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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,

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, 
Pracownicy Oœwiaty,
14 paŸdziernika jak co roku obchodziliœmy 
Dzieñ Edukacji Narodowej. To szczególne 
œwiêto wszystkich nauczycieli i pracowników 
oœwiaty. Kszta³towanie m³odych umys³ów i cha-
rakterów nale¿y do najtrudniejszych, ale jed-
noczeœnie najpiêkniejszych i najbardziej zasz-
czytnych zadañ. Wymaga nie tylko umie-
jêtnoœci, ale te¿ szczególnego talentu i zaanga¿owania. To Pañstwo wskazujecie 
drogê ¿yciow¹, rozbudzacie ciekawoœæ œwiata, wspieracie rad¹ i przyk³adem. 
Jesteœcie przewodnikami w ¿yciu m³odych ludzi, ujawniacie pasje, inspirujecie  
i motywujecie do podejmowania wyzwañ. To od wyników Pañstwa pracy zale¿y 
przysz³oœæ m³odego pokolenia Polaków.
Jeszcze raz pragnê Pañstwu podziêkowaæ za serce, zaanga¿owanie i poœwiêce-
nie, z jakim spe³niacie swoje powo³anie i d¹¿ycie do rozwoju osobowoœci ucznia 
oraz za otwartoœæ na zmiany, wynikaj¹ce z potrzeb wspó³czesnej edukacji.
Dziêkujê za pasjê i entuzjazm, za kszta³towanie postaw obywatelskich, za 
wpajanie m³odym ludziom ponadczasowych wartoœci. To dziêki Wam szko³a 
uczy i wychowuje, jest miejscem, z którego m³ody cz³owiek wyrusza w drogê ku 
dojrza³oœci.
¯yczê Pañstwu satysfakcji z pracy pedagogicznej, wielu sukcesów zawodowych 
i osobistych oraz poczucia wa¿noœci wykonywanego zawodu.
¯yczê, aby szacunek i wdziêcznoœæ uczniów wynagradza³a trudy Waszej nie-
³atwej pracy. Nie traæcie si³, energii i radoœci, bo tylko wtedy widzieæ bêdziecie  
w ka¿dym uczniu wyj¹tkow¹ i niepowtarzaln¹ osobê.

Grill dla seniorów... 

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Foto - Jacek Maria Jeliñski

Pomoc zwierzêtom

Nasz stosunek do „braci mniejszych” jest miar¹ 
naszego cz³owieczeñstwa. Pamiêtajmy, ¿e 
zwierzêta udomowione s¹ skazane tylko na na-
sz¹ opiekê. Pozbawiaj¹c jej, skazujemy je na 
wielkie cierpienia. Decyduj¹c siê na psa lub kota 
mieszkaj¹cego w domu opiekunowie bior¹ na 
siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ za ich dobrostan.
Nie b¹dŸmy tak¿e obojêtni na cierpienia innych 
czworonogów. Zauwa¿one zwierzêta bezdom-
ne, ranne b¹dŸ zaniedbane nale¿y zg³aszaæ w 
go-dzinach pracy urzêdu pod numerem 
telefonu: 25  756 25 40. 
Prosimy tak¿e te osoby, które mog³y by nam 
pomóc w zabezpieczeniu takich bezdomnych 
zwierz¹t , oferuj¹c im Dom Tymczasowy o kon-
takt z Urzêdem pod wy¿ej podanym numerem 
telefonu, w celu ustalenia zasad i zakresu wspó³-
pracy. Szukamy DT dla piesków i kotków.

A k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

MZM INFORMACJA
Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od 
studni S2 do studni Sr. 1 w ul. Leœnej w Kolonii 
Janów dofinansowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie po¿yczki, w kwocie 
472.000,00 z³.

INFORMACJA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci 
Nowe Osiny i Osiny - czêœæ po³udniowa, do-
finansowana przez WFOŒiG w Warszawie,      
w formie po¿yczki, w kwocie 995.000,00 z³.

Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania 

Problemów 
Alkoholowych
w Miñsku Mazowieckim

Zaprasza

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
15 00w godz. 16 - 18

W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy 
nast¹pi w nocy z soboty 30 paŸdziernika na 
niedzielê 31 paŸdziernika. Zegary przesuniemy 
o godzinê do ty³u - z 3:00 na godzinê 2:00. Po 
zmianie czasu dni bêd¹ wydawa³y siê krótsze,   
a s³oñce bêdzie zachodziæ znacznie wczeœniej 
ni¿ teraz. Prawdopodobnie bêdzie to ju¿ ostania 
taka zmiana czasu. Docieraj¹ sygna³y, ¿e wiosn¹ 
wrócimy do czasu naturalnego i bêdzie to wtedy 
ostatnie, po wielu dziesiêcioleciach, przesta-
wianie zegarków.

Zmiana czasu na zimowy 

15 paŸdziernika odby³o siê oficjalne przekaza-
nie sprzêtu, umundurowania i samochodu rato-
wniczo-gaœniczego jednostkom Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych z terenu naszej gminy.
Podczas oficjalnej uroczystoœci w UG Miñsk 
Mazowiecki, s³owa podziêkowania Druhom za 
oddanie w s³u¿bie, skierowali przedstawiciele 
naszej gminy - Wójt Gminy Antoni Janusz Pie-
choski, Sekretarz Gminy Jolanta Damasiewicz, 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemys³aw 
Wojda i Radny Gminy Zbigniew Chodziñski.
Szczególne podziêkowania, w imieniu w³asnym 
oraz naszych stra¿aków, kierujemy do osób, dziê-
ki którym nasza gmina otrzyma³a dotacjê, po-
zwalaj¹c¹ na doposa¿enie jednostek. Pani Tere-
sie Wargockiej Pos³owi na Sejm RP oraz Cz³on-
kom Zarz¹du Województwa Mazowieckiego - 
Pani El¿biecie Lanc oraz Pani Janinie Ewie 
Orze³owskiej. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Sto-
jad³ach otrzyma³a a¿ 50 % dotacji z bud¿etu 
Samorz¹du Województwa Mazowieckiego na 
sprzêt i umundurowanie dla naszych stra¿aków. 
Zakupiony sprzêt to miêdzy innymi: ubrania 
specjalne wraz z butami stra¿ackimi, rêkawi-
cami, he³mami z latarkami, a tak¿e aparaty 
ochrony dróg oddechowych oraz sprzêt wybu-
rzeniowy i pomocniczy. Pe³na wartoœæ zakupio-
nego przez Gminê wyposa¿enia to 37 867  z³.
Nowy sprzêt otrzyma³a te¿ jednostka Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Zamieniu. Druhowie 
otrzymali nowy rozpieracz cylindryczny s³u¿¹-
cy miêdzy innymi do ratownictwa drogowego,  
a tak¿e he³my i rêkawice stra¿ackie. Gmina 
zakupi³a sprzêt za kwotê 22 519  z³, która zosta³a 
wsparta dotacj¹ Samorz¹du Województwa Ma- 
zowieckiego w wysokoœci a¿ 22 169  z³.
Jednoczeœnie odby³o siê przekazanie oraz poœwiê-
cenie przez kapelana Powiatowej Stra¿y Po¿ar-
nej  ksiêdza Zenona Wójcika, samochodu rato-
wniczo-gaœniczego, który w ubieg³ym roku tra-
fi³ do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Stojad³ach. 
Uroczystoœæ zosta³a od³o¿ona w czasie z powo-
du pandemii. Zakupiony samochód to MAN 
TGM 18.320, którego wartoœæ opiewa na kwotê 
ponad 900 000 z³. Kwota przekazana na ten cel 
przez gminê to prawie 350 000 z³. Samorz¹d 
Województwa Mazowieckiego wspar³ zakup 
samochodu, przeznaczaj¹c ze swojego bud¿etu 
œrodki w wysokoœci 100 000 z³. Zakup by³ te¿ 
sfinansowany przez WFOŒ oraz Komendanta 
G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Miñsku 
Mazowieckim.
W uroczystoœci brali te¿ udzia³: Prezes Zarz¹du 
Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP 
S³awomir Barankiewicz, a tak¿e przedstawi-
ciele OSP w Stojad³ach i OSP w Zamieniu, na 
czele z Prezesami jednostek.
Gratulujemy otrzymania tak potê¿nego wspar-
cia, które pomo¿e ratowaæ ludzkie ¿ycie i wes-
prze pracê naszych Druhów. ̄ yczymy tyle samo 
powrotów co wyjazdów !

OSP w Stojad³ach i w Zamieniu 
otrzyma³y znaczne doposa¿enie!
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Dzieñ nauczyciela

Wrzesieñ w SP w Stojad³ach up³yn¹³ pod znakiem wielu ró¿norodnych 
wydarzeñ. Pierwszego wrzeœnia uczniowie wraz z rodzicami i gronem 
pedagogicznym uroczyœcie rozpoczêli nowy Rok Szkolny. Dla tego-
rocznych pierwszoklasistów by³ to dzieñ wyj¹tkowy. W obecnoœci 
Rodziców zostali pasowani na Uczniów przez Pana Dyrektora.
Nastêpnego dnia odby³o siê ognisko powitalne. Ciep³o ogniska, za-
pach pieczonej kie³baski i kilka ulubionych piosenek sprawi³o, ¿e ucz-
niowie zapomnieli na chwilê, ¿e wakacje w³aœnie siê skoñczy³y…
Wrzesieñ by³ dla szko³y w Stojad³ach miesi¹cem wyj¹tkowym za spra-
w¹ beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego, pa-
trona placówki. Z tej okazji w niedzielê 12 wrzeœnia odby³ siê koncert 
Soli Deo - Jedynemu Bogu, a kilka dni wczeœniej uczniowie starszych 
klas wraz z wychowawcami odbyli krótk¹ pielgrzymkê œladami 
B³ogos³awionego. Odwiedzili Zuzelê oraz Andrzejewo. W Zuzeli, 
miejscu urodzenia Prymasa Tysi¹clecia, zwiedzili koœció³ pw. Prze-
mienienia Pañskiego, w którym zosta³ ochrzczony, Muzeum Lat 
Dzieciêcych oraz odmówili modlitwê nad grobem jego matki  - 
Julianny z Karpów Wyszyñskiej. W Andrzejewie zwiedzili koœció³ 

29 wrzeœnia prawie sto osób z naszej szko³y wybra³o siê na wycieczkê do Sandomierza. 
Nikogo nie przerazi³a pobudka o wschodzie s³oñca, humory dopisywa³y od samego rana. 
Pierwsze kroki skierowaliœmy do bazyliki katedralnej pod wezwaniem Narodzenia Naj-
œwiêtszej Marii Panny. Pani przewodnik opowiedzia³a nam o tej gotyckiej œwi¹tyni wznie-
sionej z fundacji Kazimierza Wielkiego. Nastêpnie udaliœmy siê na spacer obok Collegium 
Gostomianum, Domu D³ugosza i Zamku Królewskiego. Ogl¹daliœmy tak¿e mury miejskie 
jednoczeœnie s³uchaj¹c ciekawostek o tym starym grodzie. Przeszliœmy ul. ¯ydowsk¹ obok 
dawnej Synagogi, wys³uchaliœmy zabawnej historii w Zbrojowni, by w koñcu zwiedziæ 
Podziemn¹ Tras¹ Turystyczn¹ ze s³ynnymi lochami z XV i XVI w.
Mieliœmy te¿ mo¿liwoœæ w³asnorêcznie wybiæ sandomiersk¹ monetê! 
Na koniec posililiœmy siê pyszn¹ pizz¹, by w koñcu udaæ siê w drogê powrotn¹.
Dziêkujemy Elba Travel  za wzorowe zorganizowanie wycieczki.

