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Szanowni Pañstwo,

11 listopada jest jednym z najpiêkniejszych dni 
w historii Polski, obchodzimy w nim Narodo-
we Œwiêto Niepodleg³oœci. Przypomina ono    
o wydarzeniach, które mia³y miejsce w 1918 ro-
ku. O tych szczêœliwych dniach, kiedy to ma-
rzenia wielu pokoleñ Polaków sta³y siê faktem. 
Przypomina zarazem o kilkunastu dziesi¹tkach 
lat, trudnych, bolesnych, wype³nionych ofiar¹ 
krwi, ale i uporczywym codziennym trwaniem, 
ciê¿k¹ mozoln¹ prac¹ i wiar¹ w szczêœliwy fina³. To wyj¹tkowe œwiêto w naszej 
tradycji narodowej, pe³ne radoœci i optymizmu. Po 123 latach narodowej niewoli 
Nasza Ojczyzna odzyska³a Niepodleg³oœæ spod prêgierza zaborców, wywal-
czon¹ i okupion¹ morzem krwi oraz setkami tysiêcy ofiar. Wiele pokoleñ 
Polaków ¿y³o nadziej¹ nadejœcia wolnej Polski, a ich marzenia okupione zosta³y 
mêczeñstwem straconych, têsknot¹ wygnañców i ¿yciem na zes³aniu.
Lata, które minê³y od tamtych wydarzeñ ukazuj¹ zmieniaj¹cy siê i ewoluuj¹cy 
naród, dzisiaj wolny i niepodleg³y. Nie mamy pewnoœci, ale mo¿emy mieæ na-
dziejê, i¿ spe³niamy wolê i oczekiwania poleg³ych przodków.
Odpowiedzi¹ na te w¹tpliwoœci musi byæ wspólne i uczciwe budowanie naszej 
ojczyzny wolnej od niesprawiedliwoœci, przemocy i nienawiœci. Rzetelna i wy-
tê¿ona praca podejmowana z myœl¹ o dobru nas wszystkich mo¿e byæ Ÿród³em 
dobrobytu i ci¹g³ego rozwoju naszej zatroskanej spo³ecznoœci, naszej ma³ej 
Ojczyzny.
Czerpi¹c z najpiêkniejszych wzorców naszych poprzedników i maj¹c œwiado-
moœæ ci¹¿¹cej na nas odpowiedzialnoœci przed nastêpnymi pokoleniami odda-
jemy im dzisiaj czeœæ i honor. Ku pamiêci poleg³ych ¿o³nierzy wielu frontów, 
sk³adam ho³d ofiarom tamtych dni.
Œwiêtuj¹c rocznicê odzyskania niepodleg³oœci, ¿yczmy sobie nawzajem, by tra-
dycja tego dnia budowa³a zgodê miêdzy nami, by przypomina³a, ¿e najwiêksze 
cele osi¹galiœmy tylko wówczas, gdy jednoczy³a nas wspólna idea.

w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l
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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biuletynu jest wydrukowany 
w najlepszej drukarni z zachowaniem restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych 
ca³kowit¹ sterylnoœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bardzo 
z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym wirusów, które mog¹ ¿yæ 
na nim najwy¿ej  kilka godzin.
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W numerze

Koœció³ parafialny w Hucie Miñskiej 

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Foto - Jacek Maria Jeliñski

Sesja nr XXXII - 21 paŸdziernik 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 
godzinach 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
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MIAS

Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania 

Problemów 
Alkoholowych
w Miñsku Mazowieckim

Zaprasza

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

Nowe e-dowody ju¿ dostêpne!

Uchwa³a Nr XXXII.279.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie zmian bud¿etu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2021 rok
Uchwa³a Nr XXXII.280.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie zmian w Wieloletniej Prog-
nozie Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na 
lata 2021-2028
Uchwa³a Nr XXXII.281.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie okreœlenia wysokoœci sta-
wek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ   
z tego podatku
Uchwa³a Nr XXXII.282.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla Gminnego Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim
Uchwa³a Nr XXXII.283.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie powierzenia Miastu Miñsk 
Mazowiecki prowadzenia niektórych dzia³añ 
w ramach zadañ publicznych dotycz¹cych roz-
wi¹zywania problemów uzale¿nieñ, przeciw-
dzia³ania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
przed przemoc¹ oraz udzielenia dotacji na ten 
cel w 2022 roku
Uchwa³a Nr XXXII.284.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie przyjêcia programu wspó³-
pracy Gminy Miñsk Mazowiecki z organizacja-
mi pozarz¹dowymi oraz innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku 
publicznego na 2022 rok
Uchwa³a Nr XXXII.285.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie trybu i szczegó³owych kry-
teriów oceny wniosków o realizacjê zadania pub-
licznego w ramach inicjatywy lokalnej
Uchwa³a Nr XXXII.286.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie utworzenia Zwi¹zku po-
wiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny zwi¹-
zek t ransportu  publ icznego Powiatu 
Miñskiego”
Uchwa³a Nr XXXII.287.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie przyjêcia Statutu zwi¹zku 
powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny zwi¹-
zek transportu publicznego Powiatu Miñskiego”

Zadania pod nazw¹.: 

•Budowa chodnika w miejscowoœci Gamratka

•Modernizacja nawierzchni œcie¿ki pieszo-
rowerowej Huta Miñska - Miñsk Mazowiecki

•Budowa s³upów oraz monta¿ lamp ulicznych 
na ul. Wspólnej w Grabinie

•Budowa oœwietlenia ulicznego na ul. Pa³acowej 
w Anielewie

•Budowa oœwietlenia ulicznego w miejsco-
woœci Chochó³

•Budowa oœwietlenia ulicznego w Arynowie

•Budowa oœwietlenia ulicznego na ul. Leœnej 
w Podrudziu 

Wspó³finansowano przy pomocy œrodków

z bud¿etu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji So³ectw MAZOWSZE 2021”

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.

Od 8 listopada, mieszkañcy mog¹ ju¿ sk³adaæ 
wnioski o dowód osobisty wg.nowych regulacji.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie osoby posiada-
j¹ce wa¿ne dowody osobiste, wydane zgodnie   
z dotychczas obowi¹zuj¹cym wzorem, nie mu-
sz¹ ich wymieniaæ. Z tych dokumentów mo¿na 
korzystaæ do momentu utraty ich wa¿noœci. No-
we dokumenty s¹ wyposa¿one w warstwê elek-
troniczn¹, o wysokim stopniu zabezpieczenia, 
która podobnie jak w przypadku paszportów, za-
wiera wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa 
odciski palców w formatach cyfrowych. Dodat-
kowo, w warstwie graficznej pojawi³ siê odrêcz-
ny podpis w³aœciciela, a tak¿e literowy skrót PL 
na tle flagi Unii Europejskiej. 
WA¯NE!
- Jeœli Twój dowód osobisty jest nadal wa¿ny, 
nie musisz go wymieniaæ.
- Z³o¿enie wniosku o dowód osobisty 
(pobranie odcisków palców) oraz odbiór 
dokumentu (potwierdzenie to¿samoœci) 
wymaga wizyty w urzêdzie.
- Jeœli Twoje dziecko nie ukoñczy³o 12 lat, 
wniosek o dowód dla dziecka mo¿esz z³o¿yæ 
elektronicznie.

Wiêcej informacji na stronie gov.pl
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krwi, ale i uporczywym codziennym trwaniem, 
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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 
godzinach 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.
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Uchwa³a Nr XXXII.279.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie zmian bud¿etu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2021 rok
Uchwa³a Nr XXXII.280.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie zmian w Wieloletniej Prog-
nozie Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na 
lata 2021-2028
Uchwa³a Nr XXXII.281.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie okreœlenia wysokoœci sta-
wek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ   
z tego podatku
Uchwa³a Nr XXXII.282.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla Gminnego Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim
Uchwa³a Nr XXXII.283.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie powierzenia Miastu Miñsk 
Mazowiecki prowadzenia niektórych dzia³añ 
w ramach zadañ publicznych dotycz¹cych roz-
wi¹zywania problemów uzale¿nieñ, przeciw-
dzia³ania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
przed przemoc¹ oraz udzielenia dotacji na ten 
cel w 2022 roku
Uchwa³a Nr XXXII.284.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie przyjêcia programu wspó³-
pracy Gminy Miñsk Mazowiecki z organizacja-
mi pozarz¹dowymi oraz innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku 
publicznego na 2022 rok
Uchwa³a Nr XXXII.285.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie trybu i szczegó³owych kry-
teriów oceny wniosków o realizacjê zadania pub-
licznego w ramach inicjatywy lokalnej
Uchwa³a Nr XXXII.286.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie utworzenia Zwi¹zku po-
wiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny zwi¹-
zek t ransportu  publ icznego Powiatu 
Miñskiego”
Uchwa³a Nr XXXII.287.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie przyjêcia Statutu zwi¹zku 
powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny zwi¹-
zek transportu publicznego Powiatu Miñskiego”

Zadania pod nazw¹.: 

•Budowa chodnika w miejscowoœci Gamratka

•Modernizacja nawierzchni œcie¿ki pieszo-
rowerowej Huta Miñska - Miñsk Mazowiecki

•Budowa s³upów oraz monta¿ lamp ulicznych 
na ul. Wspólnej w Grabinie

•Budowa oœwietlenia ulicznego na ul. Pa³acowej 
w Anielewie

•Budowa oœwietlenia ulicznego w miejsco-
woœci Chochó³

•Budowa oœwietlenia ulicznego w Arynowie

•Budowa oœwietlenia ulicznego na ul. Leœnej 
w Podrudziu 

Wspó³finansowano przy pomocy œrodków

z bud¿etu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji So³ectw MAZOWSZE 2021”

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.

