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 Święta wielkanocne mają swoją bogatą symbolikę, która sięga czasów przedchrześcijańskich. Był to czas powitania nowego życia 

i zapewnienia sobie powodzenie na kolejne miesiące. Tradycje wielkanocne wciąż są praktykowane w polskich domach. 

Palma wielkanocna, odnosząca się do Zmartwychwstania Pańskiego jest święcona w Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki 

Tydzień. To symbol liści palmowych, którymi witał tłum Jezusa w Jerozolimie. Tradycyjne palmy wykonywane są z gałązek wierzbowych 

z baziami, zielonych gałązek np. cisu, bukszpanu, borówki leśnej oraz dekoracyjnych wstążek, suszonych lub bibułkowych kwiatów. Palmę 

wielkanocną wykorzystywano do pokropienia domu i obejścia, a także zwierząt, aby zapewnić sobie powodzenie i urodzaj. 

Święconka jest jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych zwyczajów związanych ze świętami Wielkiej Nocy. Dziś do 

kościołów zanosimy koszyczek z niewielką ilością podstawowych produktów, jednak w przeszłości święconka wyglądała zupełnie inaczej. 

Kobiety zanosiły do Świątyni ogromne płachty wypełnionymi najlepszymi wypiekami i produktami spożywczymi. Każdy z nich miał swoje 

symboliczne znaczenie: chleb odnosił się do dobrobytu i powodzenia, jaja do nowego życia, wędlina to dostatek i bogactwo, chrzan – siła 

fizyczna oraz zdrowie, sól – trwałość, natomiast baranek to symbol Zmartwychwstałego Chrystusa.  

Jajka, a może przede wszystkim kolorowe pisanki to bardzo ważny symbol Wielkanocy. Jajka wyobrażają nowe życie, ale także mi-

łość, siłę oraz płodność. Skrywają w sobie tajemnicę życia i śmierci, stoją gdzieś na granicy między światem rzeczywistym a pozazmysło-

wym.  

Woda ma działanie oczyszczające. Święcenie wody odbywa się w Wielką Sobotę. Po nabożeństwie zabierano do domu odrobinę wody  

i kropiono nią chaty oraz budynki gospodarcze. Natomiast przed świtem w Poniedziałek Wielkanocny ten sam gest powtarzano wychodząc na 

pola uprawne i obchodząc je w koła. To działanie miało na celu odegnanie złych mocy, szkodników i zapewnienie urodzaju. Śmigus-Dyngus 

jednak kojarzy się nie z kropieniem pól, ale przede wszystkim z polewaniem wodą siebie nawzajem. Polewano wodą najchętniej panny na 

wydaniu i młode kobiety. Im więcej wody, tym większe powodzenia miała dziewczyna wśród kawalerów. 

Święta wielkanocne – zwyczaje, tradycje i symbole 
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Inwestycje zrealizowane  w Gminie Magnuszew w 2020 roku 
 

Miniony rok 2020 był bardzo trudny, ze względu na panującą epidemię i wynikające z niej 

różnorakie trudności. Jednak nie możemy powiedzieć, że był to rok stracony, a wręcz przeciwnie. Dla 

samorządu Gminy Magnuszew był to rok wytężonej pracy, podczas którego udało się pozyskać duże 

fundusze z zewnątrz i  zrealizować wiele inwestycji, które ułatwią i poprawią warunki życia mieszkańców. 
 

Marek Drapała 

Wójt Gminy Magnuszew 
 

Gminny żłobek w Magnuszewie już otwarty 
 

Od 1 lutego swoją 

działalność rozpoczął Gmin-

ny Żłobek ,,Maguś” w Ma-

gnuszewie.  

Jest to najnowocze-

śniejsza placówka tego typu 

w powiecie kozienickim, 

wyposażona w powietrzną 

pompę ciepła, fotowoltaikę, 

klimatyzatory. Nowo wybu-

dowany obiekt, zlokalizo-

wany przy budynku Zespołu 

Szkół i Placówek Oświato-

wych, posiada osobne wej-

ście i wygodny parking dla rodziców dowożących dzieci. Teren żłobka został dodatkowo ogrodzony. Żłobek 

dysponuje 4 przestronnymi salami pobytu z węzłem sanitarnym, rozdzielnią posiłków, zmywalnią, szatnią. 

Posiłki dla dzieci przygotowywane są bezpośrednio w szkolnej stołówce. W placówce opiekę znajdzie 32 

dzieci w godzinach 6.30 – 16.30 z możliwością wydłużenia czasu pobytu. Do żłobka przyjmowane są dzieci 

od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata zamieszkałe w gminie 

Magnuszew jak i poza jej granicami. Zapisy trwają cały rok.  