Przez ca³y paŸdziernik zbieramy w szkole 
artyku³y dla zwierz¹t ze schroniska Ma³e Bo¿e. 
Mo¿na przynosiæ karmê such¹ i  mokr¹,  koce, 
zabawki, smycze, obro¿e, preparaty na kleszcze  
z d³ugim terminem wa¿noœci.
Rzeczy zbieramy w sali 25. Pomó¿my zwie-
rzêtom lepiej znosiæ trudy dnia codziennego.

Dziêkujemy w imieniu czworono¿nych 
przyjació³!!

5G³osZiemiMiñskiej

Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, w którym Kardyna³ Wyszyñski 
przyj¹³ sakramenty pierwszej komunii i bierzmowania.
27 wrzeœnia zakoñczy³a siê pierwsza w tym roku szkolnym akcja chary-
tatywna Szkolnego Ko³a Wolontariatu, koordynowanego przez pani¹ Dianê 
Branick¹. Dzieciom z Domu Dziecka w Falbogach zosta³y przekazane przy-
bory szkolne i materia³y plastyczne. Dziêki dobrym sercom uczniów i ich 
rodziców uda³o siê zebraæ wszystkie potrzebne artyku³y. Jak twierdzi pani 
Diana, wspó³praca Szkolnego Ko³a Wolontariatu z Domem Dziecka w Fal-
bogach dopiero siê rozpoczyna  i planowane s¹ kolejne wydarzenia.
W akcji Sprz¹tania Œwiata szko³a w Stojad³ach wziê³a udzia³ ju¿ po raz 27. 
Tym razem jej has³o przewodnie brzmia³o „Myœlê, wiêc nie œmiecê”.
Poza tradycyjnym uprz¹tniêciem terenu przyszkolnego, w które zaanga¿o-
wa³a siê ca³a spo³ecznoœæ uczniowska, szczególnie wykazali siê pi¹toklasiœci, 
którzy pod opiek¹ pani Ma³gorzaty Wisieckiej przygotowali prelekcjê dla ucz-
niów klas I-III. Najm³odsi poznali m.in. zasady prawid³owej segregacji 
odpadów oraz dowiedzieli siê, ile czasu potrzeba na roz³o¿enie siê jednej 
plastikowej butelki. 

S Z K O £ A P O D S T A W O W A  - J A N Ó W

Od kilku dni Samorz¹d Uczniowski pod kierunkiem Pani Alicji Grabek sadzi cebulki kwiatów  
w miejscu, które zosta³o stworzone dwa lata temu, by uczciæ 100-lecie odzyskania niepo-
dleg³oœci Polski. Mamy nadziejê, ¿e wiosn¹ kontury naszej piêknej Ojczyzny wype³ni¹ siê 
barwami narodowym. Bêdziemy dbaæ przez ca³¹ zimê tak, aby wiosn¹ kwietnik przed szko³¹ 
zakwit³  bia³o-czerwonymi tulipanami.

S Z K O £ A P O D S T A W O W A  - S T O J A D £ A

12 wrzeœnia odby³y siê obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie 
Miñsk Mazowiecki. Tegorocznym gospodarzem uroczystoœci by³a 
Szko³a Podstawowa im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Zamieniu. 

Przez wzgl¹d na trwaj¹c¹ pandemiê równie¿ tegoroczne wydarzenie 
przebiega³o w w¹skim gronie i mia³o jedynie wymiar symboliczny.
Wójt Gminy zaprosi³ 14 przedstawicieli lokalnych Szkó³ Podstawo-
wych, których nagrodzi³ za ca³oroczn¹ pracê. W tym gronie znaleŸli siê 
dyrektorowie szkó³ gminnych oraz najbardziej zas³u¿eni przedstawi-
ciele kadry nauczycielskiej i pracowników obs³ugi szko³y. 
W trakcie spotkania Wójt Gminy tak¿e przekaza³ ¿yczenia od ca³ego 
samorz¹du dla wszystkich oœwiatowców z terenu naszej gminy. 

DZIEÑ

EDUKACJI

NARODOWEJ

Raz jeszcze sk³adamy 
najserdeczniejsze ¿yczenia 

wszystkim osobom 
Pracuj¹cym w oœwiacie 

i dziêkujemy 
za codzienn¹ pracê 

dla najm³odszych mieszkañców 
Naszej gminy. 

Foto i opracowanie - Edyta Rek

Wycieczka do Sandomierza

WSPOMÓ¯ PSIAKA LUB KOCIAKA

Patriotyczna akcja samorz¹du
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G m i n n y p u n k t k o n s u l t a c y j n o - i n f o r m a c y j n y p r o g r a m u

Z przyjemnoœci¹ pragniemy poinformowaæ, 
¿e w dniu 25 maja w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska w Warszawie 
zosta³o zawarte porozumienie w sprawie uru-
chomienia w Urzêdzie Gminy punktu konsul-
tacyjnego - informacyjnego, w którym bêdzie 
mo¿liwoœæ uzyskania informacji, z³o¿enia 
wniosku o dofinasowanie oraz wniosku o 
rozli-czenie w ramach programu „Czyste 
powietrze"

Punkt konsultacyjno  informacyjny bêdzie 
dostêpny dla mieszkañców Gminy Miñsk 
Mazowiecki we wtorki i œrody w godzinach 

00 00 00 008 -12  oraz w pi¹tki w godzinach 8  - 11 . 
Zalecany jest wczeœniejszy kontakt telefo-
niczny w celu umówienia spotkania z gmin-
nym konsultantem pod numerem telefonu 
25 756 25 31.

Program CZYSTE POWIETRZE
w pytaniach i odpowiedziach

Sk¹d wiemy jaki zakupiæ styropian (jak¹ 
ma mieæ gruboœæ i jakie w³aœciwoœci izola-
cyjne) do docieplenia przegród?
Gruboœæ ocieplenia mo¿na wyliczyæ korzy-
staj¹c z kalkulatora, do którego przekierowa-
nie dostêpne jest na stronie czystepowiet-
rze.gov.pl(https://kalkulatorczystepowietrz
e.kape.gov.pl/). 
W przypadku realizacji zadania zwi¹zanego   
z ociepleniem przegród budowlanych, wnios-
kodawca oœwiadcza, ¿e przedsiêwziêcie bê-
dzie zrealizowane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, w którym w art. 5 ust. 2b okreœ-
lono, ¿e w przypadku robót budowlanych po-
legaj¹cych na dociepleniu budynku, obej-
muj¹cych ponad 25% powierzchni przegród 
zewnêtrznych tego budynku, nale¿y spe³niæ 
wymagania minimalne dotycz¹ce energoosz-
czêdnoœci i ochrony cieplnej przewidziane     
w przepisach techniczno-budowlanych dla 
przebudowy budynku. Aktualne, obowi¹zu-
j¹ce od 31 grudnia 2020 r. wymagania tech-
niczne dla przenikalnoœci cieplnej s¹ 
okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
Co w sytuacji, gdzie budynek jest ogrzewa-
ny kuchni¹ kaflow¹? Czy do przyznania 
dofinansowania na kocio³ wêglowy (budy-
nek nie posiada przy³¹czenia do sieci gazo-
wej) wystarczy zaœwiadczenie od kominia-
rza o od³¹czeniu pieca kaflowego od prze-
wodu kominowego?

„CZYSTE POWIETRZE”„CZYSTE POWIETRZE”

W celu uzyskania dotacji na zakup i monta¿ no-
wego Ÿród³a ciep³a konieczne jest zlikwidowa-
nie w budynku wszystkich nieefektywnych Ÿró-
de³ ciep³a na paliwo sta³e. W przypadku kuchni 
kaflowych dopuszczalne jest pozostawienie te-
go typu trzonu kuchennego w budynku, np.      
w celach dekoracyjnych. Wówczas konieczne 
jest trwa³e od³¹czenie kuchni kaflowej od prze-
wodu kominowego, co musi byæ potwierdzone 
odpowiednim dokumentem wystawionym 
przez mistrza kominiarskiego. Zgodnie z pro-
gramem, aby uzyskaæ dofinansowanie kosztów 
nowego kot³a na wêgiel konieczne jest z³o¿enie 
wniosku o dofinansowanie obejmuj¹cego ten 
koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub rów-
nowa¿nego dokumentu ksiêgowego) i monta¿u 
tego kot³a do 31 grudnia 2021 r.
Czy dobrze rozumiem, ¿e nie ma koniecz-
noœci likwidacji kominka, ani te¿ wyposa¿a-
nia go w jakiœ inny wk³ad np. zgodny z „eko-
projektem"/„ekodesignem"? Czy w budynku 
mo¿e pozostaæ taki kominek rekreacyjny z ot-
wart¹ komor¹ spalania  bez ¿adnego wk³adu?
W celu uzyskania dotacji na zakup i monta¿ 
nowego Ÿród³a ciep³a konieczne jest zlikwido-
wanie w budynku wszystkich nieefektywnych 
Ÿróde³ ciep³a na paliwo sta³e. Dopuszcza siê po-
zostawienie (o ile docelowe zapisy uchwa³y an-
tysmogowej obowi¹zuj¹cej na danym terenie 
nie zabraniaj¹ ich stosowania) kominków wy-
korzystywanych tylko do celów rekreacyjnych, 
równie¿ takich z otwart¹ komor¹ spalania.
Beneficjent posiada dwa Ÿród³a ciep³a (piec 
wêglowy niespe³niaj¹cy wymagañ 5 klasy i ga-
zowy nowej generacji). Osoba chce z³o¿yæ 
wniosek na docieplenie budynku. Czy w ta-
kiej sytuacji musi pozbyæ siê pieca, który nie 
spe³nia za³o¿eñ programu?
Tak, poniewa¿ w celu uzyskania dotacji na 
termomodernizacjê budynku konieczne jest zli-
kwidowanie wszystkich nieefektywnych Ÿróde³ 
ciep³a na paliwo sta³e w tym budynku przed z³o-
¿eniem wniosku o dofinansowanie. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e w budynku, dla którego wyst¹-
piono o zgodê na budowê/dokonano zg³oszenia 
budowy po 31 grudnia 2013 r. w programie nie 
udziela siê dofinansowania na ocieplenie prze-
gród budowlanych oraz wymianê stolarki 
okiennej i drzwiowej.
Czy mo¿na skorzystaæ z dofinansowania wy-
miany kot³a i ocieplenia budynku istniej¹-
cego (czêœci parterowej), który obecnie bê-
dzie nadbudowywany? (jest pozwolenie na 
budowê z 2019 r.)
Zgodnie z zapisami Programu, kwalifikowane 
s¹ wydatki poniesione w budynkach istniej¹-
cych oddanych do u¿ytkowania (niezale¿nie 