Od 8 listopada, mieszkañcy mog¹ ju¿ sk³adaæ 
wnioski o dowód osobisty wg.nowych regulacji.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie osoby posiada-
j¹ce wa¿ne dowody osobiste, wydane zgodnie   
z dotychczas obowi¹zuj¹cym wzorem, nie mu-
sz¹ ich wymieniaæ. Z tych dokumentów mo¿na 
korzystaæ do momentu utraty ich wa¿noœci. No-
we dokumenty s¹ wyposa¿one w warstwê elek-
troniczn¹, o wysokim stopniu zabezpieczenia, 
która podobnie jak w przypadku paszportów, za-
wiera wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa 
odciski palców w formatach cyfrowych. Dodat-
kowo, w warstwie graficznej pojawi³ siê odrêcz-
ny podpis w³aœciciela, a tak¿e literowy skrót PL 
na tle flagi Unii Europejskiej. 
WA¯NE!
- Jeœli Twój dowód osobisty jest nadal wa¿ny, 
nie musisz go wymieniaæ.
- Z³o¿enie wniosku o dowód osobisty 
(pobranie odcisków palców) oraz odbiór 
dokumentu (potwierdzenie to¿samoœci) 
wymaga wizyty w urzêdzie.
- Jeœli Twoje dziecko nie ukoñczy³o 12 lat, 
wniosek o dowód dla dziecka mo¿esz z³o¿yæ 
elektronicznie.

Wiêcej informacji na stronie gov.pl
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autostrada 
Przez teren naszej gminy na odcinku 7,190 km przebiega  
autostrada A2. Inwestycja zosta³a oddana od u¿ytkowania   
w  sierpniu 2012 roku. Parametry techniczne drogi:
klasa A (autostrada)
prêdkoœæ projektowa 120 km/h
2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokoœci 3,75 m, 3-metrowe 
pasy awaryjne z dwoma 0,5 m opaskami i poboczami 1,25 m.
Na tym odcinku znajduje siê kilkanaœcie ciekawych budowli 
in¿ynieryjskich: 
4 przepusty (przejazdy) gospodarcze, 
1 wêze³ drogowy „Arynów“, 1 wiadukt kolejowy
3 wiadukty drogowe, 4 zbiorniki systemu odwadniania.
Wzd³u¿ ca³ej autostrady zbudowane s¹ drogi serwisowe, 
czêsto przez mieszkañców wykorzystywane do rekreacji.
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KONKURS
NA NAJPIÊKNIEJSZY

OGRÓD 
I PRZEDOGRÓDEK

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³  

Dnia 27 paŸdziernika uczniowie klasy 3a wraz z opiekunami mieli okazjê spêdziæ czas w œwiecie 
samodzielnego eksperymentowania w ,,Centrum Nauki Kopernik” w Warszawie. Celem wy-
cieczki by³o poznanie osi¹gniêæ nauki i techniki. W ogromnym kompleksie z wielk¹ iloœci¹ 
ró¿nych eksponatów, uczestnicy wycieczki mogli zapoznaæ siê z rozmaitymi zjawiskami z dzie-
dziny matematyki, fizyki, biologii, astronomii, muzyki czy techniki.
Na  wystawach sta³ych mogliœmy obcowaæ z zaawansowanymi technologiami i multimediami, 
ale te¿ z prostymi rozwi¹zaniami, czêsto opartymi na wynalazkach sprzed wielu lat.
Testowaliœmy i sprawdzaliœmy czy mo¿na wp³ywaæ na otaczaj¹cy nas œwiat, poszukiwaliœmy 
odpowiedzi. By³ to czas nauki ale te¿ œwietnej zabawy, bêdziemy go mi³o wspominaæ.

Autor: Anastazja K¹ca

W pi¹tek 29 paŸdziernika wszyscy uczniowie naszej szko³y uczestniczyli w niecodziennej 
lekcji przyrody. Wraz ze swoim opiekunem zawita³y do nas wyj¹tkowi goœcie...
Szkolna sala œwietlicy zamieni³a siê w wielkie terrarium.
Pan Rafa³ Pochmara, z zaanga¿owaniem i wielkim uczuciem do swoich podopie-
cznych,  opowiada³ o hodowli zwierz¹t egzotycznych. Mogliœmy na w³asne oczy 
podziwiaæ, a nawet pog³askaæ, w³aœciwie nie tylko wê¿e i jaszczurki, ale tak¿e 
paj¹ki, skorpiona, ¿abê, ¿ó³wie, stonogê.

¯ywa lekcja
przyrody
¯ywa lekcja
przyrody

Szko³a Podstawowa  w Mariance 

Szko³a Podstawowa  w Zamieniu

Wszystkim Uczniom Szko³y Podstawowej oraz Przedszkolakom bardzo dziêkujemy 
za udzia³ w konkursie na NAJPIEKNIEJSZY KOTYLION NARODOWY.
Wszystkie dostarczone prace s¹ piêkne, starannie wykonane i bardzo pomys³owe! 
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone dnia 15.11.2021r.

Autor: Jolanta Rokita

Szkolne Ko³o Wolontariatu prowadzi zbiórkê:
s³onecznika, orzechów, kulek t³uszczowych oraz kawa³ków s³oniny.

Przez ca³¹ zimê bêdziemy dokarmiaæ sikorki, które odwiedzaj¹ teren naszej szko³y.
Dary mo¿na przekazywaæ wolontariuszom i do sali nr 3. Dziêkujemy!

zbiórka karmy dla sikorek

„Wolnoœci“

I miejsce

II miejsce

III miejsce

najpiêkniejszy przedogródek  
w naszej gminie

Laureatami tegorocznego konkursu i zdobywcami tytu³u w³aœci-
ciela najpiêkniejszego ogrodu w naszej gminie zostali:

I miejsce  Barbara Kosim - Karolina 
II miejsce Marzena £ukasiak - Niedzia³ka II 
III miejsce Rafa³ Smolak - Kolonia Janów 

I miejsce w kategorii najpiêkniejszy przedogródek w naszej gmi-
nie zdoby³a pani Krystyna Ciesielska, mieszkanka Bud Barcz¹c-
kich. Tegoroczna edycja konkursu cieszy³a siê du¿ym zainte-
resowaniem naszych mieszkañców. Wp³ynê³o kilkanaœcie zg³o-
szeñ z 11 miejscowoœci gminnych.
Cz³onkowie Komisji Konkursowej w sk³adzie: Przewodnicz¹ca 
Pani El¿bieta Roguska, Cz³onek Komisji Pan Andrzej Jaworski, 
Cz³onek Komisji Pani Anna Zab³ocka, mieli trudne zadanie.  

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy zwyciêstwa. 
Ju¿ teraz zachêcamy mieszkañców naszej gminy do udzia³u w ko-
lejnej edycji konkursu.



Foto - Jacek Maria Jeliñski

p o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

autostrada 
Przez teren naszej gminy na odcinku 7,190 km przebiega  
autostrada A2. Inwestycja zosta³a oddana od u¿ytkowania   
w  sierpniu 2012 roku. Parametry techniczne drogi:
klasa A (autostrada)
prêdkoœæ projektowa 120 km/h
2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokoœci 3,75 m, 3-metrowe 
pasy awaryjne z dwoma 0,5 m opaskami i poboczami 1,25 m.
Na tym odcinku znajduje siê kilkanaœcie ciekawych budowli 
in¿ynieryjskich: 
4 przepusty (przejazdy) gospodarcze, 
1 wêze³ drogowy „Arynów“, 1 wiadukt kolejowy
3 wiadukty drogowe, 4 zbiorniki systemu odwadniania.
Wzd³u¿ ca³ej autostrady zbudowane s¹ drogi serwisowe, 
czêsto przez mieszkañców wykorzystywane do rekreacji.

G³osZiemiMiñskiej4

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

5G³osZiemiMiñskiej

KONKURS
NA NAJPIÊKNIEJSZY

OGRÓD 
I PRZEDOGRÓDEK

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³  

Dnia 27 paŸdziernika uczniowie klasy 3a wraz z opiekunami mieli okazjê spêdziæ czas w œwiecie 
samodzielnego eksperymentowania w ,,Centrum Nauki Kopernik” w Warszawie. Celem wy-
cieczki by³o poznanie osi¹gniêæ nauki i techniki. W ogromnym kompleksie z wielk¹ iloœci¹ 
ró¿nych eksponatów, uczestnicy wycieczki mogli zapoznaæ siê z rozmaitymi zjawiskami z dzie-
dziny matematyki, fizyki, biologii, astronomii, muzyki czy techniki.
Na  wystawach sta³ych mogliœmy obcowaæ z zaawansowanymi technologiami i multimediami, 
ale te¿ z prostymi rozwi¹zaniami, czêsto opartymi na wynalazkach sprzed wielu lat.
Testowaliœmy i sprawdzaliœmy czy mo¿na wp³ywaæ na otaczaj¹cy nas œwiat, poszukiwaliœmy 
odpowiedzi. By³ to czas nauki ale te¿ œwietnej zabawy, bêdziemy go mi³o wspominaæ.

Autor: Anastazja K¹ca

W pi¹tek 29 paŸdziernika wszyscy uczniowie naszej szko³y uczestniczyli w niecodziennej 
lekcji przyrody. Wraz ze swoim opiekunem zawita³y do nas wyj¹tkowi goœcie...
Szkolna sala œwietlicy zamieni³a siê w wielkie terrarium.
Pan Rafa³ Pochmara, z zaanga¿owaniem i wielkim uczuciem do swoich podopie-
cznych,  opowiada³ o hodowli zwierz¹t egzotycznych. Mogliœmy na w³asne oczy 
podziwiaæ, a nawet pog³askaæ, w³aœciwie nie tylko wê¿e i jaszczurki, ale tak¿e 
paj¹ki, skorpiona, ¿abê, ¿ó³wie, stonogê.

¯ywa lekcja
przyrody
¯ywa lekcja
przyrody

Szko³a Podstawowa  w Mariance 

Szko³a Podstawowa  w Zamieniu

Wszystkim Uczniom Szko³y Podstawowej oraz Przedszkolakom bardzo dziêkujemy 
za udzia³ w konkursie na NAJPIEKNIEJSZY KOTYLION NARODOWY.
Wszystkie dostarczone prace s¹ piêkne, starannie wykonane i bardzo pomys³owe! 
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone dnia 15.11.2021r.

Autor: Jolanta Rokita

Szkolne Ko³o Wolontariatu prowadzi zbiórkê:
s³onecznika, orzechów, kulek t³uszczowych oraz kawa³ków s³oniny.