Zapraszamy najmłodszych – posiadamy jeszcze wolne miejsca! 

Budowa obiektu rozpoczęła się w 2020 r., a całkowity koszt inwestycji to 1 489 928,10 zł, z których: 

1 050 000,00 zł to pozyskana dotacja z programu ,,Maluch+”, 244 336,00 zł to środki otrzymane w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś kwota 195 992,10 zł pochodzi z budżetu gminy.   

W trosce o zapewnienie jak najlepszych warunków bieżącego funkcjonowania placówki, Gmina 

Magnuszew stara się pozyskać środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 

„Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddzia-

łanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”. 

 

Złożony wniosek 

o dofinansowanie 

w wysokości 1 001 

251,54 zł przeszedł pozy-

tywnie etap oceny for-

malnej i negocjacje. Li-

czymy na pozytywne 

rozstrzygnięcie, które 

pozwoli nam m.in. dopo-

sażyć żłobek i uatrakcyj-

nić pobyt najmłodszych 

w placówce. 
 

 

Marzena Kowalska 

 Budynek żłobka „MAGUŚ” w Magnuszewie 
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Boisko sportowe w Magnuszewie 
 

W 2020 roku w Magnuszewie powstało pełnowymiarowe  środowiskowe boisko sportowe, z którego 

będą mogli korzystać mieszkańcy całej Gminy Magnuszew. Zostało ono usytuowane przy drodze krajowej 

nr 79, w pobliżu targowiska Mój Rynek. Będzie ono służyło do treningów i organizowania rozgrywek 

w piłkę nożną, zawodów strażackich oraz środowiskowych imprez rozrywkowych, takich jak dożynki.  

Budowa boiska została sfinansowana ze środków własnych gminy oraz z dotacji  w wysokości 95 000,00 zł,  

otrzymanej  z programu: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej. 
Kamil Zieliński 

 

Skansen wzbogacony o nową infrastrukturę 
 

W  minionym roku Skansen 

Bojowy w Mniszewie wzbogacił swoją 

infrastrukturę. Stary drewniany  budynek, 

którego zły stan techniczny nie pozwalał 

na dalsze jego użytkowanie, został 

zastąpiony nowym, estetycznym 

pawilonem, w kolorze  dopasowanym do 

istniejącej już architektury, który będzie 

dostępny także dla osób 

niepełnosprawnych. Budynek posiada 

zaplecze sanitarne, magazynek,  jest 

ogrzewany i wyposażony w metalowe 

żaluzje. Będzie on stanowił dodatkową 

powierzchnię do prowadzenia działalności kulturalnej i wystawienniczej Skansenu.  

 Pawilon będzie służył do prowadzenia działalności informacyjno-handlowej: sprzedaży pamiątek, 

publikacji,  biletów wejściowych na Skansen, a także jako miejsce ekspozycji wystaw militarnych, 

promujących działalność Skansenu. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych gminy oraz 

środków otrzymanych z programu grantowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje 

otoczenie”. Koszt zakupu pawilonu to kwota 68 572,50 zł, w tym dofinasowanie 30 000,00zł.  

Jesienią  2020 roku w Skansenie Bojowym 

w Mniszewie, został wybudowany sprawnościowy plac 

zabaw. Gmina Magnuszew wygospodarowała  środki 

w kwocie 49 957,31 zł na zakup i montaż ośmiu urządzeń 

sprawnościowych. Zakupione  urządzenia do ćwiczenia 

sprawności fizycznej, są wysokiej  jakości i spełniają  

wszystkie wymogi bezpieczeństwa.  Zgodnie z regulaminem 

mogą z nich korzystać dzieci i młodzież pod okiem 

dorosłych. Oprócz tradycyjnego pająka, ścieżki zdrowia, 

równoważni  czy ścianki wspinaczkowej, znajduje się zestaw  

 Płyta boiska sportowego w Magnuszewie 

 Nowy pawilon w Skansenie Bojowym 

 Sprawnościowy plac zabaw na terenie Skansenu 
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gimnastyczny „Poligon” i 25 metrowy zjazd linowy. Urządzenia są w  ekologicznych kolorach brązu 

i zieleni,  aby mogły wtopić się w tło leśne. Tor sprawnościowy został usytuowany nieopodal altany, aby 

użytkownicy mogli z niego korzystać pod bacznym okiem odpoczywających opiekunów. Korzystanie 

z  urządzeń sprawnościowych będzie możliwe w ramach biletu wejściowego na Skansen i z pewnością 

uatrakcyjni pobyt  młodym turystom w tym miejscu. 
Elżbieta Wachnik 

 

Rozbudowa Szkoły w Rozniszewie 
 

Dbając o dobro i rozwój najmłodszych pokoleń, z udziałem 

pozyskanych funduszy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w wysokości 450 425,17 zł, rozbudowano budynek Publicznej Szkoły 

Podstawkowej w Rozniszewie. Całość kosztów inwestycji, łącznie 

z dofinansowanie Gminy Magnuszew, to kwota 1 023 572,73 zł. 

