, w którym ksi¹¿ki s¹ zakazane, a ich czytanie jest uwa¿ane za zbrodniê. WyobraŸ sobie œwiat, w którym 
ka¿de z³e wspomnienie i nawet najwiêksza rozpacz mog¹ zostaæ ca³kowicie wymazane z pamiêci. WyobraŸ sobie œwiat,       
w którym mo¿esz ukryæ ka¿d¹ krzywdê i niegodziwoœæ, jakich kiedykolwiek siê dopuœci³eœ. Te œwiaty s¹ ze sob¹ niero-
zerwalnie po³¹czone. Wszystko przez Oprawców. Emmet Farmer jest dobrym, pracowitym synem, który ka¿dy dzieñ spêdza 
na roli, pomagaj¹c rodzicom zwi¹zaæ koniec z koñcem. Wszystko siê zmienia, gdy otrzymuje list z wezwaniem do odbycia 
praktyk w pracowni Seredith, kobiety zajmuj¹cej siê tajemniczym procesem oprawiania ksi¹¿ek. Emmet, który o ksiêgach     
i Oprawcach wie niewiele, ale pamiêta panuj¹c¹ wokó³ nich atmosferê strachu, tajemnicy i nieskrywanej pogardy, niechêtnie 
rozpoczyna ¿mudn¹ naukê w warsztacie. Pod czujnym okiem Oprawczyni poznaje sekrety gilotyny, czcionek i starego 
pergaminu. Byæ mo¿e w³aœnie wœród pachn¹cych kurzem ksi¹¿ek i skórzanych opraw odnajdzie prawdziwego siebie.

Trzej Królowie - Znak, 2020.

Potê¿ni magowie znaj¹cy siê na astrologii 
czy efekt rozbuchanej wyobraŸni jednego   
z Ewangelistów?
Kim byli Kacper, Melchior i Baltazar?

K³amstwa w które wierzymy -BoNoBo, 2020.

Fake news uœwiadamiaj¹ nam, ¿e coraz trudniej 
jest odró¿niæ prawdê od fa³szu. I o tym w³aœnie jest 
ksi¹¿ka, któr¹ trzymacie w d³oniach: o relacji po-
miêdzy prawd¹ a k³amstwem. Przeczytacie w niej  
o najs³awniejszych k³amstwach w historii i dowie-
cie siê, co sprawi³o, ¿e tak wielu ludzi uzna³o je za 
prawdê.

Bajkowe œwiêta 

¯yczymy zaczytanych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
samych ksi¹¿ek pod choink¹ 
i epickiego Nowego Roku. 

SP Janów - Sukces Gabrieli Gryz

Uczennica klasy VIb - Gabriela Gryz zakwalifikowa³a siê 
do drugiego etapu konkursu informatycznego LOGIA.
Konkurs Informatyczny LOGIA jest konkursem przed-
miotowym Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty. Konkurs 
obejmuje i poszerza treœci podstawy programowej 
przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.
Konkurs polega na samodzielnym rozwi¹zywaniu testu 
dotycz¹cego treœci zawartych w podstawie progra-
mowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej 
i zadañ algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania 
funkcji, przetwarzania napisów i list w jêzyku progra-
mowania Python.

Gratulujemy!

Grudzieñ to niezwyk³y okres w naszym przedszkolu. To czas, który napawa ka¿dego magiczn¹ atmosfer¹. 
Piêknie przystrojone sale, wisz¹ce ozdoby, ciche melodie znanych kolêd to znak, ze œwiêta tu¿-tu¿… 
Czas Bo¿ego Narodzenia wi¹¿e siê z tradycj¹ ubierania choinki. W Akwarelce nie mog³o zabrakn¹æ tego 
zwyczaju. W oczekiwaniu na Œw. Miko³aja zabraliœmy siê do ozdabiania œwi¹tecznego drzewka. Dzieci 
zawiesza³y kolorowe bombki, gwiazdki i œwiecide³ka. Choinka wygl¹da piêknie!
A ju¿ 7 grudnia nasze przedszkole odwiedzi³ najbardziej wyczekiwany przez wszystkie dzieci goœæ - 
Œwiêty Miko³aj! Od samego rana w ka¿dej grupie panowa³a radoœæ i poruszenie. Przedszkolaki z wielk¹ 
niecierpliwoœci¹ oczekiwa³y przyjœcia niezwyk³ego goœcia i ca³y czas nas³uchiwa³y jego dzwonków. Aby 
podkreœliæ wyj¹tkowy charakter tego wydarzenia, dzieci by³y odœwiêtnie ubrane. Na wielu g³ówkach 
siedzia³y czerwone miko³ajowe czapki. Wszystkie grupy bardzo serdecznie przyjê³y Œwiêtego Miko³aja 
obdarowuj¹c go laurkami, piosenkami i wierszykami. Mi³o spêdzony czas up³yn¹³ na wykonaniu zdjêæ 
oraz wrêczeniu dzieciom paczek z prezentami. Na koniec wizyty ¿yczliwy i sympatyczny Miko³aj nie 
zapomnia³ o z³o¿eniu obietnicy, ¿e odwiedzi nas za rok.
W dobrym prze¿yciu Bo¿ego Narodzenia pomaga œwiadome pielêgnowanie tradycyjnych zwyczajów       
i rytua³ów œwi¹tecznych. W naszej placówce od lat kultywujemy te piêkne zwyczaje, dlatego z wielka 
ochot¹ wziêliœmy udzia³ w akcji MEN - Razem na Œwiêta. Celem przedsiêwziêcia jest zarówno pomoc 
innym, jak równie¿ budowanie wspólnot i kszta³towanie odpowiedzialnoœci za drug¹ osobê. Wspólnie 
zorganizowaliœmy zbiórkê dla potrzebuj¹cych pacjentów Szpitala w Miñsku Mazowieckim.
Pamiêtaj¹c o emerytach naszego przedszkola przygotowaliœmy œwi¹teczne kartki, a tak¿e œwi¹teczne 
upominki i dla naszych najbli¿szych. 
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ bez w¹tpienia jednymi z najpiêkniejszych dni w roku. Ten niezwyk³y, 
zimowy czas przepe³nia rodzinne ciep³o, mi³oœæ i nieuchwytna magia. Niech w ka¿dym domu zagoœci 
spokój i radoœæ  ¿yczy spo³ecznoœæ Przedszkola „Akwarelka" w Nowych Osinach.