Przez ca³¹ zimê bêdziemy dokarmiaæ sikorki, które odwiedzaj¹ teren naszej szko³y.
Dary mo¿na przekazywaæ wolontariuszom i do sali nr 3. Dziêkujemy!

zbiórka karmy dla sikorek

„Wolnoœci“

I miejsce

II miejsce

III miejsce

najpiêkniejszy przedogródek  
w naszej gminie

Laureatami tegorocznego konkursu i zdobywcami tytu³u w³aœci-
ciela najpiêkniejszego ogrodu w naszej gminie zostali:

I miejsce  Barbara Kosim - Karolina 
II miejsce Marzena £ukasiak - Niedzia³ka II 
III miejsce Rafa³ Smolak - Kolonia Janów 

I miejsce w kategorii najpiêkniejszy przedogródek w naszej gmi-
nie zdoby³a pani Krystyna Ciesielska, mieszkanka Bud Barcz¹c-
kich. Tegoroczna edycja konkursu cieszy³a siê du¿ym zainte-
resowaniem naszych mieszkañców. Wp³ynê³o kilkanaœcie zg³o-
szeñ z 11 miejscowoœci gminnych.
Cz³onkowie Komisji Konkursowej w sk³adzie: Przewodnicz¹ca 
Pani El¿bieta Roguska, Cz³onek Komisji Pan Andrzej Jaworski, 
Cz³onek Komisji Pani Anna Zab³ocka, mieli trudne zadanie.  

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy zwyciêstwa. 
Ju¿ teraz zachêcamy mieszkañców naszej gminy do udzia³u w ko-
lejnej edycji konkursu.



Wspieraj seniora

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miñ-
sku Mazowieckim informuje, ¿e jest aktual-
nie realizowany programu „Wspieraj 
Seniora”, którego celem jest zapewnienie 
us³ugi wsparcia osobom starszym i samot-
nym powy¿ej 70 roku, którzy w obowi¹zu-
j¹cym stanie epidemii zdecyduj¹ siê na po-
zostanie w domu.
Seniorzy mog¹ liczyæ na pomoc pracowni-
ków socjalnych GOPS w dostarczenia zaku-
pów, w tym artyku³ów spo¿ywczych oraz 
œrodków higieny osobistej, za³atwienia drob-
nych spraw urzêdowych (je¿eli nie wymagaj¹ 
one wydania upowa¿nieñ od seniora lub 
udostêpnienia danych wra¿liwych), wypro-
wadzenie psa, dostarczenia ciep³ych posi³-
ków, o ile us³uga nie jest finansowana z in-
nych Ÿróde³.
Osoby starsze mog¹ dokonaæ zg³oszenia 
dzwoni¹c pod numer telefonu 22 505 11 11 
na ogólnopolsk¹ infoliniê lub bezpoœrednio 
do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej           
w Miñsku Mazowieckim pod numer telefonu  
25 758 19 32.

neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 
reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, 
luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, wa-
rzywa, owoce, zabrudzony papier, tekstylia      
z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi      
i liœci, owoce opad³e z drzew i krzewów (te odpa-
dy dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne
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 higie-
niczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, 
itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecz-
nych, opakowañ po lekach, leków przetermino-
wanych, farb, olejów i ich opakowañ, opa-
kowañ po œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: 
¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii   
i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, kom-
puterów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: 
mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych 
azbest, papy, styropianu budowlanego, odpa-
dów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

wi¹zaæ i ustawiæ obok worków. Styropian opako-
waniowy (po  lodówce, pralce, telewizorze)
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z ja-
k¹kolwiek zawartoœci¹, styropianu budowla-
nego, opakowañ po olejach silnikowych, 
smarach, puszek po farbach, baterii, sprzêtu 
AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, 
puszki, drut, itp. Du¿e blachy, gruby z³om meta-
lowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, 
mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opako-
wania szklane, butelki po napojach, winie, 
piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb 
samochodowych, doniczek, ¿arówek, lamp 

•WOREK ZIELONY

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 
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ZASADY SEGREGACJI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy

Miñsk Mazowiecki

w 2021

•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, 
torby i kartony, papierowe. Opakowania 
kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³a-
daæ obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego pa-
pieru (np. papierowe opakowania po maœle, 
margarynie, twarogu); kalki; papieru termicz-
nego i faksowego; tapet; odpadów higienicz-
nych (np. wacików, pieluch itp.); opakowañ     
z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowla-
nych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowa-
nia plastikowe po napojach i innych p³ynach. 
Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze  
i inne plastiki, opakowania wielomateria³owe. 
Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, po-

•WOREK ̄ Ó£TY

Znak - POMÓ¯ MI

Miêdzynarodowy znak „POMÓ¯ MI” jest dys-
kretnym sygna³em, który mo¿emy pokazaæ 
gdy takiej pomocy potrzebujemy. Informuje 
on o tym, ¿e ktoœ jest ofiar¹ przemocy,            
a w obawie przed oprawc¹ nie mówi wprost 
o swoim dramacie, który czêsto odgrywa siê 
w zaciszu domowym. Z myœl¹ o takich oso-
bach powsta³ ten znak. Jest to prosty i czy-
telny ruch d³oni, który mo¿e nawet uratowaæ 
ludzkie ¿ycie. Znak ,,pomó¿ mi’’ to wezwanie 
o pomoc, zrozumia³e na ca³ym œwiecie. 
Dlatego tak wa¿ne jest, aby jak najwiêcej 
ludzi wiedzia³o co oznacza ten sygna³ poka-
zywany d³oni¹. Nie wymaga bliskiego kon-
taktu, mo¿e byæ pokazany nawet przez okno 
czy w internecie.
Gdy zobaczysz ten znak niezw³ocznie 
zadzwoñ pod nr 112 i poinformuj, ¿e osoba 
w ten sposób poprosi³a Ciê o pomoc.

Transport na szczepienie

Dodatkowo przypominamy, ¿e osoby, które 
maj¹ problem z samodzielnym dotarciem do 
punktu, mog³y skorzystaæ ze szczepieñ 
przeciw COVID-19. W tym celu gminy 
zorganizowa³y specjalny transport z domu 
pacjenta do punktu szczepieñ. Po zaszcze-
pieniu, osoba potrzebuj¹ca zostanie odwie-
ziona do swojego miejsca zamieszkania. 

Ze specjalnego transportu mog¹ skorzystaæ:

• osoby niepe³nosprawne, które posiadaj¹ 
aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci    
(w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub 
odpowiednio I grupê z ww. Schorzeniami;

• osoby, które maj¹ obiektywne i niemo¿-
liwe do przezwyciê¿enia we w³asnym za-
kresie trudnoœci w samodzielnym dotarciu 
do najbli¿szego punktu szczepieñ – w 
przypadku miast poni¿ej 100 tys. osób, 
gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

• osoby powy¿ej 70. roku ¿ycia, które maj¹ 
obiektywne i niemo¿liwe do przezwyciê-
¿enia we w³asnym zakresie trudnoœci w sa-
modzielnym dotarciu do najbli¿szego 
punktu szczepieñ – w przypadku miast 
powy¿ej 100 tys. mieszkañców.

Zg³oszenia mo¿na dokonaæ za pomoc¹ 
infolinii 989 lub bezpoœrednio dzwoni¹c na 
numer GOPS tj. 25 758 19 32

Przedszkolaki wiedz¹, ¿e aby byæ zdrowym, trzeba siê dobrze od¿ywiaæ. Wiedz¹ doskonale, ¿e 
najwiêcej witamin maj¹ owoce i warzywa, dlatego nale¿y spo¿ywaæ ich du¿e iloœci. My doroœli 
wiemy, ¿e wiedza nie zawsze idzie w parze z praktyk¹ a nasze maluchy, to straszne ³asuchy. 
Postanowiliœmy wiêc, udowodniæ naszym milusiñskim, ¿e owoce i warzywa to nie tylko Ÿród³o 
witamin, ale i bogactwo smaków, zapachów, kolorów i materia³ do wspania³ej zabawy.
PaŸdziernik, w naszym przedszkolu up³yn¹³ pod has³em „Smacznie, zdrowo, kolorowo...”, 
wszystko za spraw¹ przedszkolnych przedsiêwziêæ kulinarnych. Bogactwo kolorowych i pachn¹-
cych owoców sprawi³o, ¿e nabraliœmy ochoty na pitraszenie. Jako pierwsi, wyzwanie podjê³y 
dzieci z grupy Motylki. Podczas warsztatów kulinarnych, dzieci wspólnie z wychowawczyni¹, 
upiek³y przepyszn¹ szarlotkê. Kilka dni póŸniej Motylki mia³y okazjê po raz kolejny daæ popis 
swoich umiejêtnoœci, tworz¹c „smaczne i zdrowe obrazy”.

Okaza³o siê, ¿e czterolatki to prawdziwi artyœci! Kolejne zajêcia kulinarne odby³y siê w grupie „0”. 
Starszaki postawi³y na smaczn¹ i zdrow¹ sa³atkê owocow¹. Oczywiœcie wszyscy mogliœmy 
posmakowaæ tej kolorowej sa³atki. Wysz³a wyborna. Tak¿e najm³odsze przedszkolaki z grupy 3-l, 
mia³y okazjê zapoznaæ siê z wygl¹dem i smakiem specja³ów z sadu i ogrodu. W ramach warzywno-
owocowych warsztatów, maluchy stworzy³y z warzyw i owoców przecudne „Witaminowe 

WYKONANIE TEGO ZNAKU JEST PROSTE: 

poka¿ otwart¹ d³oñ

z³ó¿ d³oñ w piêœæ

chowaj¹c kciuk do œrodka

GOPSGOPS
gminny oœrodek pomocy spo³ecznej stworki”. Maluchy wykaza³y siê du¿¹ krea-

tywnoœci¹ i niesamowit¹ wyobraŸni¹ . Brawo!
Ciesz¹c siê bogactwem œwie¿ych owoców, nie 
mogliœmy zapomnieæ o wa¿nym œwiêcie ob-
chodzonym dnia 11 paŸdziernika. Tego dnia 
wszystkie grupy przedszkolne œwiêtowa³y 
„Dzieñ Drzewa”. W zwi¹zku z tym œwiêtem, 
dzieci tworzy³y piêkne, prace plastyczne wy-
korzystuj¹c naturalne okazy przyrody. Ogl¹-
da³y filmy edukacyjne i poznawa³y cieka-
wostki na temat drzew. Nie mog³o zabrakn¹æ 
obserwacji drzew w ogrodzie przedszkolnym 
oraz spaceru w okolice przedszkola, celem 
obserwacji zmian zachodz¹cych w przyrodzie. 
Wszystkie paŸdziernikowe wydarzenia na 
d³ugo zostan¹ w naszej pamiêci.
Ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ tego, co przy-
niesie nam kolejny miesi¹c!         