Nowe skrzydło powstało po stronie wschodniej dotychczasowego 

budynku szkoły. Posiada osobne wejście wraz z podjazdem dla osób 

niepełnosprawnych. Na dwóch kondygnacjach, znajdują się 

przestronne  pracownie lekcyjne. Dobudowana powierzchnia poprawi 

warunki nauki dzieciom uczącym się w tej placówce. 
Kamil Zieliński 

 

Przebudowa ulicy Partyzantów w Magnuszewie 
 

Z nowej, przebudowanej, bezpiecznej  drogi, wyposażonej w chodniki 

i przejście dla pieszych, będą mogli korzystać mieszkańcy Magnuszewa, 

zamieszkali przy ulicy Partyzantów. Dzięki środkom w wysokości 409 371,98 zł, 

pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych i dotacji Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie 323 791,66 zł inwestycja ta mogła zostać 

zrealizowana. 
Kamil Zieliński 

 

Stacja meteorologiczna w Magnuszewie 
 

Jesienią ubiegłego roku w Magnuszewie 

powstała stacja meteorologiczna, która monitoruje 

i odczytuje pagodę na terenie naszej gminy. Dla 

mieszkańców, a w szczególności rolników oznacza to, że 

będą mieli aktualne i dokładne informacje pogodowe, 

dzięki którym będą mogli ochronić swoje uprawy. Stacja 

ma za zadanie szacowanie skali występowania  suszy 

w rolnictwie.   Pomoże  ona rolnikom nie tylko 

w procesie uzyskania odszkodowań, ale też w wyborze 

rodzaju upraw w gospodarstwie. Poza suszą rolniczą 

obecność mierników może pomóc w dokumentowaniu 

występowania innych niekorzystnych dla upraw zjawisk 

pogodowych, takich jak nawałnice czy przymrozki.   

Inwestycja ta była możliwa dzięki wsparciu 

finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

W ramach konkursu dofinansowano zakup 17 stacji 

meteorologicznych na terenie Mazowsza.  

Fundusze dla powiatów na zakup i montaż stacji 

automatycznych wraz z wykonaniem ogródków 

meteorologicznych, zostały przyznane w ramach autorskiego programu samorządu Mazowsza:  

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020”. Koszt 

zakupu i montażu automatycznej stacji meteorologicznej, wraz z ogródkiem meteorologicznym, na terenie 

Gminy Magnuszew  to kwota  47 376,00 zł. 
Piotr Gabler 

 Przebudowana ulica Partyzantów 

 Dobudowana część Szkoły w Rozniszewie 

 Stacja meteorologiczna  



W NASZEJ GMINIE 
 

PISMO SAMORZĄDU GMINY MAGNUSZEW 

 
5 

Fundusz sołecki 
 

W 2020 roku  sołectwa z terenu Gminy 

Magnuszew realizowały wydatki z funduszu 

sołeckiego. To mieszkańcy decydowali, na jaki cel 

mają być wydatkowane fundusze sołeckie na terenie 

danej miejscowości. Środki przeznaczone na 

zakupy i inwestycje zrealizowane w ramach 

funduszu sołeckiego to kwota 477 683,69 zł. Z tych 

funduszy - wyremontowano drogi tłuczniem 

kamiennym w miejscowościach: Aleksandrów, 

Bożówka, Gruszczyn, Grzybów, Kępa Skórecka, 

Kurki, Przewóz Stary, Przydworzyce, Wilczkowice 

Dolne, wybudowano chodniki przy drogach 

gminnych w miejscowościach Chmielew i Żelazna 

Stara, wyremontowano budynek OSP w Mniszewie, 

oczyszczono zbiorniki wodne w miejscowościach 

Wilczowola i Wola Magnuszewska, zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnej w Mniszewie, 

doposażono plac zabaw w Przydworzycach, Przewozie Tarnowskim, Osiemborowie. Z funduszy sołeckich 

miejscowości: Anielin, Boguszków, Kolonia Rozniszew, Rozniszew i Zagroby urządzono plac zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Rozniszewie. Dokonano zakupu wyposażenia dla świetlicy gminnej w Trzebieniu, 