ŒWI¥TECZNIE W AKWARELCE

SP Marianka - Nasz uczeñ w reklamie telewizyjnej

Od niedawna w Telewizji Polskiej mo¿emy po-
dziwiaæ na ekranie naszego ucznia - Kamila 
Strzelca, który wyst¹pi³ u boku Cezarego 
Pazury. Jest to niew¹tpliwy sukces dziecka.
Osobowoœæ Kamila, jego umiejêtnoœci aktor-
skie i swoboda pracy przed kamer¹, a tak¿e 
umiejêtnoœæ wspó³pracy m³odego aktora z eki- 
p¹ filmow¹ s¹ zawsze doceniane przez re¿yse-
rów. D³uga droga eliminacji, pokonanie kon-
kurencji oraz trud w³o¿ony w zdobycie kolej-
nej roli sprawia wielk¹ radoœæ dziecku oraz 
podnosi wiarê we w³asne si³y.

Gratulujemy i czekamy na wiêcej!

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³

Opracowa³a Anna WoŸnica



Weso³ych Œwi¹t

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

G³osZiemiMiñskiej14

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia coraz bli¿ej, dlatego w Bibliotece 
Publicznej Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach 
mo¿na poczuæ œwi¹teczny nastrój za spraw¹ wystawek ksi¹-
¿ek: „Nie masz pomys³u na prezent? Zainspiruj siê!", „Zrób 
sobie prezent na Œwiêta - wypo¿ycz ksi¹¿kê!", dekoracji 
œwi¹tecznej, jak równie¿ s³odkich prezentów od Miko³aja dla 
naszych czytelników. Dla najm³odszych dzieci z terenu Gminy 
Miñsk Mazowiecki Biblioteka przygotowa³a konkurs 
„Bajkowe Œwiêta Pippi Poñczoszanki". Sponsorem nagród jest 
Biblioteka, Gmina Miñsk Mazowiecki i wydawnictwo „Zaka-
marki". Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki z sie-
dzib¹ w Stojad³ach zorganizowa³a zajêcia czytelnicze i kon-
kurs plastyczny „Œwiêta Kici Koci" dla grupy 5 i 6 latków Szko³y 
Podstawowej w Stojad³ach. Wydawnictwo „Media Rodzina" 
przekaza³o ksi¹¿eczki i nagrody dla dzieci, a przepiêkne prace 
mo¿na ogl¹daæ przy wejœciu do Biblioteki.
I na koniec warsztaty tworzenia kart œwi¹tecznych, które wy-
kona³y niezwykle uzdolnione p. Marta wraz z dzieæmi Tym-
kiem, Michalin¹, Dagusi¹, i p. Danusia. Kartki œwi¹teczne 
zostan¹ wrêczone kombatantom.
Jednym s³owem w bibliotece czuæ magiê œwi¹t.