czy jest to podpiwniczenie, parter czy piêtro 
budynku jednorodzinnego). Program nie dofi-
nansowuje zadañ termomodernizacyjnych i in-
stalacyjnych dla rozbudowywanych, przebu-
dowywanych czêœci budynku, dla których pro-
jekt budowlany musi uwzglêdniaæ ju¿ wyko-
nanie np. ocieplenia przegród budowlanych 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami tech-
nicznymi okreœlonymi w przepisach Prawa bu-
dowlanego. Zatem dofinansowanie mo¿na 
uzyskaæ ale jedynie na prace w czêœci ju¿ 
istniej¹cej.
Po z³o¿eniu wniosku o dofinansowanie o wy-
mianê Ÿród³a ciep³a zaznaczono piec na 
pellet o podwy¿szonej efektywnoœci, a przy 
rozliczeniu okazuje siê, ¿e to piec „zwyk³y". 
Co w takie sytuacji?
Taki przypadek wymaga zmiany podpisanej 
umowy o dofinansowanie. W przypadku zmia-
ny zakresu rzeczowego po podpisaniu umowy 
z wfoœigw, zgoda na aneksowanie umowy na-
le¿y do wfoœigw.
Czy sk³adaj¹c wniosek na termomoderni-
zacjê i wymianê kot³a wa¿na jest kolejnoœæ 
wykonanych inwestycji?
W programie „Czyste Powietrze" kolejnoœæ 
wykonywanych zadañ wchodz¹cych w sk³ad 
przedsiêwziêcia jest dowolna, przy czym na-
le¿y mieæ na uwadze, ¿e w sytuacji, gdy w ra-
mach przedsiêwziêcia wymieniane jest nie-
efektywne Ÿród³o ciep³a, w pierwszym wnios-
ku o p³atnoœæ wymagane jest rozliczenie wy-
miany Ÿród³a ciep³a oraz potwierdzenie lik-
widacji/trwa³ego wy³¹czenia z u¿ytku 
wszystkich „starych" Ÿróde³ ciep³a niespe³-
niaj¹cych warunków programu. W przypadku 
œcie¿ki realizowanej bezpoœrednio przez 
wfoœigw, wyp³ata dotacji mo¿e byæ zrealizo-
wana maksymalnie w trzech czêœciach (wnios-
ki czêœciowe i wniosek koñcowy). W przy-
padku œcie¿ki bankowej, mo¿e byæ z³o¿ony 
jeden wniosek o p³atnoœæ, po zrealizowaniu 
ca³ego przedsiêwziêcia
Z kim, z jak¹ instytucj¹ mo¿e kontaktowaæ 
siê zainteresowany ulg¹ termomoderniza-
cyjn¹ beneficjent?
W sprawie ulgi termomodernizacyjnej mo¿na 
kontaktowaæ siê z Krajow¹ Informacj¹ Skar-
bow¹. Ponadto, szczegó³owe informacje do-
tycz¹ce korzystania z ulgi termomoderniza-
cyjnej dostêpne s¹ na stronie MF.
(Https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-
s to sowan ia -u lg i -w-p i t -na -wspa rc i e -
termomodernizacji-budynkow-jednoro-
dzinnych). 

•ród³o: https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-
powietrza-2021-webinarium-1/

•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. Styropian opakowaniowy (po  lodówce, pralce, 
telewizorze)
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.

•WOREK ̄ Ó£TY

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021

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

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

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna - Zamienie

Jednak to nie koniec dofinansowania jakie tego 
dnia stra¿acy z Zamienia otrzymali ze œrodków 
WFOŒiGW w Warszawie oraz NFOŒiGW.
OSP Zamienie wzbogaci siê o nowy sprzêt        
i umundurowanie za kwotê 21 765  z³. 
Z czego WOŒiGW oraz NFOŒiGW przekaza³y         
18 500  z³,  a Gmina Miñsk Maz.  3 264 z³. 
Ponadto MDP przy Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Zamieniu doposa¿ona zostanie w umun-
durowanie i sprzêt stra¿acki za kwotê              
12 850 z³. WFOŒiGW przeka¿e 10 922 z³, a 
pozosta³e 1 927 z³ do³o¿y Gmina Miñsk Maz. 

Za te œrodki zakupione zostan¹ miêdzy innymi 
ubrania specjalne, buty, rêkawice, he³my oraz 
armatura po¿arnicza, motopompa p³ywaj¹ca     
i narzêdzia ratownicze.

W dniu 4 paŸdziernika 2021 r. druhowie           
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zamieniu 
otrzymali dofinansowanie na zakup nowego 
œredniego samochodu ratowniczo-gaœniczego 
ze œrodków WFOŒiGW w Warszawie oraz 
NFOŒiGW w wysokoœci 400 000  z³. 
Ca³a kwota potrzebna do zakupu nowego po-
jazdu to 1 038 999  z³.
Wczeœniej OSP Zamienie otrzyma³o na ten cel 
dotacjê od Gminy Miñsk Mazowiecki w wyso-
koœci 450 000 z³. Z czego 350 000,  z³  pocho-
dzi ze œrodków w³asnych gminy, a pozosta³e 
100 000 z³ to dotacja przekazana Gminie Miñsk 
Mazowiecki przez Województwo Mazowie-
ckie. Zakup dofinansowa³ tak¿e Komendant 
G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej ze œrod-
ków przekazanych przez zak³ady ubezpieczeñ  
w wysokoœci 130 000  z³ .
Resztê kwoty potrzebnej do zakupu swojego 
samochodu, czyli 58999 z³ zgromadzili dru-
howie OSP Zamienie. 

Gratulujemy stra¿akom 
OSP Zamienie 

pozyskania tak du¿ych œrodków
na zakup samochodu i sprzêtu,
który na pewno bêdzie s³u¿y³

naszej gminie przez d³ugie lata.
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Z przyjemnoœci¹ pragniemy poinformowaæ, 
¿e w dniu 25 maja w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska w Warszawie 
zosta³o zawarte porozumienie w sprawie uru-
chomienia w Urzêdzie Gminy punktu konsul-
tacyjnego - informacyjnego, w którym bêdzie 
mo¿liwoœæ uzyskania informacji, z³o¿enia 
wniosku o dofinasowanie oraz wniosku o 
rozli-czenie w ramach programu „Czyste 
powietrze"

Punkt konsultacyjno  informacyjny bêdzie 
dostêpny dla mieszkañców Gminy Miñsk 
Mazowiecki we wtorki i œrody w godzinach 

00 00 00 008 -12  oraz w pi¹tki w godzinach 8  - 11 . 
Zalecany jest wczeœniejszy kontakt telefo-
niczny w celu umówienia spotkania z gmin-
nym konsultantem pod numerem telefonu 
25 756 25 31.

Program CZYSTE POWIETRZE
w pytaniach i odpowiedziach

Sk¹d wiemy jaki zakupiæ styropian (jak¹ 
ma mieæ gruboœæ i jakie w³aœciwoœci izola-
cyjne) do docieplenia przegród?
Gruboœæ ocieplenia mo¿na wyliczyæ korzy-
staj¹c z kalkulatora, do którego przekierowa-
nie dostêpne jest na stronie czystepowiet-
rze.gov.pl(https://kalkulatorczystepowietrz
e.kape.gov.pl/). 
W przypadku realizacji zadania zwi¹zanego   
z ociepleniem przegród budowlanych, wnios-
kodawca oœwiadcza, ¿e przedsiêwziêcie bê-
dzie zrealizowane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, w którym w art. 5 ust. 2b okreœ-
lono, ¿e w przypadku robót budowlanych po-
legaj¹cych na dociepleniu budynku, obej-
muj¹cych ponad 25% powierzchni przegród 
zewnêtrznych tego budynku, nale¿y spe³niæ 
wymagania minimalne dotycz¹ce energoosz-
czêdnoœci i ochrony cieplnej przewidziane     
w przepisach techniczno-budowlanych dla 
przebudowy budynku. Aktualne, obowi¹zu-
j¹ce od 31 grudnia 2020 r. wymagania tech-
niczne dla przenikalnoœci cieplnej s¹ 
okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
Co w sytuacji, gdzie budynek jest ogrzewa-
ny kuchni¹ kaflow¹? Czy do przyznania 
dofinansowania na kocio³ wêglowy (budy-
nek nie posiada przy³¹czenia do sieci gazo-
wej) wystarczy zaœwiadczenie od kominia-
rza o od³¹czeniu pieca kaflowego od prze-
wodu kominowego?

„CZYSTE POWIETRZE”„CZYSTE POWIETRZE”

W celu uzyskania dotacji na zakup i monta¿ no-
wego Ÿród³a ciep³a konieczne jest zlikwidowa-
nie w budynku wszystkich nieefektywnych Ÿró-
de³ ciep³a na paliwo sta³e. W przypadku kuchni 
kaflowych dopuszczalne jest pozostawienie te-
go typu trzonu kuchennego w budynku, np.      
w celach dekoracyjnych. Wówczas konieczne 
jest trwa³e od³¹czenie kuchni kaflowej od prze-
wodu kominowego, co musi byæ potwierdzone 
odpowiednim dokumentem wystawionym 
przez mistrza kominiarskiego. Zgodnie z pro-
gramem, aby uzyskaæ dofinansowanie kosztów 
nowego kot³a na wêgiel konieczne jest z³o¿enie 
wniosku o dofinansowanie obejmuj¹cego ten 
koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub rów-
nowa¿nego dokumentu ksiêgowego) i monta¿u 
tego kot³a do 31 grudnia 2021 r.
Czy dobrze rozumiem, ¿e nie ma koniecz-
noœci likwidacji kominka, ani te¿ wyposa¿a-
nia go w jakiœ inny wk³ad np. zgodny z „eko-
projektem"/„ekodesignem"? Czy w budynku 
mo¿e pozostaæ taki kominek rekreacyjny z ot-
wart¹ komor¹ spalania  bez ¿adnego wk³adu?
W celu uzyskania dotacji na zakup i monta¿ 
nowego Ÿród³a ciep³a konieczne jest zlikwido-
wanie w budynku wszystkich nieefektywnych 
Ÿróde³ ciep³a na paliwo sta³e. Dopuszcza siê po-
zostawienie (o ile docelowe zapisy uchwa³y an-
tysmogowej obowi¹zuj¹cej na danym terenie 
nie zabraniaj¹ ich stosowania) kominków wy-
korzystywanych tylko do celów rekreacyjnych, 
równie¿ takich z otwart¹ komor¹ spalania.
Beneficjent posiada dwa Ÿród³a ciep³a (piec 
wêglowy niespe³niaj¹cy wymagañ 5 klasy i ga-
zowy nowej generacji). Osoba chce z³o¿yæ 
wniosek na docieplenie budynku. Czy w ta-
kiej sytuacji musi pozbyæ siê pieca, który nie 
spe³nia za³o¿eñ programu?
Tak, poniewa¿ w celu uzyskania dotacji na 
termomodernizacjê budynku konieczne jest zli-
kwidowanie wszystkich nieefektywnych Ÿróde³ 
ciep³a na paliwo sta³e w tym budynku przed z³o-
¿eniem wniosku o dofinansowanie. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e w budynku, dla którego wyst¹-
piono o zgodê na budowê/dokonano zg³oszenia 
budowy po 31 grudnia 2013 r. w programie nie 
udziela siê dofinansowania na ocieplenie prze-
gród budowlanych oraz wymianê stolarki 
okiennej i drzwiowej.
Czy mo¿na skorzystaæ z dofinansowania wy-
miany kot³a i ocieplenia budynku istniej¹-
cego (czêœci parterowej), który obecnie bê-
dzie nadbudowywany? (jest pozwolenie na 
budowê z 2019 r.)
Zgodnie z zapisami Programu, kwalifikowane 
s¹ wydatki poniesione w budynkach istniej¹-
cych oddanych do u¿ytkowania (niezale¿nie 