PaŸdziernik w przedszkolu 

Magdalena Pawelec 
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W pi¹tek 5 listopada o godzinie 18 w Zamieniu 
mieszkañcy okolicznych miejscowoœci i liczni 
zaproszeni goœcie byli uczestnikami wydarze-
nia jakim by³o przywitania nowego samo-
chodu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Samochód marki Scania P360 przyjecha³        
z fabryki firmy WISS z Bielsko-Bia³ej. To 
samochód ratowniczo-gaœniczy o pojemnoœci 
zbiornika 3000 litrów. Pojazd warty jest 1 038 
999 z³. Aby pokryæ ten wydatek Gmina Miñsk 
Mazowiecki przeznaczy³a 350 000 z³otych, 
Komendant G³ówny PSP ze œrodków prze-
kazanych przez zak³ady ubezpieczeniowe 
przekaza³ 130 000 z³, Narodowy Fundusz 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 
wraz z Wojewódzkim Funduszem przyzna³y 
dotacjê w wysokoœci 400 000 z³, a Samorz¹d 
Województwa Mazowieckiego wspó³finan-
sowa³ zakup dok³adaj¹c 100 000 z³. Natomiast 
OSP Zamienie przeznaczy³a na zakup swojego 
nowego samochodu 58 999  z³.
Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ licz-
ni goœcie, miêdzy innymi: Pose³ na Sejm RP 
Teresa Wargocka, Wicewojewoda Mazowiec-
ki Sylwester D¹browski, Starosta Miñski 
Antoni Jan Tarczyñski, Proboszcz parafii z Za-
mienia Ks. Pawe³ Mazurkiewicz, Prezes 
Zarz¹du Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP 
dh S³awomir Barankiewicz.
W³adze Gminy reprezentowa³ Wójt Antoni 
Janusz Piechoski, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Przemys³aw Pawe³ Wojda, Radni 

Gminy: Miros³aw Siwek, Pawe³ Lipiñski, 
Zygmunt Chodziñski, a tak¿e Sekretarz Gminy 
Jolanta Damasiewicz.
W wydarzeniu oprócz stra¿aków z Zamienia 
wziêli udzia³ tak¿e stra¿acy z zaprzyjaŸnio-
nych jednostek OSP z naszej gminy, ale te¿      
z gmin s¹siednich. Wspólnie ze swoimi kole-
gami z Zamienia uhonorowali ten moment 
przejazdem w kolumnie samochodów po¿arni-
czych. A nastêpnie wszyscy wspólnie œwiêto-
wali w goœcinnej stra¿nicy OSP Zamienie do 
póŸnych godzin.
Gratulujemy stra¿akom OSP Zamienie uda-
nego zakupu. ¯yczymy, aby s³u¿y³ im bez-
problemowo przez d³ugie lata. Nowy wóz bojowy Scania OSP Zamienie
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Barbara Czuliñska



Wspieraj seniora

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miñ-
sku Mazowieckim informuje, ¿e jest aktual-
nie realizowany programu „Wspieraj 
Seniora”, którego celem jest zapewnienie 
us³ugi wsparcia osobom starszym i samot-
nym powy¿ej 70 roku, którzy w obowi¹zu-
j¹cym stanie epidemii zdecyduj¹ siê na po-
zostanie w domu.
Seniorzy mog¹ liczyæ na pomoc pracowni-
ków socjalnych GOPS w dostarczenia zaku-
pów, w tym artyku³ów spo¿ywczych oraz 
œrodków higieny osobistej, za³atwienia drob-
nych spraw urzêdowych (je¿eli nie wymagaj¹ 
one wydania upowa¿nieñ od seniora lub 
udostêpnienia danych wra¿liwych), wypro-
wadzenie psa, dostarczenia ciep³ych posi³-
ków, o ile us³uga nie jest finansowana z in-
nych Ÿróde³.
Osoby starsze mog¹ dokonaæ zg³oszenia 
dzwoni¹c pod numer telefonu 22 505 11 11 
na ogólnopolsk¹ infoliniê lub bezpoœrednio 
do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej           
w Miñsku Mazowieckim pod numer telefonu  
25 758 19 32.

neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 
reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, 
luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, wa-
rzywa, owoce, zabrudzony papier, tekstylia      
z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi      
i liœci, owoce opad³e z drzew i krzewów (te odpa-
dy dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne
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 higie-
niczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, 
itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecz-
nych, opakowañ po lekach, leków przetermino-
wanych, farb, olejów i ich opakowañ, opa-
kowañ po œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: 
¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii   
i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, kom-
puterów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: 
mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych 
azbest, papy, styropianu budowlanego, odpa-
dów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

wi¹zaæ i ustawiæ obok worków. Styropian opako-
waniowy (po  lodówce, pralce, telewizorze)
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z ja-
k¹kolwiek zawartoœci¹, styropianu budowla-
nego, opakowañ po olejach silnikowych, 
smarach, puszek po farbach, baterii, sprzêtu 
AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, 
puszki, drut, itp. Du¿e blachy, gruby z³om meta-
lowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, 
mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opako-
wania szklane, butelki po napojach, winie, 
piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb 
samochodowych, doniczek, ¿arówek, lamp 

•WOREK ZIELONY

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 
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ZASADY SEGREGACJI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy

Miñsk Mazowiecki

w 2021

•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, 
torby i kartony, papierowe. Opakowania 
kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³a-
daæ obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego pa-
pieru (np. papierowe opakowania po maœle, 
margarynie, twarogu); kalki; papieru termicz-
nego i faksowego; tapet; odpadów higienicz-
nych (np. wacików, pieluch itp.); opakowañ     
z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowla-
nych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowa-
nia plastikowe po napojach i innych p³ynach. 
Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze  
i inne plastiki, opakowania wielomateria³owe. 
Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, po-

•WOREK ̄ Ó£TY

Znak - POMÓ¯ MI

Miêdzynarodowy znak „POMÓ¯ MI” jest dys-
kretnym sygna³em, który mo¿emy pokazaæ 
gdy takiej pomocy potrzebujemy. Informuje 
on o tym, ¿e ktoœ jest ofiar¹ przemocy,            
a w obawie przed oprawc¹ nie mówi wprost 
o swoim dramacie, który czêsto odgrywa siê 
w zaciszu domowym. Z myœl¹ o takich oso-
bach powsta³ ten znak. Jest to prosty i czy-
telny ruch d³oni, który mo¿e nawet uratowaæ 
ludzkie ¿ycie. Znak ,,pomó¿ mi’’ to wezwanie 
o pomoc, zrozumia³e na ca³ym œwiecie. 
Dlatego tak wa¿ne jest, aby jak najwiêcej 
ludzi wiedzia³o co oznacza ten sygna³ poka-
zywany d³oni¹. Nie wymaga bliskiego kon-
taktu, mo¿e byæ pokazany nawet przez okno 
czy w internecie.
Gdy zobaczysz ten znak niezw³ocznie 
zadzwoñ pod nr 112 i poinformuj, ¿e osoba 
w ten sposób poprosi³a Ciê o pomoc.

Transport na szczepienie

Dodatkowo przypominamy, ¿e osoby, które 
maj¹ problem z samodzielnym dotarciem do 
punktu, mog³y skorzystaæ ze szczepieñ 
przeciw COVID-19. W tym celu gminy 
zorganizowa³y specjalny transport z domu 
pacjenta do punktu szczepieñ. Po zaszcze-
pieniu, osoba potrzebuj¹ca zostanie odwie-
ziona do swojego miejsca zamieszkania. 

Ze specjalnego transportu mog¹ skorzystaæ:

• osoby niepe³nosprawne, które posiadaj¹ 
aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci    
(w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub 
odpowiednio I grupê z ww. Schorzeniami;

• osoby, które maj¹ obiektywne i niemo¿-
liwe do przezwyciê¿enia we w³asnym za-
kresie trudnoœci w samodzielnym dotarciu 
do najbli¿szego punktu szczepieñ – w 
przypadku miast poni¿ej 100 tys. osób, 
gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

• osoby powy¿ej 70. roku ¿ycia, które maj¹ 
obiektywne i niemo¿liwe do przezwyciê-
¿enia we w³asnym zakresie trudnoœci w sa-
modzielnym dotarciu do najbli¿szego 
punktu szczepieñ – w przypadku miast 
powy¿ej 100 tys. mieszkañców.

Zg³oszenia mo¿na dokonaæ za pomoc¹ 
infolinii 989 lub bezpoœrednio dzwoni¹c na 
numer GOPS tj. 25 758 19 32

Przedszkolaki wiedz¹, ¿e aby byæ zdrowym, trzeba siê dobrze od¿ywiaæ. Wiedz¹ doskonale, ¿e 
najwiêcej witamin maj¹ owoce i warzywa, dlatego nale¿y spo¿ywaæ ich du¿e iloœci. My doroœli 
wiemy, ¿e wiedza nie zawsze idzie w parze z praktyk¹ a nasze maluchy, to straszne ³asuchy. 
Postanowiliœmy wiêc, udowodniæ naszym milusiñskim, ¿e owoce i warzywa to nie tylko Ÿród³o 
witamin, ale i bogactwo smaków, zapachów, kolorów i materia³ do wspania³ej zabawy.
PaŸdziernik, w naszym przedszkolu up³yn¹³ pod has³em „Smacznie, zdrowo, kolorowo...”, 
wszystko za spraw¹ przedszkolnych przedsiêwziêæ kulinarnych. Bogactwo kolorowych i pachn¹-
cych owoców sprawi³o, ¿e nabraliœmy ochoty na pitraszenie. Jako pierwsi, wyzwanie podjê³y 
dzieci z grupy Motylki. Podczas warsztatów kulinarnych, dzieci wspólnie z wychowawczyni¹, 
upiek³y przepyszn¹ szarlotkê. Kilka dni póŸniej Motylki mia³y okazjê po raz kolejny daæ popis 
swoich umiejêtnoœci, tworz¹c „smaczne i zdrowe obrazy”.