Osiemborowie, Dębowoli oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy w Trzebieniu i wokół altany w 

Basinowie, a także wykonano część ogrodzenia świetlicy w Dębowoli, zagospodarowano przestrzeń 

publiczną w Magnuszewie i Wólce Tarnowskiej, zakupiono oświetlenie uliczne w postaci lamp solarnych w 

miejscowościach: Aleksandrów, Bożówka, Gruszczyn, Grzybów, Przydworzyce i Rękowice, zakupiono też 

sprzęt w postaci wykaszarki, przeznaczonej do utrzymania terenu zielonego wokół świetlicy w Przewozie 

Tarnowskim. Z funduszy sołeckich w miejscowości Kłoda wyremontowano budynek świetlicy oraz 

wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne. 
Natalia Sobieraj 

 

Spisz się, bo liczysz się dla Polski! 
 

1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej 
statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy 
i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne 
znaczenie dla przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego 
tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas. 
 

Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich rola jest nie do 
przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze państwowe, regionalne i lokalne 
mają dostęp do informacji i danych niezbędnych do podejmowania działań na 
rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce tego 
rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat! 
 

Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej! 

Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypominało współczesny 
spis powszechny, była „Lustracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona 
w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak można domyślić się 
z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli domy wyposażone 
w komin.  
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny ludności odbył się 
w Polsce już po odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej się 
Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu było jednym z priorytetów, ale ze 
względu na niezwykle trudną sytuację młodego państwa udało się go 
zorganizować dopiero w 1921 roku.  
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą 
zamieszkiwało 25,7 mln osób. Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% ludności, 
najliczebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%).  
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się 
zatem równo w stulecie pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski. 
Spisać musi się KAŻDY! 

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. obowiązkowi spisowemu podlegają: 

 Doposażona Świetlica w Trzebieniu 
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 Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub 
czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania, 

 cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są 
zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub 
obiektach zbiorowego zakwaterowania, 

 Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się 
z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę, 

 osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy, mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.  
 

Dlaczego spis jest tak ważny? 

Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej Polski, wynikały 
z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla sprawnego zarządzania 
państwem. Dziś jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek skutecznych działań w przestrzeni publicznej wymaga 
wiedzy i danych statystycznych. 
Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie 
możliwie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi mieszkańców .  
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania 
i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej.  
Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca 
pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet 
gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia 
w regionie.  
Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną polskiego 
społeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej 
strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starzeniu się naszego społeczeństwa. Spis to 
również jedyne badanie dające pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności, 
wyznania czy narodowości. 
 

Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym 
PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis internetowy. W ten sposób statystyka publiczna wychodzi 
naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.  
Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. 
Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu. 
Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej gminie 
w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też można liczyć na wsparcie 
wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu 
Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania się. 
 

Rachmistrz osobiście lub telefonicznie 

Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa 
mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami przeszły specjalne 
szkolenie zakończone egzaminem. Musiały też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej – nie wolno im pod 
żadnym pozorem ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych podczas wywiadów spisowych. 
Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma 
prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów.  
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 
99 (dostępna od 15 marca).  
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już 
poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji 
spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla siebie momencie. 
 

Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory 

W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych 
kosztowności. Również w części formularza dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość 
nieruchomości.  
Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa sprawdzać, 
czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament.  
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w formularzu 
spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić.  
Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego 
w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania! 
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl. 

https://spis.gov.pl/
https://spis.gov.pl/


W NASZEJ GMINIE 
 

PISMO SAMORZĄDU GMINY MAGNUSZEW 

 
7 

Rodzina 500 plus 
 

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r. 

 Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres 

świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. 
 

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 

maja 2022 r. 
 

W związku ze zbliżającym się nowym okresem świadczeniowym 2021/2022, od 1 lutego 2021 r. ruszył kolejny 

nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres. 
 

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r., wnioski 

można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu 

Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 

kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Magnuszewie ul. Saperów 24 (budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 14) lub za pośrednictwem poczty.  

Ważne! 

 Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerw-

cu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r. 

 Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie 

wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r., natomiast 

 Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie 

wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. 

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia 

wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku: 

 Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia 

za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r. 

 Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem 

od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r. 

 Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, 

z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem 

jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r. 

 Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrówna-

niem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r. 
Edyta Figlewicz 

 

TELEOPIEKA 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, 

że realizuje Program osłonowy ,,Teleopieka dla mieszkańców gminy 

Magnuszew”. 

W ramach teleopieki mieszkańcy użytkują opaski monitorujące na 

nadgarstek z przyciskiem „SOS” wraz z kartą SIM, zapewniające bezpłatny 

dostęp do centrum teleopieki, którego zadaniem jest elektroniczny, 

całodobowy monitoring i przyznawanie natychmiastowej pomocy 

w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Pracownik centrum po 

otrzymaniu zgłoszenia alarmowego ocenia sytuację i zawiadamia 

o zdarzeniu osoby podane do kontaktu (np. dzieci, sąsiadów), a w razie 

potrzeby wzywa odpowiednie służby, np. pogotowie ratunkowe. 

Zgodnie z Programem, wsparcia udziela się mieszkańcom Gminy Magnuszew, powyżej 60 roku życia, 

którzy z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność, ograniczoną zdolność do samodzielnego poruszania się lub 

inne obiektywne trudności wymagają wsparcia w tej formie. Warunkiem korzystania z systemu teleopieki jest 

zdolność obsługi przycisku SOS. 

 Program jest realizowany w latach 2020-2021 i obejmie swoim zasięgiem 20 mieszkańców Gminy 

Magnuszew. 

 Osoby zainteresowane pomocą w formie teleopieki proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Magnuszewie ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew (budynek 

Urzędu Gminy w Magnuszewie, parter, pokój nr 12, tel. 48 6217025 wew. 204, 227, 228;) w dniach: poniedziałek 

7:30 – 17:00; wtorek – czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00.                                                                  
Edyta Figlewicz 

Opaski monitorujące z przyciskiem „SOS” 
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Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż rozpoczął realizację Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Po-

mocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2020. 

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz 

uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. 

Czynnikiem warunkującym zakwalifikowanie do Programu jest spełnienie kryterium dochodowego: 

 1 542,20 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej, 

 1 161,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew (parter, pokój nr 12). 

Skierowania wystawiane są na podstawie oświadczeń o dochodach netto uzyskanych w miesiącu po-

przedzającym złożenie oświadczenia. Oświadczenia składane są przez osoby kwalifikowane 

do przyznania pomocy żywnościowej. 

Wydawanie żywności będzie realizowane na terenie gminy Magnuszew – Mniszew 18.  

Informacje o terminach wydawania żywności będą dostępne w siedzibie GOPS w Magnuszewie, 

a także na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Magnuszewie. 
Edyta Figlewicz 

 
 

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego 
 

Gmina Magnuszew w partnerstwie z Samorządem Wo-

jewództwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki 

program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do naucza-

nia zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla roz-

woju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci 

i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”. Celem 

projektu  jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szko-

łach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup 

sprzętu  i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń, mają-

cych na celu przygotowanie szkół, nauczycieli  i uczniów do 

nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół i Placówek 

Oświatowych w Magnuszewie otrzymał pakiet sprzętu w postaci: 

8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, 1 urządzenia wielo-

funkcyjnego, 1 projektora multimedialnego, 1 monitora interaktywnego oraz oprogramowania wspiera-

jące naukę zdalną.  

Ponadto wsparciem objęto 4 nauczycieli i 10 uczniów, którzy  wzięli udział w szkoleniach w za-

kresie nauczania zdalnego. Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu będą cennym narzę-

dziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, a promowanie szerokiego wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy między nauczycielami w tym zakresie przy-

czyni się do poprawy jakości kształcenia. 

Wartość projektu wynosi 34 999 800 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europej-

skiej wynosi: 27 999 840 zł. 

Wartość sprzętu przekazanego do ZSiPO w Magnuszewie to 127 840,71 zł. 
 

Marzena Kowalska 

Sprzęt zakupiony z programu 
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Zdalna szkoła 

 

W ramach dwóch konkursów grantowych ,,Zdalna Szkoła” 

oraz ,,Zdalna szkoła plus”, finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, do wszystkich szkół na terenie 

gminy Magnuszew zakupiono sprzęt komputerowy: 55 laptopów 

wraz z oprogramowaniem oraz 2 tablety, które na czas prowadzenia 

nauczania na odległość, za pośrednictwem dyrektorów szkół zostały 

użyczone najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom. 