czy jest to podpiwniczenie, parter czy piêtro 
budynku jednorodzinnego). Program nie dofi-
nansowuje zadañ termomodernizacyjnych i in-
stalacyjnych dla rozbudowywanych, przebu-
dowywanych czêœci budynku, dla których pro-
jekt budowlany musi uwzglêdniaæ ju¿ wyko-
nanie np. ocieplenia przegród budowlanych 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami tech-
nicznymi okreœlonymi w przepisach Prawa bu-
dowlanego. Zatem dofinansowanie mo¿na 
uzyskaæ ale jedynie na prace w czêœci ju¿ 
istniej¹cej.
Po z³o¿eniu wniosku o dofinansowanie o wy-
mianê Ÿród³a ciep³a zaznaczono piec na 
pellet o podwy¿szonej efektywnoœci, a przy 
rozliczeniu okazuje siê, ¿e to piec „zwyk³y". 
Co w takie sytuacji?
Taki przypadek wymaga zmiany podpisanej 
umowy o dofinansowanie. W przypadku zmia-
ny zakresu rzeczowego po podpisaniu umowy 
z wfoœigw, zgoda na aneksowanie umowy na-
le¿y do wfoœigw.
Czy sk³adaj¹c wniosek na termomoderni-
zacjê i wymianê kot³a wa¿na jest kolejnoœæ 
wykonanych inwestycji?
W programie „Czyste Powietrze" kolejnoœæ 
wykonywanych zadañ wchodz¹cych w sk³ad 
przedsiêwziêcia jest dowolna, przy czym na-
le¿y mieæ na uwadze, ¿e w sytuacji, gdy w ra-
mach przedsiêwziêcia wymieniane jest nie-
efektywne Ÿród³o ciep³a, w pierwszym wnios-
ku o p³atnoœæ wymagane jest rozliczenie wy-
miany Ÿród³a ciep³a oraz potwierdzenie lik-
widacji/trwa³ego wy³¹czenia z u¿ytku 
wszystkich „starych" Ÿróde³ ciep³a niespe³-
niaj¹cych warunków programu. W przypadku 
œcie¿ki realizowanej bezpoœrednio przez 
wfoœigw, wyp³ata dotacji mo¿e byæ zrealizo-
wana maksymalnie w trzech czêœciach (wnios-
ki czêœciowe i wniosek koñcowy). W przy-
padku œcie¿ki bankowej, mo¿e byæ z³o¿ony 
jeden wniosek o p³atnoœæ, po zrealizowaniu 
ca³ego przedsiêwziêcia
Z kim, z jak¹ instytucj¹ mo¿e kontaktowaæ 
siê zainteresowany ulg¹ termomoderniza-
cyjn¹ beneficjent?
W sprawie ulgi termomodernizacyjnej mo¿na 
kontaktowaæ siê z Krajow¹ Informacj¹ Skar-
bow¹. Ponadto, szczegó³owe informacje do-
tycz¹ce korzystania z ulgi termomoderniza-
cyjnej dostêpne s¹ na stronie MF.
(Https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-
s to sowan ia -u lg i -w-p i t -na -wspa rc i e -
termomodernizacji-budynkow-jednoro-
dzinnych). 

•ród³o: https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-
powietrza-2021-webinarium-1/

•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. Styropian opakowaniowy (po  lodówce, pralce, 
telewizorze)
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.

•WOREK ̄ Ó£TY

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021

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

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

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna - Zamienie

Jednak to nie koniec dofinansowania jakie tego 
dnia stra¿acy z Zamienia otrzymali ze œrodków 
WFOŒiGW w Warszawie oraz NFOŒiGW.
OSP Zamienie wzbogaci siê o nowy sprzêt        
i umundurowanie za kwotê 21 765  z³. 
Z czego WOŒiGW oraz NFOŒiGW przekaza³y         
18 500  z³,  a Gmina Miñsk Maz.  3 264 z³. 
Ponadto MDP przy Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Zamieniu doposa¿ona zostanie w umun-
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Modernizacja nawierzchni 
œcie¿ki pieszo-rowerowej 
Huta Miñska - Miñsk Mazowiecki

d³ugoœæ - 1 300 m
wartoœæ realizacji - 289 929 z³

Zadowolony Wojtuœ ze swoim Tat¹ podczas 
rowerowej wycieczki na nowej œcie¿ce...

W zgodnej opinii uzyskanej od licznych rowerzystek 
i rowerzystów spotkanych na œcie¿ce - jest to 
doskonale przeprowadzona, trafna inwestycja. 
Chwalono tak¿e wczeœniej wykonane oœwietlenie 
œcie¿ki, zapewniaj¹ce bezpieczn¹ jazdê po zmroku.

œcie¿ka 
rowerowa

gmina Miñsk Mazowiecki

nak³adki asfaltowe na gminnych drogach

lokalizacja
prac

d³ugoœæ
odcinka

wartoœæ
robót

w sumie prace wykonano 
na sumarycznym 
odcinku 6 740 m

za kwotê 1 503 686 z³

Brzóze, ul. S³oneczna 365 m 42 291,-
Grêbiszew, droga na cmentarz 290 m  49 331,-
Stojad³a, ul. Wspólna 270 m 44 553,-
Budy Barcz¹ckie, ul. Ogrodowa 390 m 55 006,-
Grêbiszew/Maliszew, ul. Leœna 1020 m 170 412,-
Józefów, droga nr 986 70 m 26 113,-
Niedzia³ka Druga, ul. Nowa 870 m 127 490,-
Stara Niedzia³ka, ul. Radoœæ 175 m 26 605,-
Stara Niedzia³ka, ul. Lotniskowa 210 m 52 306,-
Cielechowizna, droga na dz. nr 32 165 m 33 284,-
Zamienie, ul. Brzozowa 1300 m 282 224,-
Stare Zakole, u. Wspólna 628 m 116 051,-
Marianka, droga gminna 200 m 32 853,-
Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego 787 m 245 167,-

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

wyremontowana 

zielona gmina

Gmina Miñsk Mazowiecki uprzejmie informuje, i¿ prace zwi¹zane         
z „Budow¹ kanalizacji sanitarnej w czêœci miejscowoœci Kolonia Janów, 
Osiny i Budy Janowskie”, zosta³y zakoñczone. Nieruchomoœci znajdu-
j¹ce siê w rejonie objêtym tym projektem od dnia uzyskania pozwolenia 
na u¿ytkowanie tj. od 1 paŸdziernika 2021 roku mog¹ byæ przy³¹czane do 
wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Aby spe³niæ wszelkie formalnoœci zwi¹zane z wykonaniem przy³¹cza 
kanalizacyjnego i odprowadzenia œcieków nale¿y spe³niæ poni¿sze 
warunki:

1. Pobraæ wyci¹g z projektu budowlanego w siedzibie Urz¹du Gminy 
Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 tel. 25 756 25 23 

    lub e-mail: inwestycje@minskmazowiecki.pl

2. Zg³osiæ do Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Miñsku 
Mazowieckim zamiar budowy przy³¹cza kanalizacyjnego co naj-
mniej na 3 dni robocze przed jego rozpoczêciem. Zg³oszenie wyko-
nania robót nale¿y dokonaæ w formie pisemnej. Druk do pobrania: 
Zg³oszenie rozpoczêcia robót przy³¹cza wodoci¹gowego i lub kana-
lizacyjnego. Wiêcej informacji pod nr telefonu: 25 756 25 28, 

    25 756 25 27 lub e-mail: sekretariat@gzgk.pl

3. Wykonaæ przy³¹cze kanalizacyjne przez osobê uprawnion¹, zgod-
nie z opracowanym przez Gminê projektem technicznym.

4. Po wykonaniu przy³¹cza a przed jego zasypaniem ustaliæ odbiór 
techniczny ze strony Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej.

5. Po dokonaniu odbioru wykonanego przy³¹cza przez przedstawiciela 
GZGK Miñsk Maz., nale¿y podpisaæ umowê na odprowadzenie 
œcieków – pok. 27, tel. kontaktowy: 25 756 25 28 lub 25 756 25 27

Kieruj¹c siê ustawowym obowi¹zkiem pod³¹czenia posesji do sieci ka-
nalizacyjnej apelujemy o podjêcie stosownych dzia³añ. Maj¹c na uwa-
dze ochronê œrodowiska, informujemy i¿ bêdziemy monitorowaæ sposób 
odprowadzania œcieków z poszczególnych nieruchomoœci oraz likwida-
cjê szamb.

Zakoñczenie budowy kanalizacji sanitarnej

w Kolonii Janów, Osinach 

i Budach Janowskich

W³aœciciele nieruchomoœci znajduj¹cych siê 
w rejonach objêtych tym projektem 

maj¹ obowi¹zek pod³¹czyæ swoje budynki
do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.

paliwa po 6 z³...

CO MO¯EMY ZROBIÆ?