Okaza³o siê, ¿e czterolatki to prawdziwi artyœci! Kolejne zajêcia kulinarne odby³y siê w grupie „0”. 
Starszaki postawi³y na smaczn¹ i zdrow¹ sa³atkê owocow¹. Oczywiœcie wszyscy mogliœmy 
posmakowaæ tej kolorowej sa³atki. Wysz³a wyborna. Tak¿e najm³odsze przedszkolaki z grupy 3-l, 
mia³y okazjê zapoznaæ siê z wygl¹dem i smakiem specja³ów z sadu i ogrodu. W ramach warzywno-
owocowych warsztatów, maluchy stworzy³y z warzyw i owoców przecudne „Witaminowe 
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gminny oœrodek pomocy spo³ecznej stworki”. Maluchy wykaza³y siê du¿¹ krea-

tywnoœci¹ i niesamowit¹ wyobraŸni¹ . Brawo!
Ciesz¹c siê bogactwem œwie¿ych owoców, nie 
mogliœmy zapomnieæ o wa¿nym œwiêcie ob-
chodzonym dnia 11 paŸdziernika. Tego dnia 
wszystkie grupy przedszkolne œwiêtowa³y 
„Dzieñ Drzewa”. W zwi¹zku z tym œwiêtem, 
dzieci tworzy³y piêkne, prace plastyczne wy-
korzystuj¹c naturalne okazy przyrody. Ogl¹-
da³y filmy edukacyjne i poznawa³y cieka-
wostki na temat drzew. Nie mog³o zabrakn¹æ 
obserwacji drzew w ogrodzie przedszkolnym 
oraz spaceru w okolice przedszkola, celem 
obserwacji zmian zachodz¹cych w przyrodzie. 
Wszystkie paŸdziernikowe wydarzenia na 
d³ugo zostan¹ w naszej pamiêci.
Ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ tego, co przy-
niesie nam kolejny miesi¹c!         

PaŸdziernik w przedszkolu 

Magdalena Pawelec 
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W pi¹tek 5 listopada o godzinie 18 w Zamieniu 
mieszkañcy okolicznych miejscowoœci i liczni 
zaproszeni goœcie byli uczestnikami wydarze-
nia jakim by³o przywitania nowego samo-
chodu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Samochód marki Scania P360 przyjecha³        
z fabryki firmy WISS z Bielsko-Bia³ej. To 
samochód ratowniczo-gaœniczy o pojemnoœci 
zbiornika 3000 litrów. Pojazd warty jest 1 038 
999 z³. Aby pokryæ ten wydatek Gmina Miñsk 
Mazowiecki przeznaczy³a 350 000 z³otych, 
Komendant G³ówny PSP ze œrodków prze-
kazanych przez zak³ady ubezpieczeniowe 
przekaza³ 130 000 z³, Narodowy Fundusz 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 
wraz z Wojewódzkim Funduszem przyzna³y 
dotacjê w wysokoœci 400 000 z³, a Samorz¹d 
Województwa Mazowieckiego wspó³finan-
sowa³ zakup dok³adaj¹c 100 000 z³. Natomiast 
OSP Zamienie przeznaczy³a na zakup swojego 
nowego samochodu 58 999  z³.
Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ licz-
ni goœcie, miêdzy innymi: Pose³ na Sejm RP 
Teresa Wargocka, Wicewojewoda Mazowiec-
ki Sylwester D¹browski, Starosta Miñski 
Antoni Jan Tarczyñski, Proboszcz parafii z Za-
mienia Ks. Pawe³ Mazurkiewicz, Prezes 
Zarz¹du Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP 
dh S³awomir Barankiewicz.
W³adze Gminy reprezentowa³ Wójt Antoni 
Janusz Piechoski, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Przemys³aw Pawe³ Wojda, Radni 

Gminy: Miros³aw Siwek, Pawe³ Lipiñski, 
Zygmunt Chodziñski, a tak¿e Sekretarz Gminy 
Jolanta Damasiewicz.
W wydarzeniu oprócz stra¿aków z Zamienia 
wziêli udzia³ tak¿e stra¿acy z zaprzyjaŸnio-
nych jednostek OSP z naszej gminy, ale te¿      
z gmin s¹siednich. Wspólnie ze swoimi kole-
gami z Zamienia uhonorowali ten moment 
przejazdem w kolumnie samochodów po¿arni-
czych. A nastêpnie wszyscy wspólnie œwiêto-
wali w goœcinnej stra¿nicy OSP Zamienie do 
póŸnych godzin.
Gratulujemy stra¿akom OSP Zamienie uda-
nego zakupu. ¯yczymy, aby s³u¿y³ im bez-
problemowo przez d³ugie lata. Nowy wóz bojowy Scania OSP Zamienie
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DOM  POGRZEBOWY

Miñsk Mazowiecki
ul. 1 PLM „W-wa”
tel. 25 759 17 25

Miñsk Mazowiecki
ul. Koœcielna 4

ca³odobowo
tel. 25 758 40 98,
tel. 693 646 280

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
UROCZYSTOŒCI POGRZEBOWYCH 

Dos tosu j emy s i ê do mo¿ l iwoœc i f i nansowych k l i en t a

G³osZiemiMiñskiej8

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

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

DOM POGRZEBOWY

Bia³kowskiB

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

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 

Miñsk Mazowiecki, ul. Koœciuszki 13/24 e-mail: hanka@modelex.pl
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„CZYSTE POWIETRZE”„CZYSTE POWIETRZE”

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 roz-
liczenie w ramach programu „Czyste po-
wietrze"

Czy jest obowi¹zek likwidacji kominka je-
¿eli jest on tylko elementem dekoracyjnym, 
okazjonalnym urz¹dzeniem?

Kominek mo¿e zostaæ jako element dekora-
cyjny lub wykorzystywany okazjonalnie pod 
warunkiem, ¿e spe³nia docelowe wymagania 
obowi¹zuj¹cych na terenie po³o¿enia budyn-
ku/lokalu mieszkalnego, objêtego dofinanso-
waniem, aktów prawa miejscowego, w tym 
uchwa³ antysmogowych. W przeciwnym wy-
padku nale¿y zlikwidowaæ kominek i/lub 
przedstawiæ odpowiedni protokó³ kominiarski 
wydany przez mistrza kominiarskiego, po-
twierdzaj¹cy trwa³e od³¹czenie od przewodu 
kominowego.

Czy jest w programie „Czyste Powietrze" 
data graniczna uzyskania pozwolenia na 
budowê lub oddania budynku do u¿ytko-
wania, po której nie mo¿na ubiegaæ siê o wy-
mianê Ÿród³a ciep³a?

Jedynym warunkiem ubiegania siê o dofinan-
sowanie na wymianê Ÿród³a ciep³a jest likwi-
dacja w budynku nieefektywnego Ÿród³a cie-
p³a na paliwo sta³e. Budynek musi byæ oddany 
do u¿ytkowania w dniu sk³adania wniosku      o 
dofinansowanie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Ÿród³o 

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.
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ciep³a w budynku oddanym do u¿ytkowania 
musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹ce na dzieñ 
wyst¹pienia o pozwolenie na budowê (zapla-
nowane w projekcie budowlanym).

Czy wniosek o p³atnoœæ (wersja pdf) wysy-
³amy równie¿ przez Portal Beneficjenta?

Wype³niony wniosek o p³atnoœæ w interaktyw-
nym pdf nie jest przesy³any przez Portal Bene-
ficjenta, nale¿y go wydrukowaæ i opatrzyæ w³a-
snorêcznym podpisem, a nastêpnie wraz z za-
³¹cznikami w formie papierowej z³o¿yæ do w³aœ-
ciwego wfoœigw.
Drug¹, zalecan¹, opcj¹ jest sk³adanie wniosku  o 
p³atnoœæ w wersji elektronicznej przez Gene-
rator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), ze 
wzglêdu na zastosowanie automatycznych wy-
liczeñ poziomów dofinansowania w zale¿noœci 
od zakresu przedsiêwziêcia. Elektroniczna 
wersja wniosku dostêpna jest na stronie: 
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-
program.

Podzia³ kosztów: Zasobnik ciep³ej wody 
u¿ytkowej jest w kosztach Ÿród³a ciep³a, jak 
równie¿ w kosztach instalacji centralnego 
ogrzewania. Do którego rodzaju kosztów 
nale¿y kwalifikowaæ instalacjê zbiornika 
c.w.u. wraz z osprzêtem?

Zasobnik c.w.u. zalicza siê do kosztów Ÿród³a 
ciep³a. Pozycja „Instalacja c.o. i c.w.u." dotyczy 
rozprowadzenia mediów w lokalu mieszkal-
nym.

Program „Mój Pr¹d" dofinansowuje foto-
woltaikê w wysokoœci 3000 z³, a w „Czystym 
Powietrzu" jest to 5000 z³. Czy to ulegnie wy-
równaniu?

Aktualnie nie jest przewidywane wyrównanie 
wysokoœci dotacji. Program „Czyste Powiet-
rze" ma inne cele ni¿ program „Mój Pr¹d".       
W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej 
dofinansowanie w ramach programu „Czyste 
Powietrze" jest powi¹zane z likwidacj¹ nie-
efektywnego Ÿród³a ciep³a na paliwo sta³e.

W jaki sposób sprawdziæ, czy wybrane przez 
nas drzwi i okna spe³niaj¹ warunki dofin-
ansowania? Czy drzwi wewnêtrzne mieszka-
niowe równie¿ podlegaj¹ dofinansowaniu?

Producent/sprzedawca okien i drzwi powinien 
przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy spe³nie-

nie wymagañ technicznych okreœlonych w roz-
porz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki    
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422,   
z póŸn. zm.), obowi¹zuj¹ce od 31 grudnia 2020 r. 
Do³¹czona karta produktu powinna po-
twierdzaæ, czy okna i drzwi spe³niaj¹ ww. Wy-
magania, w szczególnoœci, czy spe³nia je wspó³-
czynnik przenikania ciep³a U. Dofinansowaniu 
podlegaj¹ drzwi zewnêtrzne /gara¿owe, oddzie-
laj¹ce powierzchniê ogrzewan¹ od nieogrze-
wanej. Drzwi wewnêtrzne w mieszkaniu nie 
kwalifikuj¹ siê do tej kategorii.