Urszula Mastalerz

Ksiêga zapomnianych ¿yæ - Czwarta Strona, copyright © 2020.
WyobraŸ sobie œwiat, w którym ksi¹¿ki s¹ zakazane, a ich czytanie jest uwa¿ane za zbrodniê. WyobraŸ sobie œwiat, w którym 
ka¿de z³e wspomnienie i nawet najwiêksza rozpacz mog¹ zostaæ ca³kowicie wymazane z pamiêci. WyobraŸ sobie œwiat,       
w którym mo¿esz ukryæ ka¿d¹ krzywdê i niegodziwoœæ, jakich kiedykolwiek siê dopuœci³eœ. Te œwiaty s¹ ze sob¹ niero-
zerwalnie po³¹czone. Wszystko przez Oprawców. Emmet Farmer jest dobrym, pracowitym synem, który ka¿dy dzieñ spêdza 
na roli, pomagaj¹c rodzicom zwi¹zaæ koniec z koñcem. Wszystko siê zmienia, gdy otrzymuje list z wezwaniem do odbycia 
praktyk w pracowni Seredith, kobiety zajmuj¹cej siê tajemniczym procesem oprawiania ksi¹¿ek. Emmet, który o ksiêgach     
i Oprawcach wie niewiele, ale pamiêta panuj¹c¹ wokó³ nich atmosferê strachu, tajemnicy i nieskrywanej pogardy, niechêtnie 
rozpoczyna ¿mudn¹ naukê w warsztacie. Pod czujnym okiem Oprawczyni poznaje sekrety gilotyny, czcionek i starego 
pergaminu. Byæ mo¿e w³aœnie wœród pachn¹cych kurzem ksi¹¿ek i skórzanych opraw odnajdzie prawdziwego siebie.

Trzej Królowie - Znak, 2020.

Potê¿ni magowie znaj¹cy siê na astrologii 
czy efekt rozbuchanej wyobraŸni jednego   
z Ewangelistów?
Kim byli Kacper, Melchior i Baltazar?

K³amstwa w które wierzymy -BoNoBo, 2020.

Fake news uœwiadamiaj¹ nam, ¿e coraz trudniej 
jest odró¿niæ prawdê od fa³szu. I o tym w³aœnie jest 
ksi¹¿ka, któr¹ trzymacie w d³oniach: o relacji po-
miêdzy prawd¹ a k³amstwem. Przeczytacie w niej  
o najs³awniejszych k³amstwach w historii i dowie-
cie siê, co sprawi³o, ¿e tak wielu ludzi uzna³o je za 
prawdê.

Bajkowe œwiêta 

¯yczymy zaczytanych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
samych ksi¹¿ek pod choink¹ 
i epickiego Nowego Roku. 

SP Janów - Sukces Gabrieli Gryz

Uczennica klasy VIb - Gabriela Gryz zakwalifikowa³a siê 
do drugiego etapu konkursu informatycznego LOGIA.
Konkurs Informatyczny LOGIA jest konkursem przed-
miotowym Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty. Konkurs 
obejmuje i poszerza treœci podstawy programowej 
przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.
Konkurs polega na samodzielnym rozwi¹zywaniu testu 
dotycz¹cego treœci zawartych w podstawie progra-
mowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej 
i zadañ algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania 
funkcji, przetwarzania napisów i list w jêzyku progra-
mowania Python.

Gratulujemy!

Grudzieñ to niezwyk³y okres w naszym przedszkolu. To czas, który napawa ka¿dego magiczn¹ atmosfer¹. 
Piêknie przystrojone sale, wisz¹ce ozdoby, ciche melodie znanych kolêd to znak, ze œwiêta tu¿-tu¿… 
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niecierpliwoœci¹ oczekiwa³y przyjœcia niezwyk³ego goœcia i ca³y czas nas³uchiwa³y jego dzwonków. Aby 
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i rytua³ów œwi¹tecznych. W naszej placówce od lat kultywujemy te piêkne zwyczaje, dlatego z wielka 
ochot¹ wziêliœmy udzia³ w akcji MEN - Razem na Œwiêta. Celem przedsiêwziêcia jest zarówno pomoc 
innym, jak równie¿ budowanie wspólnot i kszta³towanie odpowiedzialnoœci za drug¹ osobê. Wspólnie 
zorganizowaliœmy zbiórkê dla potrzebuj¹cych pacjentów Szpitala w Miñsku Mazowieckim.
Pamiêtaj¹c o emerytach naszego przedszkola przygotowaliœmy œwi¹teczne kartki, a tak¿e œwi¹teczne 
upominki i dla naszych najbli¿szych. 
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ bez w¹tpienia jednymi z najpiêkniejszych dni w roku. Ten niezwyk³y, 
zimowy czas przepe³nia rodzinne ciep³o, mi³oœæ i nieuchwytna magia. Niech w ka¿dym domu zagoœci 
spokój i radoœæ  ¿yczy spo³ecznoœæ Przedszkola „Akwarelka" w Nowych Osinach.
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Od niedawna w Telewizji Polskiej mo¿emy po-
dziwiaæ na ekranie naszego ucznia - Kamila 
Strzelca, który wyst¹pi³ u boku Cezarego 
Pazury. Jest to niew¹tpliwy sukces dziecka.
Osobowoœæ Kamila, jego umiejêtnoœci aktor-
skie i swoboda pracy przed kamer¹, a tak¿e 
umiejêtnoœæ wspó³pracy m³odego aktora z eki- 
p¹ filmow¹ s¹ zawsze doceniane przez re¿yse-
rów. D³uga droga eliminacji, pokonanie kon-
kurencji oraz trud w³o¿ony w zdobycie kolej-
nej roli sprawia wielk¹ radoœæ dziecku oraz 
podnosi wiarê we w³asne si³y.
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ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

latamy
filmujemy

fotografujemy
 

604 44 22 45
jacek@modelex.pl

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 

 