Nie liczmy na obni¿kê cen paliw, rz¹d nie jest zainteresowany ich 
zmniejszeniu a same z siebie nie spadn¹. Czy mo¿emy coœ zrobiæ, ¿eby 
w tej sytuacji obni¿yæ koszty eksploatacji samochodu? Oczywiœcie, ¿e 
tak. G³ównym wydatkiem eksploatacyjnym jest koszt zakupu paliwa. 
Mo¿emy, z regu³y, zmniejszyæ jego zu¿ycie, tym samym obni¿aj¹c wy-
datki na jego pozyskanie. Dostêpne s¹ tu dzia³ania z dwóch obszarów. 
W skrócie je omówimy. Opory ruchu. Im s¹ wiêksze, tym wiêcej paliwa 
silnik zu¿ywa. S¹ to opory aerodynamiczne i opory toczenia. Na opór 
aerodynamiczny niewiele mo¿emy poradziæ poza jednym przyzwycza-
jeniem - nie jeŸdziæ z opuszczonymi szybami w drzwiach. Taka jazda 
bardzo podnosi opór powietrza. Ale jesieni¹ rzadko siê tak jeŸdzi... Opór 
toczenia mo¿na w prosty sposób zmniejszyæ o zauwa¿aln¹ wartoœæ po-
przez sprawdzenie ciœnienia powietrza w oponach. I ich dopompowa-
nie. Zwiêkszenie wartoœci o 0,5 atm ni¿ podaj¹ to instrukcje fabryczne 
nie jest a¿ tak szkodliwe, jak jazda z ciœnieniem nawet niewiele ni¿szym 
od danych katalogowych. Takie dzia³anie powinno skutkowaæ kilku 
procentowym obni¿eniem zu¿ycia paliwa. Drugi obszar to styl jazdy. 
Ktoœ, kto czuje w sobie kierowcê rajdowego i tak jak on jeŸdzi nie ma 
szans na niskie spalanie paliwa. Delikatnoœæ, umiar i przewidywanie 
sytuacji na drodze mog¹ nam daæ zadziwiaj¹ce rezultaty. Wspó³czesne 
silniki spalinowe, szczególnie te o wiêkszej mocy, doskonale daj¹ sobie 
radê, je¿eli je bêdziemy utrzymywaæ w przedziale 1800 - 3000 obr/min. 
I to jest bez znaczenia, czy to do³adowany diesel, czy wolnoss¹cy silnik 
benzynowy. Im starsza jest jego konstrukcja, tym ³atwiej da siê takim 
samochodem jeŸdziæ i bezpiecznie, i ekonomicznie.
Kluczem do sukcesu jest bardzo oszczêdne i delikatne operowanie peda-
³em gazu. Samochód mo¿na te¿ wolno rozpêdzaæ, pisk opon przy rusza-
niu nie gwarantuje nam niskiego spalania. Druga wa¿na sprawa to hamo-
wanie silnikiem. Doje¿d¿aj¹c do skrzy¿owania, zakrêtu, korka na dro-
dze nie jedŸmy na luzie, ale na najwy¿szym biegu z zamkniêtym gazem. 
Wtedy silnik nic nie pali! Je¿eli bêdziemy jechaæ z w³¹czonym sprzê-
g³em, komputer steruj¹cy silnikiem bêdzie w takim wypadku podawa³ 
do komór spalania niewielkie iloœci paliwa. 
Korzystaj¹c z tych kilku rad i bêd¹c konsekwentnym w utrzymywaniu 
pasywnego stylu jazdy mo¿na obni¿yæ zu¿ycie paliwa o 20-30% 
dotychczasowych wartoœci.

Aplikacja

„Moja Okolica” 

przypominamy...

Kalendarz odbioru odpadów w Aplikacji Mobilnej „Moja Okolica”

Czêsto zapominasz o terminie odbioru odpadów komunalnych? A mo¿e 
grafik odbioru odpadów ci¹gle siê gubi? W³aœnie wprowadziliœmy now¹ 
funkcjonalnoœæ: harmonogram wywozu odpadów komunalnych. ¯eby 
sprawdziæ dok³adn¹ datê wywozu poszczególnych frakcji, wystarczy 
wejœæ w „Ustawienia” aplikacji i dodaæ w zak³adce „Kalendarz wywo-
zów odpadów” miejsce swojego zamieszkania. Dzieñ przed odbiorem 
u¿ytkownik otrzyma przypomnienie.
Nowa funkcja jest darmowa. Mog¹ z niej korzystaæ zarejestrowani 
u¿ytkownicy. 

  

opracowa³ - Jacek Maria Jeliñski

foto - Jacek Maria Jeliñski

Proces wymiany wodomierzy w ramach programu Gmina 
Miñsk Maz. 4.0 - nowoczesne i elektroniczne us³ugi dla 
mieszkañców dofinansowanego ze œrodków UE powoli do-
biega pó³metka. W najbli¿szym czasie rozpocznie siê urucha-
mianie systemu komputerowego, który ma obs³ugiwaæ 
zdalnie procesy odczytów, naliczania nale¿noœci, wysta-
wiania faktur i ich wysy³anie do mieszkañców poczt¹ elek-
troniczn¹ oraz tak¿e udostêpniaæ szybki i wygodny kana³ 
informacyjny pomiêdzy GZGK a u¿ytkownikami sieci wodo-
ci¹gowej. Po pozytywnych testach systemu i jego odbiorze 
zwrócimy siê do Pañstwa z proœb¹ o przesy³anie nam swoich 
adresów poczty elektronicznej, na które bêdziemy wysy³aæ  
korespondencjê i faktury za zu¿yt¹ wodê.

INFORMACJA GZGK

œcie¿ka 
rowerowa
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Proces wymiany wodomierzy w ramach programu Gmina 
Miñsk Maz. 4.0 - nowoczesne i elektroniczne us³ugi dla 
mieszkañców dofinansowanego ze œrodków UE powoli do-
biega pó³metka. W najbli¿szym czasie rozpocznie siê urucha-
mianie systemu komputerowego, który ma obs³ugiwaæ 
zdalnie procesy odczytów, naliczania nale¿noœci, wysta-
wiania faktur i ich wysy³anie do mieszkañców poczt¹ elek-
troniczn¹ oraz tak¿e udostêpniaæ szybki i wygodny kana³ 
informacyjny pomiêdzy GZGK a u¿ytkownikami sieci wodo-
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Miñsk Mazowiecki zosta³ wyzwolony pod wieczór 17 sierpnia 1920 r.  
W tym dniu ponownie w Miñsku znalaz³ siê gen. Józef Haller, który dziê-
kowa³ za zwyciêstwo przed obrazem MB Wniebowziêtej, dzisiaj zwa-
nym te¿ MB Hallerowsk¹. Walki z nieprzyjacielem toczono jeszcze w no-
cy z 17 na 18 sierpnia pod Zamieniem i nastêpnego dnia pod Janowem. 
Ten ostatni bój zosta³ upamiêtniony w 100-lecie Bitwy Warszawskiej. 
Dnia 18 sierpnia do Miñska na krótko przyjecha³ sam Wódz Naczelny 
Józef Pi³sudski.  Dzia³ania zbrojne na terenie gminy i powiatu miñskiego 
usta³y w dniu 19 sierpnia i przenios³y siê na pó³nocno-wschodnie 
obszary pañstwa polskiego. Armia Czerwona pokonana pod Warszaw¹ 
znalaz³a siê w odwrocie, ale dopiero po zwyciêstwie wojsk polskich      
w bitwie nad Niemnem podjêto konkretne ju¿ rokowania zakoñczone 
zawarciem  pokoju miêdzy walcz¹cymi stronami w Rydze, w marcu 
1921 r. Na pocz¹tku II Rzeczypospolitej obraz administracyjno-demo-
graficzny gminy Miñsk przedstawiaj¹ wyniki Pierwszego Powszechne-
go Spisu Ludnoœci z 30 wrzeœnia 1921 r. W obrêbie gminy odnotowano 
83 miejscowoœci, w tym 8 folwarków (Barcz¹ca, El¿bietów, Huta Miñ-
ska, Janów, Józefów, Miñsk, Natolin, Niedzia³ka, Osiny, Œwiebodzice    
i Wyglêdówka) oraz 9 osad (Boguszówka, Gozdek, Ignaców, Jesionka, 
Koszary Miñskie, Reginówka, Stankowizna, Stojad³a, ŒwiteŸ), a tak¿e 
osadê m³yñsk¹ Tartak czy cegielniê Miñsk, które dziœ ju¿ nie funkcjo-
nuj¹ samodzielnie jako miejscowoœci. Na terenie gminy odnotowano 
922 budynków mieszkalnych i 4 innych zamieszka³ych. Spis zarejestro-
wa³ ogó³em 7071 mieszkañców, w tym 3347 mê¿czyzn i 3794 kobiet. 
Pod wzglêdem wyznaniowym obj¹³ on 6511 rzymskokatolików, 293 
ewangelickiego i 188 osób innego chrzeœcijañskiego (mariawickiego 
169, prawos³awnego 9, babtystów 6, grekokatolickiego 4). Pod 
wzglêdem zaœ narodowoœciowym 6950 osób narodowoœci polskiej, 88 
niemieckiej, 28 ¿ydowskiej  i 5 rosyjskiej. Do najwiêkszych pod wzglê-
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dem liczby mieszkañców zaliczone by³y wsie: Karolina 358,  Stojad³a 
330, Kêdzierak 313. Najmniej natomiast osób zamieszkiwa³o w leœni-
czówce Tartak (5), kolonii Józefówka, kol. Komary, os. ŒwiteŸ, os. 
M³yñskiej Tartak (po 6), kol Podwale i os. Reginówka (po 7), folw. 
Œwiebodzice (8), kol. Wiœniówka (9), os. Boguszówka, os. Jesionka, 
leœn. Targówka i kol. Zakole (po 10). 
Pod wzglêdem wyznaniowym obszar gminy zdominowali rzymskoka-
toliccy, ale w dwóch miejscowoœciach stanowili mniejszoœæ, tj. w Mar-
iance w której zarejestrowano 77 os. wyznania rz.kat. i 109 ewang. Oraz 
w os. Jesionce (3 rz.kat i 7  ewang.). Osób wyznania ewangelickiego naj-
wiêcej odnotowano w Mariance (109), Chmielewie (38), Tyborowie 
(35), wsi Jezioro 31, Królewcu (16) i Anielewie (14), zaœ mariawickiego 
w Choszczówce (ok. 42) i DziêkowiŸnie (ok. 27) natomiast wyznawców  
religii moj¿eszowej odnotowano najwiêcej w Ignacowie (27), Stoja-
d³ach (11) oraz w dwóch folwarkach - Barcz¹ca i Miñsk (po 9). 
Wierni Koœcio³a rzymskokatolickiego nale¿eli do parafii rzymskokato-
lickiej w Miñsku Mazowieckim, przy czym czêœæ wiernych obs³ugiwa³a 
kaplica przy Zak³adzie Wychowawczym dla Dziewcz¹t w Ignacowie 
(samodzielna parafie erygowano dopiero pod koniec lat 40 XX w. 
Wychowaniem ubogich dzieci i sierot  zajmowa³o siê Zgromadzenie 
Sióstr œw. Wincentego a Paulo. Wierni Koœcio³a mariawickiego korzys-
tali ze œwi¹tyni w Miñsku przy ul. Piaskowej (póŸniejsza B. Pierackiego, 
Klasztorna a obecnie Spó³dzielcza), zaœ ewangeliccy z miejscowych 
kaplic i parafii ewangelickiej w Wêgrowie lub w Warszawie. Ewan-
gelicy w okresie miêdzywojennym podzielili siê na mniejsze wspólnoty 
i osobne zwi¹zki wyznaniowe. Posiadali swoje odrêbne cmentarze        
w Mariance, Tyborowie i Królewcu oraz nieczynny w Miñsku Maz. 
(obecnie plac z fontann¹ przy rondzie gen. J. Hallera). Warto dodaæ, i¿ 
cmentarze w Królewcu (o pow. 0,12 ha) i Tyborowie (o pow. 04 ha) jako 
nieczynne, zaniedbane i pozostaj¹ce bez opieki zosta³y zamkniête 
uchwa³¹ nr XXXIX/219 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej     
w Warszawie z dnia 15 wrzeœnia 1964 r.
Powierzchnia gminy w zewnêtrznych granicach by³a stabilna w przeci-
wieñstwie do granic z miastem Miñska Mazowieckiego, które w dwu-
dziestoleciu miêdzywojennym dwukrotnie powiêksza³o swoje granice 
kosztem gminy, w 1927 i 1937 r. Pewn¹ rekompensatê gmina otrzyma³a 
w kwietniu 1939. Na skutek likwidacji gminy £adzyñ do gminy Miñsk 
przy³¹czono so³ectwa: Brzóze, Cyganka i ¯uków. W ten sposób liczb 
so³ectw zwiêkszy³a siê z 36 do 39.