Czy zmieni³ siê termin rozpatrywania wnios- 
ków o dofinansowanie, poniewa¿ mieszkañ-
cy zaczynaj¹ zg³aszaæ, ¿e wniosek powinien 
byæ rozpatrzony w ok. 30 dni, natomiast mi-
ja 60 dni i wnioski nadal nie s¹ rozpatrzone?

Termin rozpatrywania wniosków, czyli ich oce-
na  30 dni  jest liczony od dnia z³o¿enia kom-
pletnego wniosku. Dla wniosków niedotycz¹-
cych dotacji do czêœciowej sp³aty kapita³u kre-
dytu, jeœli w trakcie jego rozpatrywania poja-
wi³o siê wezwanie do uzupe³nienia wniosku, 
termin liczony jest od dnia ich dostarczenia, co 
wp³ywa na ca³kowity czas rozpatrywania 
wniosku. Wfoœigw dok³adaj¹ wszelkich sta-rañ, 
aby dotrzymywaæ terminu, a decyzja o do-
finansowaniu przez zarz¹d wfoœigw podejmo-
wana jest niezw³ocznie po zakoñczeniu rozpa-
trywania wniosku.

Jak rozliczyæ przedsiêwziêcia, kiedy wnio-
sek jest sk³adany po zakoñczeniu inwestycji i 
nie ma protoko³ów odbioru prac wymaga-
nych w programie jak i dokumentu potwier-
dzaj¹cego utylizacjê kopciucha?

Nie ma mo¿liwoœci uzyskania dotacji bez 
przedstawienia dokumentów potwierdzaj¹-
cych, ¿e inwestycja zosta³a faktycznie wyko-
nana a kopciuch faktycznie zez³omowany. Jeœli 
prace zosta³y wykonane si³ami w³asnymi, 
wyp³ata dotacji po z³o¿eniu koñcowego wnios-
ku o p³atnoœæ, bêdzie poprzedzona kontrol¹ 
podczas wizytacji koñcowej (szczegó³y w in-
strukcji wype³niania wniosku o p³atnoœæ, czêœæ 
E, dla pola 72-76)

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

Program

CZYSTE POWIETRZE
w pytaniach i odpowiedziach

ROWER 
na jesienne dni

pompy ciep³a

Czy warto jeŸdziæ rowerem póŸn¹ jesieni¹? Oczywiœcie, ¿e tak! 
Tylko do takiej rekreacji musimy i rower, i sami odpowiednio siê przygotowaæ. Temperatury po-
wietrza oscyluj¹ ko³o kilku stopni powy¿ej zera, szybka jazda dodatkowo nie tylko potêguje 
odczucie ch³odu, ale i rzeczywiœcie mocno wych³adza twarz i rêce. ̄ eby jazda by³a przyjemnoœci¹ 
nale¿y zadbaæ o w³aœciwy ubiór. Oprócz ciep³ej bielizny nale¿y siê zaopatrzyæ w wiatroodporne 
spodnie i kurtkê. Na g³owie obowi¹zkowo ciep³a czapka, na d³oniach te¿ ciep³e rêkawiczki. Przy 
du¿ej wilgotnoœci powietrza mo¿na dodatkowo zabezpieczyæ twarz - ona najbardziej bêdzie 
nara¿ona - przy pomocy szalika lub ciep³ej chusty. Zalecane jest ubieranie siê na cebulkê. Jak 
podczas jazdy zrobi nam siê za ciep³o mo¿emy wtedy zdj¹æ jedn¹ warstwê. Jak zaczniemy marzn¹æ 
- zak³adamy j¹. Równie wa¿ne jest odpowiednie przygotowanie roweru.
Przede wszystkim musimy sprawdziæ te elementy, które decyduj¹ o naszym bezpieczeñstwie.
Pamiêtajmy, dni s¹ teraz ju¿ bardzo krótkie, wczeœnie zapada zmrok. Absolutnie konieczne s¹ 
sprawne i dobrze œwiec¹ce œwiat³a ostrzegawcze. Bia³e z przodu i czerwone z ty³u roweru. Sugeru-
jemy niezmiennie, ¿eby zaopatrzyæ siê w nowoczesne lampki z silnymi diodami. 
Modele zasilane z wbudowanych akumulatorów nie obci¹¿¹ naszego bud¿etu ci¹g³¹ wymian¹ 
baterii, ³adowanie nowoczesnych ogniw Li-pol lub Li-jon praktycznie kosztuje grosze. Najlepsze 
s¹ te lampki, które oferuj¹ kilka trybów œwiecenia. Ustawiajmy je zawsze na œwiat³o mrugaj¹ce, jest 
ono lepiej zauwa¿ane przez innych u¿ytkowników ruchu.
Drugim wa¿nym elementem s¹ ko³a. Czyli opony i hamulce. Obie czêœci s¹ kluczowym gwarantem 
bezpiecznej jazdy. Nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e jezdnia lub œcie¿ka gruntowa jest ju¿ praktycznie 
wilgotna przez ca³¹ dobê. Tylko wyraŸny bie¿nik opony mo¿e nam zagwarantowaæ dostateczn¹ 
przyczepnoœæ podczas jazdy. A sprawne hamulce daj¹ gwarancjê szybkiego zmniejszenia prêd-
koœci. W przypadku opony mo¿emy co najwy¿ej oceniæ jakoœæ bie¿nika dwustanowo. Albo 
uwa¿amy, ¿e jest dobry i jeŸdzimy, albo mocno zu¿yt¹ oponê wymieniamy ju¿ na now¹. Przepisy 
prawa, które wyznaczaj¹ ramy dopuszczenia roweru do ruchu drogowego na temat opon nic nie 
stanowi¹. Decyzjê o ich akceptowalnym stanie, lub nie, musi podj¹æ u¿ytkownik kieruj¹ siê swoim 
doœwiadczeniem i zdrowym rozs¹dkiem.
Hamulce rowerowe mo¿na szybko samemu sprawdziæ i ewentualnie drobne usterki naprawiæ.
Ocenie zawsze podlegaj¹ tylko cztery elementy w przypadku najbardziej popularnych hamulców 
szczêkowych uruchamianych rêcznie linkami (V-brake). S¹ to:

- dŸwignie na kierownicy
- linki stalowe
- dŸwignie hamulcowe
- gumowe klocki hamulcowe

Sprawdzamy, czy dŸwignie rêczne nie maj¹ luzów na swojej osi i czy lekko dzia³aj¹.
Linki hamulcowe mo¿emy nasmarowaæ rzadkim olejem, przy okazji ogl¹damy je, czy poszcze-
gólne druty nie s¹ popêkane.
DŸwignie hamulcowe, po uprzednim wypiêciu z mocowania linek, zdejmujemy z osi i dok³adnie 
czyœcimy. Po lekkim nasmarowaniu osadzamy na miejscu. Powinny lekko siê poruszaæ z jed-
nakowym oporem.
Zaœ same klocki, przy zdjêtych ramionach, wystarczy tylko dok³adnie umyæ ciep³¹ wod¹ z myd³em 
lub innym detergentem. Myjemy i czyœcimy oczywiœcie t¹ czêœæ klocka, która jest dociskana do 
obrêczy hamowanego ko³a. W przypadku du¿ego, lub nierównomiernego zu¿ycia warto jest 
wymieniæ je na nowe. Nie jest to du¿y wydatek, komplet na jedno ko³o kosztuje kilka, kilkanaœcie 
z³otych, a daje nam gwarancjê, ¿e w trudnych jesiennych warunkach hamulce nas nie zawiod¹.
Mi³ych wycieczek i do zobaczenia na szlaku!

G³ównym celem programu 
„Moje Ciep³o” jest wsparcie 

w Polsce rozwoju ogrzewnictwa 
indywidualnego i energetyki 

prosumenckiej z zastosowaniem 
zeroemisyjnych Ÿróde³ ciep³a 

w postaci pomp ciep³a 
w domach jednorodzinnych. 

Dop³aty maj¹ dotyczyæ zakupu 
i monta¿u pomp ciep³a w nowych 

domach o podwy¿szonym 
standardzie energetycznym, 
a przez to program bêdzie 
komplementarny wobec 

programu „Czyste Powietrze”

( wiceprezes NFOŒiGW 
Pawe³ Mirowski)

W tym celu przygotowywany jest 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 
program „Moje Ciep³o”, który ma 
wspieraæ zakup i monta¿ pomp 
ciep³a w nowych domach. Sama 
jego nazwa celowo przypomina 
ciesz¹cy siê ogromn¹ popularno-
œci¹ program „Mój Pr¹d”, który mi-
mo zapowiedzi nie zosta³ posze-
rzony o mo¿liwoœæ ubiegania siê    
o dofinansowanie do pomp ciep³a, 
czy magazynów energii. Jak ju¿ 
wiadomo beneficjentami progra-
mu „Moje Ciep³o” bêd¹ osoby fi-
zyczne – w³aœciciele lub wspó³w³a-
œciciele (odbiorcy koñcowi) no-
wych, jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. Jak te¿ informuje 
wiceprezes NFOŒiGW – form¹ 
wsparcia udzielanego w ramach 
tego programu ma byæ dotacja do 
30 proc. kosztów kwalifikowanych 
w zale¿noœci od rodzaju zastoso-
wanej pompy ciep³a: w przypadku 
powietrznej pompy ciep³a bêdzie 
to maksymalnie 7.000 z³. W przy-
padku gruntowej pompy ciep³a to 
maksymalnie 21.000 z³.
Bud¿et programu “Moje Ciep³o” 
to 600 mln z³ .

Opracowanie dzia³u - Jacek Maria Jeliñski



„CZYSTE POWIETRZE”„CZYSTE POWIETRZE”

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 roz-
liczenie w ramach programu „Czyste po-
wietrze"

Czy jest obowi¹zek likwidacji kominka je-
¿eli jest on tylko elementem dekoracyjnym, 
okazjonalnym urz¹dzeniem?

Kominek mo¿e zostaæ jako element dekora-
cyjny lub wykorzystywany okazjonalnie pod 
warunkiem, ¿e spe³nia docelowe wymagania 
obowi¹zuj¹cych na terenie po³o¿enia budyn-
ku/lokalu mieszkalnego, objêtego dofinanso-
waniem, aktów prawa miejscowego, w tym 
uchwa³ antysmogowych. W przeciwnym wy-
padku nale¿y zlikwidowaæ kominek i/lub 
przedstawiæ odpowiedni protokó³ kominiarski 
wydany przez mistrza kominiarskiego, po-
twierdzaj¹cy trwa³e od³¹czenie od przewodu 
kominowego.