Celem projektów jest wsparcie realizacji podstawy programowej w 

formie nauki zdalnej przez zapewnienie dostępu do sprzętu uczniom 

najbardziej go potrzebującym, w szczególności z rodzin 

wielodzietnych oraz nauczycieli. Zakupiony sprzęt wzbogaci zasoby 

edukacyjne placówek- po powrocie do tradycyjnej edukacji będzie wykorzystywany podczas zajęć 

stacjonarnych.   

Wartość zakupionego sprzętu  to 134 974,98 zł. 
Marzena Kowalska 

 

 

Nowe komputery w Szkole Podstawowej w Rozniszewie 
 

 

W ramach współpracy z Polskimi Sieciami 

Elektroenergetycznymi S.A. w Szkole Podstawowej  

im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie 

realizowano projekt pn.: „Moc inspir@acji w zdalnej 

edukacji. Kre@atywna szkoła w Rozniszewie”. 

Dzięki otrzymanemu grantowi w wysokości 20 

000,00 zł oraz środkom własnym gminy w kwocie 

4 600,00 zł, zakupiono 7 komputerów przenośnych 

wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz 

urządzenie wielofunkcyjne. Sprzęt trafił do szkoły 

tuż przed końcem roku, a po powrocie do zajęć 

stacjonarnych przez uczniów klas I-III poprawił 

komfort i jakość nauczania w szkolnej pracowni 

językowej.  
 

Marzena Kowalska 
 

Nowe pracownie przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chmielewie 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie 

otrzymała dofinansowanie na zakup pomocy 

dydaktycznych, niezbędnych do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych. Pozyskane 

środki w kwocie 19 997,00 zł pochodzą z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, w ramach zwiększenia kwot części 

oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Zakupione 

pomoce dydaktyczne zaspokoją potrzeby edukacyjne 

uczniów i pozwolą na przeprowadzanie licznych 

doświadczeń, zgodnych z podstawą programową, 

tworzenie ciekawych i praktycznych zajęć z biologii, 

chemii, fizyki i geografii. 
Marzena Kowalska 

 Laptop zakupiony z programu „Zdalna szkoła” 

Nowy sprzęt w pracowni językowej 

Pomoce dydaktyczne 

https://www.facebook.com/GminaGlowaczow/photos/pcb.2895981823811257/2895980820478024/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBqpLnppdVlwSMRl7SGFq3uIky7YXoH3oZpW-KmIQ809DLNPA_JZPOF3YT-eG0HnK_GcI8wlp7tFXdh&__xts__%5b0%5d=68.ARC_kQxsSVoHuavpJoNfVttRpcnjYSHDAZcjN7j9vy_c5ad-8htsklyMdI0wGsNmg08ThrNoEwr9G2TLt7liz7gwfO88y7XKWqSxG2sz9M8yVs0kkFXCBiCe87Gykghh91uQcWcY0Xye3IExPZ9G7Em7qdoQxajEUeeiEm7j-FCSfSqh6RmQPyZwFh77B8ABlHAsJRM1CcheKymUvH65SD2UyI-k53YKeBqhYZ4coU7RlcEGNLRfQ8PIt7QTAD_XePI-HD1QwTyQ7HXXne2RGCP97roB9imzoKaw-zEDl8j2jJWPLLYKWIPFOyHaKlaMhqNyKZ1PhDz-rSgbO5ZN01i1lA
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Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew 
 

Gmina Magnuszew realizuje projekt pn. ,,Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nau-

czania w gminie Magnuszew” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów 

oraz  kompetencji zawodowych nauczycieli jak również poprawa warunków do wykonywania przez szkoły 

zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, 

właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół na terenie gminy Magnu-

szew.  

W ramach rekrutacji uczestników projektu wyłoniono grupę uczniów, którzy od października 2020 r. 

aktywnie korzystają z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających.  

W związku z ograniczeniami w stacjonarnym funkcjonowaniu szkół od listopada 2020 r. zajęcia dla 

uczniów odbywały się z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. Od 18 stycznia br. w związku 

z powrotem do tradycyjnej formy nauki uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych,  zaś 

pozostali kontynuują udział w zajęciach w sposób zdalny.  

Poza powyższym, w ramach projektu, szkolne pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w po-

moce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, narzędzia TIK oraz sprzęt spe-

cjalistyczny na potrzeby indywidualizacji nauczania. W placówkach powstaną zaplecza do nauczania metodą 

eksperymentu, a dzięki doposażeniu pracowni zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych 

w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy  i społeczny uczniów. Przetarg na zakup i dosta-

wę wyposażenia do szkolnych pracowni został rozstrzygnięty w lutym 2021 r., zaś termin realizacji dostaw 

określono do dn. 30 kwietnia 2021 r. 