Foto - Jacek Maria Jeliñski
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linia nr 13

Przez tereny gminy biegn¹ dwie linie kolejowe. Jedna, nr 2, to znana chyba wszystkim miêdzynarodowa trasa Warszawa - Miñsk 
Mazowiecki - Terespol, czyli fragment europejskiej drogi kolejowej Pary¿ - Berlin - Warszawa - Moskwa. Druga linia, krótsza, jednotorowa 
i najpóŸniej wybudowana w rosyjskim zaborze to w³aœnie linia kolejowa nr 13 Krusze – Pilawa – zelektryfikowana, jednotorowa linia 
kolejowa o d³ugoœci 56,604 km. Na odcinku Krusze – Miñsk Mazowiecki obs³uguje jedynie ruch towarowy. Od posterunków odga³êŸnych 
przy stacji Miñsk Mazowiecki (Stojad³a i R101) oraz stacji Grzebowilk do Pilawy kursuj¹ po niej poci¹gi pospieszne i miêdzynarodowe PKP 
Intercity, co pozwala im omin¹æ zat³oczon¹ liniê kolejow¹ nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia – Pilawa. Na linii 13 nie ma ¿adnych 
przystanków kolejowych. Na odcinku linii przebiegaj¹cym przez tereny gminy i miasta jest wybudowanych kilka bardzo ciekawych 
obiektów in¿ynieryjnych. S¹ tam cztery wiadukty drogowe, jeden tunel drogowy, jeden wiadukt nad lini¹ kolejow¹ nr 2, dwa mosty i kilka 
przejazdów drogowych.  Linia zosta³a wybudowana w roku 1897 jako linia tylko o znaczeniu strategicznym a nie ekonomicznym.
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W dniu 4 paŸdziernika pracownicy socjalni Gminnego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim zorganizowali 
spotkanie profilaktyczno integracyjne dla seniorów z naszej 
gminy. Zabawa odby³a siê przy œwietlicy w Barcz¹cej.
Wspólna biesiada przy grillu przeplatana by³a przyœpiewkami 
ludowymi, konkursami. Znalaz³y siê tak¿e Seniorki, które uplo-
t³y piêkne jesienne wianki. Policjanci dzielnicowi pe³ni¹cy 
s³u¿bê na terenie naszej gminy poruszyli kwestie zwi¹zane     
z bezpieczeñstwem osób starszych, w tym zagro¿eñ jakie mo-
g¹ spotkaæ w codziennym ¿yciu. Dzielnicowi omówili meto-
dy wykorzystywane przez sprawców oszustw dokonywanych 
metodami na wnuczka, policjanta czy te¿ przy u¿yciu inter-
netu. Swoj¹ prelekcjê wyg³osi³ tak¿e Pan Andrzej B³aszyk, 
który na co dzieñ pracuje w Gminnej Komisji Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych w Miñsku Mazowieckim. Poruszy³ 
kwestiê problemu uzale¿nienia od alkoholu, podaj¹c liczne 
przyk³ady osób uwik³anych w ten problem. Nakreœli³ równie¿, 
gdzie nale¿y szukaæ pomocy w wyjœciu z uzale¿nienia oraz 
wsparcia dla osób wspó³uzale¿nionych.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ równie¿ Wójt Gminy Miñsk Ma-
zowiecki – Pan Antoni Janusz Piechoski. Nie mog³o tak¿e 
zabrakn¹æ so³tysa wsi Barcz¹ca – Pana Paw³a Gromulskiego.
GOPS swoje podziêkowania kieruje tak¿e dla wszystkich, 
którzy pomogli zorganizowaæ  spotkanie. 

zdjêcia lotniczne - Jacek Maria Jeliñski

grill dla
SENIORÓW

opracowa³a - Barbara Czuliñska
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czówce Tartak (5), kolonii Józefówka, kol. Komary, os. ŒwiteŸ, os. 
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Wierni Koœcio³a rzymskokatolickiego nale¿eli do parafii rzymskokato-
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Alkohol jest substancj¹ oddzia³uj¹c¹ na oœrod-
kowy uk³ad nerwowy. Kora mózgowa jest odpo-
wiedzialna za przetwarzanie informacji, koja-
rzenie i myœlenie. Pod wp³ywem alkoholu prze-
kazywanie i przetwarzanie informacji pocho-
dz¹cych od zmys³ów ulega spowolnieniu. Re-
ceptory znajduj¹ce siê w podwzgórzu mózgu 
odpowiadaj¹ za pamiêæ, emocje oraz pobu-
dzenie w tym pobudzenie seksualne. Recep-
tory te s¹ równie¿ odpowiedzialne za odczu-
wanie przyjemnoœci i nieprzyjemnoœci.
Przy regularnym u¿ywaniu alkoholu dochodzi 
do sytuacji, w której nieodczuwanie nieprzy-
jemnoœci jest odbierane jako przyjemnoœæ. To 
staje siê podstaw¹ do doœwiadczanego przez 
osoby g³odu alkoholowego. Fizyczny kac po-
jawia siê w wyniku przyjêcia nadmiernych 
iloœci alkoholu.  Podobnie jest z KACEM MO-
RALNYM. Jest on wynikiem przekroczenia 
w³asnych granic i z³amania przyjêtych wartoœ-
ci. Najczêœciej dochodzi do tego w sytuacji gdy 
nie zostaj¹ przewidziane konsekwencje za-
chowania. Nietrudno o to bêd¹c pod wp³ywem 
alkoholu. Zachowania te mog¹ odnosiæ siê do 
przecenienia w³asnych mo¿liwoœci i zdecydo-
wania siê na coœ brawurowego, co na trzeŸwo 
wydaje siê w ogóle nie do pomyœlenia.
Ponadto obni¿enie niepokoju i lêku powoduje 
³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów z innymi. 
Owe kontakty maj¹ bardzo ró¿ny charakter – 
od rozmów z obcymi poprzez zwiêkszon¹ ot-
wartoœæ w relacjach ze znajomymi, po wcho-
dzenie w przypadkowe kontakty seksualne. 
Wtedy pojawiaj¹ siê przemyœlenia, wstyd, po-
czucie winy czy bardziej namacalne kon-
sekwencje, jak choæby uszkodzenie cia³a. 
Wiele osób mówi sobie wtedy, ¿e ju¿ nigdy nie 
doprowadzi do takiej sytuacji. S¹ to solenne 
obietnice sk³adane samemu sobie a czasem 
tak¿e otoczeniu. Bywa, ¿e s¹ to nietrwa³e de-
klaracje, choæ w danym momencie œwiêcie siê 
w nie wierzy. Dla niektórych jednak taki KAC 
MORALNY staje siê okazj¹ do wartoœcio-
wych wniosków na swój temat. Bywa, ¿e dana 
osoba zdecyduje siê na ograniczenie b¹dŸ 
zaprzestanie picia. Jeœli mia³o ono charakter 
problemowy i dan¹ osobê uznano za uzale¿-
nion¹ od alkoholu to skorzystanie z pomocy 
specjalistów mo¿e byæ sposobem zatrzymania 
tej choroby, bo wyleczyæ siê jej nie da. Du¿¹ 
pomoc¹ dla tych osób mog¹ byæ terapeuci 
uzale¿nieñ, którzy pracuj¹ w stacjonarnych 
Oœrodkach Terapii Uzale¿nieñ. Dziêki nim 
poznaj¹ jak sobie radziæ z ¿yciem na trzeŸwo, 
wiedz¹c, ¿e jest siê osob¹ uzale¿nion¹ od alko-
holu i najmniejsza jego dawka mo¿e spowo-
dowaæ to, ¿e dana osoba powróci na drogê 
picia, a wówczas konsekwencje fizyczne         
i psychiczne tego powrotu mog¹ byæ tragiczne.

KAC MORALNY
31 sierpnia, odby³y siê zajêcia adaptacyjne 
dla nowych przedszkolaków. W przedszkolu, 
po d³ugiej wakacyjnej przerwie, na nowo roz-
brzmia³y radosne, dzieciêce okrzyki. Podczas 
pierwszych przedszkolnych zajêæ, najm³odsze 
przedszkolaki mia³y okazjê poznaæ swoje no-
we Panie oraz wzi¹æ udzia³ w weso³ych zaba-
wach integracyjnych. Dla wszystkich, by³ to bar-
dzo emocjonuj¹cy wspólnie spêdzony czas. Po 
uœmiechniêtych buziach milusiñskich, widaæ 
by³o, ¿e pobyt w przedszkolu sprawi³ im wiele 
radoœci. 
15 wrzeœnia, przedszkolaki œwiêtowa³y Miê-
dzynarodowy Dzieñ Kropki.Motywem prze-
wodnim by³y kropki i kropeczki. W modzie 
zapanowa³ trend na kropki ma³e i du¿e. Szcze-
gólnie efektownie prezentowa³a siê grupa piê-
ciolatków, która tego dnia by³a wyj¹tkowo 
szykowna. Dzieciêce outfity „Pszczó³ek” zdo-
bi³y krawaty i kokardy w kropeczki. W grupie 
4-latków dzieci pozna³y znaczenie s³owa „ta-
lent” i wspólnie z Wychowawczyni¹ ustalili, 
jakie talenty posiadaj¹ oni sami. „Motylki” 
zgodnie stwierdzi³y, ¿e maj¹ du¿o talentów      
i pasji, które trzeba rozwijaæ. 
20 wrzeœnia przedszkolaki obchodzi³y swoje 
œwiêto czyli Dzieñ Przedszkolaka.
We wszystkich grupach przedszkolnych, pro-
wadzone by³y zabawy, tañce, zawody spor-
towe, by³y te¿ medale, ³akocie i niezwyk³e 
prace plastyczne. W ramach zajêæ, dzieci z 
grup 3 i 4-latków wykona³y zabawkê sen-
soryczn¹,  tzw „gniotka”. Starsze przedszkolaki, 
zorganizowa³y turniej zabaw sportowych na 
sali gimnastycznej. 
Kontynuacj¹ obchodów Dnia Przedszkolaka 
by³ wyjazd do Kina w Miñsku Mazowieckim, 
aby obejrzeæ najnowszy film o zaradnych pies-
kach z Psiego Patrolu. Emocji by³o co nie-
miara, bo to przeja¿d¿ka autobusem i wizyta   
w kinie w towarzyskie kolegów z przedszkola. 
Ledwo zd¹¿yliœmy z³apaæ oddech, a tu kolejna 
okazja do œwiêtowania. 22 wrzeœnia witaliœmy 
w przedszkolu nadejœcie nowej pory roku.
Choæ w przyrodzie widaæ oznaki jesieni ju¿ od 
jakiegoœ czasu, oficjalnie jej przybycie œwiêto-
waliœmy 22 wrzeœnia. Tego dnia w ka¿dej gru-
pie przedszkolnej, odby³a siê uroczystoœæ pod 
has³em Powitanie Pani Jesieni. I choæ œwiêto 
jedno, ka¿da grupa postanowi³a obchodziæ je 
w inny sposób. 