Czy jest w programie „Czyste Powietrze" 
data graniczna uzyskania pozwolenia na 
budowê lub oddania budynku do u¿ytko-
wania, po której nie mo¿na ubiegaæ siê o wy-
mianê Ÿród³a ciep³a?

Jedynym warunkiem ubiegania siê o dofinan-
sowanie na wymianê Ÿród³a ciep³a jest likwi-
dacja w budynku nieefektywnego Ÿród³a cie-
p³a na paliwo sta³e. Budynek musi byæ oddany 
do u¿ytkowania w dniu sk³adania wniosku      o 
dofinansowanie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Ÿród³o 

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.
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ciep³a w budynku oddanym do u¿ytkowania 
musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹ce na dzieñ 
wyst¹pienia o pozwolenie na budowê (zapla-
nowane w projekcie budowlanym).

Czy wniosek o p³atnoœæ (wersja pdf) wysy-
³amy równie¿ przez Portal Beneficjenta?

Wype³niony wniosek o p³atnoœæ w interaktyw-
nym pdf nie jest przesy³any przez Portal Bene-
ficjenta, nale¿y go wydrukowaæ i opatrzyæ w³a-
snorêcznym podpisem, a nastêpnie wraz z za-
³¹cznikami w formie papierowej z³o¿yæ do w³aœ-
ciwego wfoœigw.
Drug¹, zalecan¹, opcj¹ jest sk³adanie wniosku  o 
p³atnoœæ w wersji elektronicznej przez Gene-
rator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), ze 
wzglêdu na zastosowanie automatycznych wy-
liczeñ poziomów dofinansowania w zale¿noœci 
od zakresu przedsiêwziêcia. Elektroniczna 
wersja wniosku dostêpna jest na stronie: 
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-
program.

Podzia³ kosztów: Zasobnik ciep³ej wody 
u¿ytkowej jest w kosztach Ÿród³a ciep³a, jak 
równie¿ w kosztach instalacji centralnego 
ogrzewania. Do którego rodzaju kosztów 
nale¿y kwalifikowaæ instalacjê zbiornika 
c.w.u. wraz z osprzêtem?

Zasobnik c.w.u. zalicza siê do kosztów Ÿród³a 
ciep³a. Pozycja „Instalacja c.o. i c.w.u." dotyczy 
rozprowadzenia mediów w lokalu mieszkal-
nym.

Program „Mój Pr¹d" dofinansowuje foto-
woltaikê w wysokoœci 3000 z³, a w „Czystym 
Powietrzu" jest to 5000 z³. Czy to ulegnie wy-
równaniu?

Aktualnie nie jest przewidywane wyrównanie 
wysokoœci dotacji. Program „Czyste Powiet-
rze" ma inne cele ni¿ program „Mój Pr¹d".       
W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej 
dofinansowanie w ramach programu „Czyste 
Powietrze" jest powi¹zane z likwidacj¹ nie-
efektywnego Ÿród³a ciep³a na paliwo sta³e.

W jaki sposób sprawdziæ, czy wybrane przez 
nas drzwi i okna spe³niaj¹ warunki dofin-
ansowania? Czy drzwi wewnêtrzne mieszka-
niowe równie¿ podlegaj¹ dofinansowaniu?

Producent/sprzedawca okien i drzwi powinien 
przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy spe³nie-

nie wymagañ technicznych okreœlonych w roz-
porz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki    
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422,   
z póŸn. zm.), obowi¹zuj¹ce od 31 grudnia 2020 r. 
Do³¹czona karta produktu powinna po-
twierdzaæ, czy okna i drzwi spe³niaj¹ ww. Wy-
magania, w szczególnoœci, czy spe³nia je wspó³-
czynnik przenikania ciep³a U. Dofinansowaniu 
podlegaj¹ drzwi zewnêtrzne /gara¿owe, oddzie-
laj¹ce powierzchniê ogrzewan¹ od nieogrze-
wanej. Drzwi wewnêtrzne w mieszkaniu nie 
kwalifikuj¹ siê do tej kategorii.

Czy zmieni³ siê termin rozpatrywania wnios- 
ków o dofinansowanie, poniewa¿ mieszkañ-
cy zaczynaj¹ zg³aszaæ, ¿e wniosek powinien 
byæ rozpatrzony w ok. 30 dni, natomiast mi-
ja 60 dni i wnioski nadal nie s¹ rozpatrzone?

Termin rozpatrywania wniosków, czyli ich oce-
na  30 dni  jest liczony od dnia z³o¿enia kom-
pletnego wniosku. Dla wniosków niedotycz¹-
cych dotacji do czêœciowej sp³aty kapita³u kre-
dytu, jeœli w trakcie jego rozpatrywania poja-
wi³o siê wezwanie do uzupe³nienia wniosku, 
termin liczony jest od dnia ich dostarczenia, co 
wp³ywa na ca³kowity czas rozpatrywania 
wniosku. Wfoœigw dok³adaj¹ wszelkich sta-rañ, 
aby dotrzymywaæ terminu, a decyzja o do-
finansowaniu przez zarz¹d wfoœigw podejmo-
wana jest niezw³ocznie po zakoñczeniu rozpa-
trywania wniosku.

Jak rozliczyæ przedsiêwziêcia, kiedy wnio-
sek jest sk³adany po zakoñczeniu inwestycji i 
nie ma protoko³ów odbioru prac wymaga-
nych w programie jak i dokumentu potwier-
dzaj¹cego utylizacjê kopciucha?

Nie ma mo¿liwoœci uzyskania dotacji bez 
przedstawienia dokumentów potwierdzaj¹-
cych, ¿e inwestycja zosta³a faktycznie wyko-
nana a kopciuch faktycznie zez³omowany. Jeœli 
prace zosta³y wykonane si³ami w³asnymi, 
wyp³ata dotacji po z³o¿eniu koñcowego wnios-
ku o p³atnoœæ, bêdzie poprzedzona kontrol¹ 
podczas wizytacji koñcowej (szczegó³y w in-
strukcji wype³niania wniosku o p³atnoœæ, czêœæ 
E, dla pola 72-76)

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

Program

CZYSTE POWIETRZE
w pytaniach i odpowiedziach

ROWER 
na jesienne dni

pompy ciep³a

Czy warto jeŸdziæ rowerem póŸn¹ jesieni¹? Oczywiœcie, ¿e tak! 
Tylko do takiej rekreacji musimy i rower, i sami odpowiednio siê przygotowaæ. Temperatury po-
wietrza oscyluj¹ ko³o kilku stopni powy¿ej zera, szybka jazda dodatkowo nie tylko potêguje 
odczucie ch³odu, ale i rzeczywiœcie mocno wych³adza twarz i rêce. ̄ eby jazda by³a przyjemnoœci¹ 
nale¿y zadbaæ o w³aœciwy ubiór. Oprócz ciep³ej bielizny nale¿y siê zaopatrzyæ w wiatroodporne 
spodnie i kurtkê. Na g³owie obowi¹zkowo ciep³a czapka, na d³oniach te¿ ciep³e rêkawiczki. Przy 
du¿ej wilgotnoœci powietrza mo¿na dodatkowo zabezpieczyæ twarz - ona najbardziej bêdzie 
nara¿ona - przy pomocy szalika lub ciep³ej chusty. Zalecane jest ubieranie siê na cebulkê. Jak 
podczas jazdy zrobi nam siê za ciep³o mo¿emy wtedy zdj¹æ jedn¹ warstwê. Jak zaczniemy marzn¹æ 
- zak³adamy j¹. Równie wa¿ne jest odpowiednie przygotowanie roweru.
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G³ównym celem programu 
„Moje Ciep³o” jest wsparcie 

w Polsce rozwoju ogrzewnictwa 
indywidualnego i energetyki 

prosumenckiej z zastosowaniem 
zeroemisyjnych Ÿróde³ ciep³a 

w postaci pomp ciep³a 
w domach jednorodzinnych. 

Dop³aty maj¹ dotyczyæ zakupu 
i monta¿u pomp ciep³a w nowych 

domach o podwy¿szonym 
standardzie energetycznym, 
a przez to program bêdzie 
komplementarny wobec 

programu „Czyste Powietrze”

( wiceprezes NFOŒiGW 
Pawe³ Mirowski)

W tym celu przygotowywany jest 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 
program „Moje Ciep³o”, który ma 
wspieraæ zakup i monta¿ pomp 
ciep³a w nowych domach. Sama 
jego nazwa celowo przypomina 
ciesz¹cy siê ogromn¹ popularno-
œci¹ program „Mój Pr¹d”, który mi-
mo zapowiedzi nie zosta³ posze-
rzony o mo¿liwoœæ ubiegania siê    
o dofinansowanie do pomp ciep³a, 
czy magazynów energii. Jak ju¿ 
wiadomo beneficjentami progra-
mu „Moje Ciep³o” bêd¹ osoby fi-
zyczne – w³aœciciele lub wspó³w³a-
œciciele (odbiorcy koñcowi) no-
wych, jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. Jak te¿ informuje 
wiceprezes NFOŒiGW – form¹ 
wsparcia udzielanego w ramach 
tego programu ma byæ dotacja do 
30 proc. kosztów kwalifikowanych 
w zale¿noœci od rodzaju zastoso-
wanej pompy ciep³a: w przypadku 
powietrznej pompy ciep³a bêdzie 
to maksymalnie 7.000 z³. W przy-
padku gruntowej pompy ciep³a to 
maksymalnie 21.000 z³.
Bud¿et programu “Moje Ciep³o” 
to 600 mln z³ .