W ramach projektu dla 41 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia m.in.: z posługiwania się tech-

nikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu, metod zapamiętywania, koncen-

tracji i efektywnego uczenia się.  Dodatkowo uczniowie biorący udział w projekcie wezmą udział w cztero-

godzinnych zajęciach pn. Zasady bezpieczeństwa w sieci. 

Wartość całego projektu to 1 527 814,80 zł w tym dofinansowanie z UE - 1 222 251,84 zł,  

a jego realizacja zaplanowana została do dnia 28-02-2022 r. 
Marzena Kowalska 

 

Projekt „Aktywna tablica” 
 

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” 2020, 

Gmina Magnuszew otrzymała dofinansowanie na zakup pomocy 

dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Hetmana 

Zamoyskiego w Magnuszewie. W ramach realizacji zadania 

zakupiono 3 interaktywne monitory dotykowe 75”.  

Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w ramach 

programu pozwoli systematycznie podnosić kompetencje uczniów. 

Wpłynie na szerokie wykorzystywanie Technologii Informacyjno 

Komunikacyjnych i doprowadzi do upowszechnienia 

interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych 

przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia 

uczniów oraz podniesie poziom zajęć w szkole. 

Wartość całkowita zadania wynosi 17 500,00 zł, kwota 

dofinansowania to 14 000,00 zł, zaś kwota środków własnych 

stanowi 20% całości zadania i wynosi 3 500,00 zł. 
Marzena Kowalska 

 Dzieci korzystające z aktywnej tablicy 
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w szkole w Mniszewie 
 

W minionym roku biblioteka w Szkole Podstawowej 

w Mniszewie wzbogaciła się o nowe pozycje w szczególności lektury 

i nowości wydawnicze. Było to możliwe dzięki pozyskanym przez 

gminę Magnuszew środkom finansowym z rządowego projektu pn. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest 

wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję 

czytelnictwa. W ramach programu zrealizowano szereg działań 

promujących czytelnictwo m.in. warsztaty biblioteczne podczas których 

uczniowie poznali zasady funkcjonowania biblioteki i korzystania 

z księgozbioru, wystawy plastyczne, konkursy czytelniczo – teatralne 

organizowane w oparciu o najpopularniejsze dzieła literatury polskiej, 

projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. 

Szkoła aktywnie wykorzystała udział w realizacji Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. Program otworzył możliwości do 

nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole. W sumie zakupiono 

172 egz. książek. Koszt całości zadania to 3 100 zł, z czego pozyskana 

dotacja to 2 480,00 zł, zaś kwota 620,00 zł to środki własne gminy. 
Marzena Kowalska 

 

OSP w Gminie Magnuszew 
 

Strażacy z terenu Gminy Magnuszew wykorzystali ubiegły rok na poprawienie infrastruktury straż-

nic i wzbogacili placówki w nowe wyposażenie. 

Druhowie z OSP w Chmielewie cieszą się nowym samochodem pożarniczym. Jest to pojazd zbudo-

wany przez firmę Moto-Truck, na podwoziu Renault D14, o mocy silnika 280 KM. Pojazd wyposażony jest 

w zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 l, autopompę 

o wydajności 2960 l/min, najaśnicę zamontowaną na pneumatycznie wysuwanym maszcie oraz działko 

wodno-pianowe. Fundusze na zakup pojazdu, w kwocie 769 980 zł pozyskano z różnych źródeł:  
 Dotacja Komendanta Głównego PSP 380 000,00 zł; 

 Środki pieniężne pochodzące z firm ubezpieczeniowych 

180 000,00 zł;  

 Środki z samorządu województwa Mazowieckiego 

100 000,00 zł; 

 Środki z Gminy Magnuszew 100 000,00 zł; 

 Darowizna z fundacji ENEA 9 980,00 zł; 

Strażnica OSP w Chmielewie przeszła gruntowny re-

mont. Została wyposażona w instalację fotowoltaiczną o mocy 

6,8 kWp, dającą możliwość pozyskania energii elektrycznej, 

która zostanie wykorzystana do celów funkcjonowania strażni-

cy. Inwestycja ta została zrealizowana z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Warszawie – 30 000,00 zł oraz Gminy Magnuszew – 3 500,00 zł. 

Ze środków Gminy na kwotę 20 000,00 zł, zostało odnowione wnętrze strażnicy. Wykonano remont 

podłogi – położono terakotę, zagipsowano i pomalowano ściany. 