W grupie najm³odszej, odby³y siê jesienne 
warsztaty plastyczne pod has³em „Jesienny 
las”. Tego dnia spod ma³ych r¹czek 3-latków, 
wysz³y grzybki z ¿o³êdzi i kasztanów, drzewa   
z rolek po papierze i liœci, je¿yki z ³upinek po 
kasztanach itp. Podczas warsztatów nie za-
brak³o zabaw muzycznych przy piosenkach     
o tematyce jesiennej oraz zabaw matematycz-
nych z wykorzystaniem materia³u przyrodni-
czego. 
Grupa 4-latków, postawi³a na zabawy przy 
muzyce i weso³e harce na œwie¿ym powietrzu. 
Jesienny spacer wokó³ przedszkola, sta³ siê 
okazj¹ do obserwacji przyrodniczych. Dzieci 
wróci³y, nios¹c ze sob¹ kosz wype³niony skar-
bami jesieni. Jeszcze tego samego dnia, przed-
szkoln¹ salê „Motylków”, ozdobi³ jesienny k¹-
cik przyrody. 
W grupie 5-latków, tak¿e nie zabrak³o weso-
³ych zabaw i tañców o tematyce jesiennej. Po-
nadto, dzieci mia³y mo¿liwoœæ poznaæ now¹ 
pomoc dydaktyczn¹ jak¹ jest wiatrak matema-
tyczny. Wiatrak matematyczny to innowacyjne 
narzêdzie dydaktyczne s³u¿¹ce do nauki mate-
matyki poprzez ruch i aktywnoœæ w³asn¹ dzieci 
w wieku przedszkolnym. Tego dna, dzieci liczy-
³y jesienne liœcie, s³uchaj¹c opowieœci matematy-
cznej, dodawa³y, odejmowa³y, tworzy³y sze-
regi z kolorowych listków i wykonywa³y mate-
matyczne zadania od Pani Jesieni. By³a to nie-
zwykle weso³a, radosna i emocjonuj¹ca lekcja 
matematyki ;) 
Oczywiœcie w ¿adnej grupie nie zabrak³o je-
siennych prac plastycznych. Nasz¹ galeriê 
zdobi¹ wiêc przestrzenne drzewka wykonane 
przez 4-latki i kolczaste je¿e - dzie³o 5-latków.
Jesieñ z pewnoœci¹ nie musi byæ szara i nudna. 
W naszej placówce bez w¹tpienia, bêdzie koloro-
wa i weso³a. ¯egnaj¹c miesi¹c wrzesieñ, obiecu-
jemy, ¿e kolejne miesi¹ce bêd¹ równie 
emocjonuj¹ce. 

Wrzesieñ w przedszkolu 
w Stojad³ach 

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y Magdalena Pawelec 

Pañszczyzna - Kamil Janicki

Czy polscy ch³opi byli niewolnikami? OdpowiedŸ jest wiêcej ni¿ oczywista. O niewolnictwie wspominali nie tylko obroñcy 
ludnoœci wiejskiej, ale i obcokrajowcy oburzeni polskimi stosunkami. Tak zreszt¹ okreœla³ kmieci ka¿dy, kto mówi³ o nich: 
ch³opi pañszczyŸniani, a w domyœle: niewolnicy pañszczyŸniani. Dlatego pojawia siê te¿ inne pytanie. Czy w oczach polskiej 
elity ch³opi byli w ogóle ludŸmi? O tej najliczniejszej i najwa¿niejszej czêœci spo³eczeñstwa pisano: byd³o, psy, chodz¹ce 
rzeczy. Dziœ nadal mówi siê o rzekomym przywi¹zaniu ch³opów do ziemi, ich poddañstwie i dalece wyolbrzymionej krzyw-
dzie. Kamil Janicki sprawnie rozprawia siê z wizj¹ sielankowej, dawnej polskiej wsi. Wed³ug niego radoœci prowincjonalnego 
¿ycia by³y zarezerwowane tylko dla dziedzica i zarz¹dcy jego maj¹tku. Dla ch³opów zostawa³a marna egzystencja bez 
perspektyw na przysz³oœæ, a jedyn¹ rzecz¹, jak¹ mogli uczyniæ w takiej sytuacji, to po prostu zbiec.

Kaktus - Sarah Haywood

Susan Green jest jak kaktus - nie pozwala nikomu zbli¿yæ siê do siebie. Ma satysfakcjonuj¹c¹ pracê, mieszkanie idealne dla 
singielki i wygodny uk³ad w ¿yciu osobistym, który zapewnia jej kulturalne oraz inne - bardziej... - intymne - profity. I wszystko 
robi tak, jak chce. Jest œwietnie, tak by wam powiedzia³a. Gdybyœcie jednak spytali jej znajomych, jaka jest Susan, pewnie 
stwierdziliby: "Jêdza", ale ona zupe³nie by siê tym nie przejê³a. Wiêc raczej nie polubilibyœcie Susan Green. Ale mo¿e dajmy jej 
szansê. Bo w jej ¿yciu wkrótce pojawi¹ siê zmiany, które zmusz¹ j¹ do innego spojrzenia na œwiat. I straci coœ, co dot¹d 
wydawa³o jej siê najbardziej istotne - kontrolê nad wszystkim. Pogr¹¿y siê w chaosie, zw³aszcza kiedy w jej ¿ycie wkroczy 
mê¿czyzna, z którym jeszcze niedawno nie zamieni³aby ani s³owa. Czy ju¿ za póŸno na to, aby znaleŸæ prawdziw¹ mi³oœæ?
A mo¿e czas zrzuciæ kolce i po prostu zakwitn¹æ?

Chcê  kota i normalnych rodziców

"Urodzi³am siê nie w tej rodzinie! Moi rodzice s¹ artystami. Cyrkowymi! Za ka¿dym razem, gdy to mówiê, moje kole¿anki 
wo³aj¹: "Ale masz szczêœcie!" Szczêœcie? W¹tpiê! Gdyby to chocia¿ by³ cyrk ze zwierzêtami... Ale nie, mój ojciec jest 
alergikiem! A do tego dochodzi brat, najg³upszy na ca³ej planecie..." Przeczytaj dziennik Taluli, dziewczynki marz¹cej o nor-
malnej rodzinie i kocie!

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

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e oferta biblioteki poszerzy³a siê o bezp³atny dostêp do ponad 60. tysiêcy e-booków                  

i audiobooków. Aby skorzystaæ z us³ugi zapraszamy osobiœcie do biblioteki z wa¿n¹ kart¹ czytelnika, na jej podstawie 

mo¿na otrzymaæ specjalny kod dostêpu.

Aktywacja kodu nastêpuje po rejestracji bezp³atnego konta Legimi na stronie www.legimi.pl/mazowieckie.

Od tego momentu mo¿na korzystaæ z us³ugi przez miesi¹c.

Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Zapraszamy. Ksi¹¿kow¹ ucztê czas zacz¹æ…

Oprac. Daria Lisiecka

Z ksi¹¿k¹ w chmurze
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Alkohol jest substancj¹ oddzia³uj¹c¹ na oœrod-
kowy uk³ad nerwowy. Kora mózgowa jest odpo-
wiedzialna za przetwarzanie informacji, koja-
rzenie i myœlenie. Pod wp³ywem alkoholu prze-
kazywanie i przetwarzanie informacji pocho-
dz¹cych od zmys³ów ulega spowolnieniu. Re-
ceptory znajduj¹ce siê w podwzgórzu mózgu 
odpowiadaj¹ za pamiêæ, emocje oraz pobu-
dzenie w tym pobudzenie seksualne. Recep-
tory te s¹ równie¿ odpowiedzialne za odczu-
wanie przyjemnoœci i nieprzyjemnoœci.
Przy regularnym u¿ywaniu alkoholu dochodzi 
do sytuacji, w której nieodczuwanie nieprzy-
jemnoœci jest odbierane jako przyjemnoœæ. To 
staje siê podstaw¹ do doœwiadczanego przez 
osoby g³odu alkoholowego. Fizyczny kac po-
jawia siê w wyniku przyjêcia nadmiernych 
iloœci alkoholu.  Podobnie jest z KACEM MO-
RALNYM. Jest on wynikiem przekroczenia 
w³asnych granic i z³amania przyjêtych wartoœ-
ci. Najczêœciej dochodzi do tego w sytuacji gdy 
nie zostaj¹ przewidziane konsekwencje za-
chowania. Nietrudno o to bêd¹c pod wp³ywem 
alkoholu. Zachowania te mog¹ odnosiæ siê do 
przecenienia w³asnych mo¿liwoœci i zdecydo-
wania siê na coœ brawurowego, co na trzeŸwo 
wydaje siê w ogóle nie do pomyœlenia.
Ponadto obni¿enie niepokoju i lêku powoduje 
³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów z innymi. 
Owe kontakty maj¹ bardzo ró¿ny charakter – 
od rozmów z obcymi poprzez zwiêkszon¹ ot-
wartoœæ w relacjach ze znajomymi, po wcho-
dzenie w przypadkowe kontakty seksualne. 
Wtedy pojawiaj¹ siê przemyœlenia, wstyd, po-
czucie winy czy bardziej namacalne kon-
sekwencje, jak choæby uszkodzenie cia³a. 
Wiele osób mówi sobie wtedy, ¿e ju¿ nigdy nie 
doprowadzi do takiej sytuacji. S¹ to solenne 
obietnice sk³adane samemu sobie a czasem 
tak¿e otoczeniu. Bywa, ¿e s¹ to nietrwa³e de-
klaracje, choæ w danym momencie œwiêcie siê 
w nie wierzy. Dla niektórych jednak taki KAC 
MORALNY staje siê okazj¹ do wartoœcio-
wych wniosków na swój temat. Bywa, ¿e dana 
osoba zdecyduje siê na ograniczenie b¹dŸ 
zaprzestanie picia. Jeœli mia³o ono charakter 
problemowy i dan¹ osobê uznano za uzale¿-
nion¹ od alkoholu to skorzystanie z pomocy 
specjalistów mo¿e byæ sposobem zatrzymania 
tej choroby, bo wyleczyæ siê jej nie da. Du¿¹ 
pomoc¹ dla tych osób mog¹ byæ terapeuci 
uzale¿nieñ, którzy pracuj¹ w stacjonarnych 
Oœrodkach Terapii Uzale¿nieñ. Dziêki nim 
poznaj¹ jak sobie radziæ z ¿yciem na trzeŸwo, 
wiedz¹c, ¿e jest siê osob¹ uzale¿nion¹ od alko-
holu i najmniejsza jego dawka mo¿e spowo-
dowaæ to, ¿e dana osoba powróci na drogê 
picia, a wówczas konsekwencje fizyczne         
i psychiczne tego powrotu mog¹ byæ tragiczne.

KAC MORALNY
31 sierpnia, odby³y siê zajêcia adaptacyjne 
dla nowych przedszkolaków. W przedszkolu, 
po d³ugiej wakacyjnej przerwie, na nowo roz-
brzmia³y radosne, dzieciêce okrzyki. Podczas 
pierwszych przedszkolnych zajêæ, najm³odsze 
przedszkolaki mia³y okazjê poznaæ swoje no-
we Panie oraz wzi¹æ udzia³ w weso³ych zaba-
wach integracyjnych. Dla wszystkich, by³ to bar-
dzo emocjonuj¹cy wspólnie spêdzony czas. Po 
uœmiechniêtych buziach milusiñskich, widaæ 
by³o, ¿e pobyt w przedszkolu sprawi³ im wiele 
radoœci. 
15 wrzeœnia, przedszkolaki œwiêtowa³y Miê-
dzynarodowy Dzieñ Kropki.Motywem prze-
wodnim by³y kropki i kropeczki. W modzie 
zapanowa³ trend na kropki ma³e i du¿e. Szcze-
gólnie efektownie prezentowa³a siê grupa piê-
ciolatków, która tego dnia by³a wyj¹tkowo 
szykowna. Dzieciêce outfity „Pszczó³ek” zdo-
bi³y krawaty i kokardy w kropeczki. W grupie 
4-latków dzieci pozna³y znaczenie s³owa „ta-
lent” i wspólnie z Wychowawczyni¹ ustalili, 
jakie talenty posiadaj¹ oni sami. „Motylki” 
zgodnie stwierdzi³y, ¿e maj¹ du¿o talentów      
i pasji, które trzeba rozwijaæ. 
20 wrzeœnia przedszkolaki obchodzi³y swoje 
œwiêto czyli Dzieñ Przedszkolaka.
We wszystkich grupach przedszkolnych, pro-
wadzone by³y zabawy, tañce, zawody spor-
towe, by³y te¿ medale, ³akocie i niezwyk³e 
prace plastyczne. W ramach zajêæ, dzieci z 
grup 3 i 4-latków wykona³y zabawkê sen-
soryczn¹,  tzw „gniotka”. Starsze przedszkolaki, 
zorganizowa³y turniej zabaw sportowych na 
sali gimnastycznej. 
Kontynuacj¹ obchodów Dnia Przedszkolaka 
by³ wyjazd do Kina w Miñsku Mazowieckim, 
aby obejrzeæ najnowszy film o zaradnych pies-
kach z Psiego Patrolu. Emocji by³o co nie-
miara, bo to przeja¿d¿ka autobusem i wizyta   
w kinie w towarzyskie kolegów z przedszkola. 
Ledwo zd¹¿yliœmy z³apaæ oddech, a tu kolejna 
okazja do œwiêtowania. 22 wrzeœnia witaliœmy 
w przedszkolu nadejœcie nowej pory roku.
Choæ w przyrodzie widaæ oznaki jesieni ju¿ od 
jakiegoœ czasu, oficjalnie jej przybycie œwiêto-
waliœmy 22 wrzeœnia. Tego dnia w ka¿dej gru-
pie przedszkolnej, odby³a siê uroczystoœæ pod 
has³em Powitanie Pani Jesieni. I choæ œwiêto 
jedno, ka¿da grupa postanowi³a obchodziæ je 
w inny sposób. 

W grupie najm³odszej, odby³y siê jesienne 
warsztaty plastyczne pod has³em „Jesienny 
las”. Tego dnia spod ma³ych r¹czek 3-latków, 
wysz³y grzybki z ¿o³êdzi i kasztanów, drzewa   
z rolek po papierze i liœci, je¿yki z ³upinek po 
kasztanach itp. Podczas warsztatów nie za-
brak³o zabaw muzycznych przy piosenkach     
o tematyce jesiennej oraz zabaw matematycz-
nych z wykorzystaniem materia³u przyrodni-
czego. 
Grupa 4-latków, postawi³a na zabawy przy 
muzyce i weso³e harce na œwie¿ym powietrzu. 
Jesienny spacer wokó³ przedszkola, sta³ siê 
okazj¹ do obserwacji przyrodniczych. Dzieci 
wróci³y, nios¹c ze sob¹ kosz wype³niony skar-
bami jesieni. Jeszcze tego samego dnia, przed-
szkoln¹ salê „Motylków”, ozdobi³ jesienny k¹-
cik przyrody. 
W grupie 5-latków, tak¿e nie zabrak³o weso-
³ych zabaw i tañców o tematyce jesiennej. Po-
nadto, dzieci mia³y mo¿liwoœæ poznaæ now¹ 
pomoc dydaktyczn¹ jak¹ jest wiatrak matema-
tyczny. Wiatrak matematyczny to innowacyjne 
narzêdzie dydaktyczne s³u¿¹ce do nauki mate-
matyki poprzez ruch i aktywnoœæ w³asn¹ dzieci 
w wieku przedszkolnym. Tego dna, dzieci liczy-
³y jesienne liœcie, s³uchaj¹c opowieœci matematy-
cznej, dodawa³y, odejmowa³y, tworzy³y sze-
regi z kolorowych listków i wykonywa³y mate-
matyczne zadania od Pani Jesieni. By³a to nie-
zwykle weso³a, radosna i emocjonuj¹ca lekcja 
matematyki ;) 
Oczywiœcie w ¿adnej grupie nie zabrak³o je-
siennych prac plastycznych. Nasz¹ galeriê 
zdobi¹ wiêc przestrzenne drzewka wykonane 
przez 4-latki i kolczaste je¿e - dzie³o 5-latków.
Jesieñ z pewnoœci¹ nie musi byæ szara i nudna. 
W naszej placówce bez w¹tpienia, bêdzie koloro-
wa i weso³a. ¯egnaj¹c miesi¹c wrzesieñ, obiecu-
jemy, ¿e kolejne miesi¹ce bêd¹ równie 
emocjonuj¹ce. 

Wrzesieñ w przedszkolu 
w Stojad³ach 

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y Magdalena Pawelec 

Pañszczyzna - Kamil Janicki

Czy polscy ch³opi byli niewolnikami? OdpowiedŸ jest wiêcej ni¿ oczywista. O niewolnictwie wspominali nie tylko obroñcy 
ludnoœci wiejskiej, ale i obcokrajowcy oburzeni polskimi stosunkami. Tak zreszt¹ okreœla³ kmieci ka¿dy, kto mówi³ o nich: 
ch³opi pañszczyŸniani, a w domyœle: niewolnicy pañszczyŸniani. Dlatego pojawia siê te¿ inne pytanie. Czy w oczach polskiej 
elity ch³opi byli w ogóle ludŸmi? O tej najliczniejszej i najwa¿niejszej czêœci spo³eczeñstwa pisano: byd³o, psy, chodz¹ce 
rzeczy. Dziœ nadal mówi siê o rzekomym przywi¹zaniu ch³opów do ziemi, ich poddañstwie i dalece wyolbrzymionej krzyw-
dzie. Kamil Janicki sprawnie rozprawia siê z wizj¹ sielankowej, dawnej polskiej wsi. Wed³ug niego radoœci prowincjonalnego 
¿ycia by³y zarezerwowane tylko dla dziedzica i zarz¹dcy jego maj¹tku. Dla ch³opów zostawa³a marna egzystencja bez 
perspektyw na przysz³oœæ, a jedyn¹ rzecz¹, jak¹ mogli uczyniæ w takiej sytuacji, to po prostu zbiec.

Kaktus - Sarah Haywood

Susan Green jest jak kaktus - nie pozwala nikomu zbli¿yæ siê do siebie. Ma satysfakcjonuj¹c¹ pracê, mieszkanie idealne dla 
singielki i wygodny uk³ad w ¿yciu osobistym, który zapewnia jej kulturalne oraz inne - bardziej... - intymne - profity. I wszystko 
robi tak, jak chce. Jest œwietnie, tak by wam powiedzia³a. Gdybyœcie jednak spytali jej znajomych, jaka jest Susan, pewnie 
stwierdziliby: "Jêdza", ale ona zupe³nie by siê tym nie przejê³a. Wiêc raczej nie polubilibyœcie Susan Green. Ale mo¿e dajmy jej 
szansê. Bo w jej ¿yciu wkrótce pojawi¹ siê zmiany, które zmusz¹ j¹ do innego spojrzenia na œwiat. I straci coœ, co dot¹d 
wydawa³o jej siê najbardziej istotne - kontrolê nad wszystkim. Pogr¹¿y siê w chaosie, zw³aszcza kiedy w jej ¿ycie wkroczy 
mê¿czyzna, z którym jeszcze niedawno nie zamieni³aby ani s³owa. Czy ju¿ za póŸno na to, aby znaleŸæ prawdziw¹ mi³oœæ?
A mo¿e czas zrzuciæ kolce i po prostu zakwitn¹æ?

Chcê  kota i normalnych rodziców

"Urodzi³am siê nie w tej rodzinie! Moi rodzice s¹ artystami. Cyrkowymi! Za ka¿dym razem, gdy to mówiê, moje kole¿anki 
wo³aj¹: "Ale masz szczêœcie!" Szczêœcie? W¹tpiê! Gdyby to chocia¿ by³ cyrk ze zwierzêtami... Ale nie, mój ojciec jest 
alergikiem! A do tego dochodzi brat, najg³upszy na ca³ej planecie..." Przeczytaj dziennik Taluli, dziewczynki marz¹cej o nor-
malnej rodzinie i kocie!

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

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e oferta biblioteki poszerzy³a siê o bezp³atny dostêp do ponad 60. tysiêcy e-booków                  

i audiobooków. Aby skorzystaæ z us³ugi zapraszamy osobiœcie do biblioteki z wa¿n¹ kart¹ czytelnika, na jej podstawie 

mo¿na otrzymaæ specjalny kod dostêpu.

Aktywacja kodu nastêpuje po rejestracji bezp³atnego konta Legimi na stronie www.legimi.pl/mazowieckie.

Od tego momentu mo¿na korzystaæ z us³ugi przez miesi¹c.

Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Zapraszamy. Ksi¹¿kow¹ ucztê czas zacz¹æ…

Oprac. Daria Lisiecka

Z ksi¹¿k¹ w chmurze



ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

 
jacek@modelex.pl

604 44 22 45

latamy
filmujemy

fotografujemy

zdjêcia 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 

 