Z instalacji fotowoltaicznej korzystać też będą strażacy  OSP w Rozniszewie. Tam, podobnie jak 

w Chmielewie, zostały zamontowane panele fotowoltaiczne na dachu strażnicy o mocy 5,04 kWp, które będą 

produkować energię elektryczną. Koszt instalacji to kwota 24 600,00 zł, z tego 22 140,00 zł  to środki pozy-

skane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaś 2 460,00 zł to dofinansowanie otrzymane od 

Gminy Magnuszew. Została też wyremontowana wjazdowa brama garażowa oraz zrobiono nową posadzkę 

w garażu.  

Remontu posadzki garażowej dokonano także w strażnicy strażackiej w Mniszewie, na ten cel Gmi-

na Magnuszew przekazała kwotę 3 900,00 zł. Strażnica OSP w Magnuszewie wzbogaciła się o dwa po-

mieszczenia sanitarne, w których znajdują się prysznice, na potrzeby straży zakupiono tez pralkę automa-

tyczną i zmywarkę. Fundusze na ten cel strażacy pozyskali KSRG – 7 000,00 zł oraz od Gminy Magnuszew 

– 3 000,00 zł. 
Andrzej Nazorek 

Nowy samochód pożarniczy OSP w Chmielewie 

Lektury zakupione w ramach programu 
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Dbajmy o nasze środowisko! 

               

               Pismo Samorządu Gminy Magnuszew – „W Naszej Gminie” – Kwiecień 2021 

               Wydawca: Urząd Gminy w Magnuszewie 

               Przygotowanie i skład komputerowy: E. Wachnik, B. Kocyk 

               Nakład: 1 000 egz. 

               Adres wydawcy: ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew 

Jak segregować odpady 
 

Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe (worek żółty) 

Wrzucamy Nie Wrzucamy 
puste butelki plastikowe otwarte i zgniecione (nakrętki osobno), 

puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. 

po płynach, szamponach), plastikowe opakowania po żywności, 

folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe typu tetrapak (kartony po płynnej żywności), 

powinny być opróżnione, opakowania stalowe i aluminiowe 

(puszki,metalowe nakrętki po słoikach, pudełka, folie aluminiowe 

itp.), styropian opakowaniowy, lusto, szklanki, ceramika, talerze, 

szkło płaskie 

opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach 

przemysłowych i smarach, puszek i pojemników po farbach i 

lakierach, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych, 

tworzyw pianowych, styropianu budowalnego 

Szkło ( worek zielony) 

Wrzucamy Nie Wrzucamy 
Puste: butelki szklane (bez nakrętek), słoiki po przetworach, 

butelki po napojach (soki, woda, alkohol), szklane opakowania po 

kosmetykach,  

szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), szkła 

zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, 

naczyń żaroodpornych, ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, 

doniczki, miski), żarówek, świetlówek kineskopów, szklanych 

opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek 

pozostałością zawartości 

Papier i tektura (worek niebieski) 

Wrzucamy Nie Wrzucamy 
gazety, książki i inny papier, tekturę, worki papierowe, ścinki 

drukarskie 

opakowań z jakąkolwiek zawartością, tapet, kalki, 

zatłuszczonego papieru, kartonów po mleku i po napojach 

Odpady komunalne pozostałe po segregacji (worek czarny) 

Wrzucamy Nie Wrzucamy 
niedopałki papierosów, pieluchy jednorazowe, odchody zwierzęce 

pełne woreczki z odkurzacza, pampersy, inne odpady nie objęte 

segregacją, artykuły higieniczne, buty, ubrania, porcelana, opony 

rowerowe, dętki 

Odpadów kwalifikujących się do segragacji, odpadów 

niebezpiecznych (środki ochrony roślin, oleje i smary, kwasy) 

Gabaryty 

Wrzucamy Nie Wrzucamy 
Gabaryty: meble, suszarki do ubrań, deski do prasowania, kołdry, 

poduszki, opady dużych rozmiarów 

części samochodowych 

PSZOK 

Zbieramy: odpady budowlane i rozbiórkowe, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, papier i 

tektura, BIO, opony, gabaryty, elektro odpady popiół i żużel, opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki.  

Wrzucamy Nie Wrzucamy 
Opony: w całości tj. nie pociętych ,bez felg. 

przeciętych opon, opon z felgami, łabędzi, koszyczków, opon 

rowerowych, od taczek, dętek i innych elementów gumowych 

Elektroodpady: kompletne: pralki, lodówki, telewizory, monitory, 

sprzęt AGD, RTV 

Sprzętu bez silników, agregatów i cewek 

 