Opracowanie dzia³u - Jacek Maria Jeliñski
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•ród³o: http://www.powietrze.mazovia.pl/

gmina Miñsk Mazowiecki

Mistów

gmina Miñsk Mazowiecki

w Hucie Miñskiej
MODERNIZACJA SP

Dobiegaj¹ koñca prace wykoñczeniowe w budynku szko³y. Miêdzy innymi zosta³y zawieszone ju¿ sufity z p³yt kartonowo-
gipsowych, umieszczone s¹ parapety wewnêtrzne, wykoñczone schody. Trwa sprawdzanie instalacji wentylacyjnej.
W kot³owni zosta³a zamontowana pompa ciep³a - g³ówne, ekologiczne Ÿród³o energii do ogrzewania budynku. Jako Ÿród³o 
awaryjne bêdzie s³u¿yæ piec gazowy. W najbli¿szym czasie zakoñczy siê monta¿ drewnianej stolarki. Z widocznych prac 
zewnêtrznych nale¿y wskazaæ ukoñczon¹ elewacjê nowego budynku. Niestety œciana frontowa ma pó³nocn¹ orientacjê         
i dlatego szalenie trudno, w tych warunkach oœwietleniowych, oddaæ jej ca³y urok. A trzeba przyznaæ obiektywnie, ¿e wy-
gl¹da doskonale. Ró¿ne kolory tynku i po³o¿one na œcianach p³ytki klinkierowe daj¹ bardzo dobry efekt. Przy po³udniowym 

2skraju dzia³ki po³o¿ona jest ju¿ kostka nawierzchni  nowego, szkolnego parkingu o powierzchni 2000 m . 

Wspólna inwestycja obu gmin: Jakubowa i Miñska Mazo-
wieckiego - rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Mistowie praktycznie zakoñczy³a siê. Wszystkie 
wa¿ne instalacje, pompy, uk³ady awaryjne, samo ujêcie 
wody i nowy na ni¹ zbiornik s¹ zamontowane, spraw-
dzone, uruchomione. Z mniej istotnych prac zosta³a 
jeszcze budowlana kosmetyka i porz¹dkowanie dzia³ki. 
Po odbiorach technicznych nowe ujêcie wody zostanie 
w³¹czone do sieci wodoci¹gowych gmin i bêdzie, mamy 
tak¹ pewnoœæ, z po¿ytkiem s³u¿yæ mieszkañcom.

SUW 
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Miesi¹c paŸdziernik w AKWARELCE up³yn¹³ pod znakiem przygotowañ do uroczystoœci Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci z grupy Smerfy 
wraz z paniami uczy³y siê wierszy oraz piosenek, by dnia 29. paŸdziernika zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci podczas wystêpu. Uroczystoœæ 
rozpoczê³a siê od krótkiej czêœci artystycznej, w której maluszki zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci daj¹c tym samym dowód, jak du¿o ju¿ 
potrafi¹. Po czêœci artystycznej, dzieci z³o¿y³y œlubowanie, w którym obieca³y: zgodnie bawiæ siê w przedszkolu, przychodziæ ka¿dego dnia       
z uœmiechem, s³uchaæ pani, pomagaæ kolegom oraz byæ dzielnym przedszkolakiem.
Nastêpnie dokona³o siê uroczyste pasowanie ka¿dego dziecka na przedszkolaka. Na pami¹tkê tego wa¿nego wydarzenia ka¿dy przedszkolak 
otrzyma³ dyplom pasowania, medal oraz s³odki upominek. Po czêœci oficjalnej dzieci wraz z paniami uda³y siê do swojej sali gdzie odby³y siê 
zabawy przy muzyce i bañkach mydlanych. 
Gratulujemy naszym m¹drym maluchom i ¿yczymy, by ka¿dy dzieñ  w naszym przedszkolu rozwija³ i pobudza³ ich wyobraŸniê do twórczego 
dzia³ania, a tak¿e aby nowy rozdzia³ w ich ¿yciu, w roli przedszkolaka przyniós³ im wiele radoœci, samych pogodnych i przyjemnych chwil         
w gronie kolegów i kole¿anek.

Opracowa³a Monika Andrzejkiewicz

Jeœli chodzi o alkoholików to nie mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿yj¹ dobrze. Nawet jeœli ich 
picie nie powoduje wiêkszych szkód dla osób z którymi ¿yj¹, to sobie wyrz¹dzaj¹ 
najwiêksz¹ szkodê na zdrowiu fizycznym i psychicznym. W¹troba codziennie „po-
jona” alkoholem po pewnym czasie ulega marskoœci i cz³owiek umiera. W pewnym 
sensie jest to ŒMIERÆ NA W£ASNE ¯YCZENIE. Bólu w¹troby nie musi stwier-
dziæ lekarz. Mo¿e to stwierdziæ ka¿dy, kto na to cierpi i jeœli nie jest to uszkodzenie 
mechanicznie to wystarczy TYLKO PRZESTA PIÆ i w¹troba sama siê zregeneruje.
S¹ równie¿ alkoholicy, którzy „przepili” rodzinê, nie maj¹ przyjació³ – bo pij¹ w sa-
motnoœci. Wielu z nich tak obrzyd³o ¿ycie, ¿e je sobie odbieraj¹, najczêœciej przez 
powieszenie. To te¿ jest œmieræ na w³asne ¿yczenia. 
Wielu alkoholików w pewnym sensie umiera na w³asne ¿yczenie. S¹ to je¿d¿¹cy 
samochodami w takim stanie upojenia, ¿e wystarczy jeden ostry zakrêt i „l¹duj¹”   
w rowie, na drzewie i nawet stra¿akom trudno jest ich wydobyæ z wraku 
samochodu. 

ŒMIERÆ
NA W£ASNE
¯YCZENIE!
„¯yje siê raz, ale jeœli ¿yje siê dobrze to jeden raz wystarczy”

Niektórzy alkoholicy umieraj¹ z „zaskoczenia”. S¹ to piesi, któ-
rzy upojeni alkoholem gin¹ pod ko³ami samochodu, gdy nagle 
wtargn¹ na jezdniê.
Wielu alkoholików traci ¿ycie poprzez utopienie siê. Bêd¹c pod 
znacznym dzia³aniem alkoholu, próbuj¹ swoich si³ w p³ywaniu 
i ju¿ nie wracaj¹ na brzeg o w³asnych si³ach, tylko wyrzuca ich 
woda. Czy jest to œmieræ na w³asne ¿yczenie? Moim zdaniem 
przyczyn¹ takiej œmierci jest G£UPOTA. Znam te¿ alkoho-
lików, którzy z powodu zbyt du¿ego spo¿ycia alkoholu dostaj¹ 
wylewu krwi do mózgu, udaru czy te¿ zawa³u serca i musz¹ 
„po¿egnaæ siê z tym œwiatem” jeœli uda im siê prze¿yæ to pozo-
staj¹ inwalidami do koñca ¿ycia, czasami krótkiego, jeœli nie 
zaprzestan¹ picia. „¯YJE SIÊ RAZ…”

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

UROCZYSTOŒÆ  „Pasowania na Przedszkolaka” w grupie Smerfy

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

POZNAJEMY BIBLIOTEKÊ

Angela Merkel - Cesarzowa Europy, Arkadiusz Stempin 

Powrót bestsellerowej biografii Angeli Merkel. W nowym wydaniu Cesarzowej Europy Arkadiusz Stempin pomaga 
wyobraziæ sobie Europê po zakoñczeniu politycznej kariery przez kanclerz Niemiec. W nowych rozdzia³ach autor opisuje, jak 
w ostatnich latach Merkel zmaga³a z kryzysem ukraiñsko-rosyjskim, fal¹ uchodŸców 2015 roku, skutkami Brexitu, Stanami 
Zjednoczonymi ery Trumpa czy wreszcie zaostrzaj¹cym siê kryzysem klimatycznym i pandemi¹ COVID-19.
Czy Merkel znalaz³a sposób na opanowanie nêkaj¹cej ca³y œwiat fali popularnoœci skrajnej prawicy? Z jakim dziedzictwem 
jesieni¹ 2021 zostawi swoich nastêpców w Niemczech i Brukseli?

Panna z Bajki, Katarzyna Michalak

Hania Ruczaj ma dwie wielkie mi³oœci: pisanie scenariuszy filmowych oraz uroczy, wtulony w zieleñ lasu domek, który 
nazwa³a Bajk¹. To w nim chroni siê przed œwiatem. I w nim stara siê zapomnieæ o wydarzeniach sprzed dwóch lat. Tam te¿ 
niczym huragan odwiedzaj¹ j¹ dwie ukochane przyjació³ki. Magda jest asystentk¹ znanego re¿ysera i nie ma dla niej rzeczy 
niemo¿liwych. No, mo¿e jest jedna… wyznanie szefowi, ¿e od lat siê w nim kocha. Lena natomiast potrafi uwieœæ ka¿dego 
mê¿czyznê i zawi¹zaæ niejedn¹ intrygê, ale nikomu siê nie przyzna, ¿e w g³êbi serca marzy o prawdziwej mi³oœci.

Jak powstaj¹ ró¿ne rzeczy, Liliana Fabisiñska

Jak powstaje samochód? Co trzeba zrobiæ, ¿eby zbudowaæ dom? Jak siê tworzy ksi¹¿ki? Sk¹d siê bierze chleb? Pokazujemy     
i objaœniamy, jak powstaj¹ rzeczy, które otaczaj¹ nas na co dzieñ. Pytajcie œmia³o! samochód, samolot, szk³o, dom, krzes³o, 
ksi¹¿ka, klocki, spodenki, plastelina, chleb, ser ¿ó³ty, czekolada, lody. Pe³ne szczegó³ów ilustracje, na których dziecko 
odnajdzie fascynuj¹ce elementy.  Przystêpnie napisany, zrozumia³y tekst. Do tego trwa³e, kartonowe strony.

Podczas spotkania rozmawialiœmy o tym, 
co to znaczy, ¿e biblioteka jest publiczna, 
jak zostaæ czytelnikiem, jakie s¹ rodzaje 
ksi¹¿ek. Dzieci zapozna³y siê z uk³adem 
ksiêgozbioru oraz z zasadami korzystania 
z katalogu, dostêpnego na stronie inter-
netowej biblioteki. Du¿e zainteresowanie 
wzbudzi³y ciekawe wydania ksi¹¿ek, m.in. 
ksi¹¿ka najmniejsza i najwiêksza, pisana 
alfabetem Braille`a, obrazkowa.
Na zakoñczenie czytaliœmy poetyck¹ opo-
wieœæ o motylu z wykorzystaniem teat-
rzyku kamishibai.

Dziêkujemy uczestnikom za spotkanie.
Zapraszamy równie¿ inne zainteresowane 
grupy do odwiedzenia naszej placówki. 
Tego typu zajêcia uœwiadamiaj¹ uczniom 
rolê ksi¹¿ki w ¿yciu cz³owieka i zachêcaj¹ 
do czytania.

Opracowa³a - Daria Lisiecka

Zasady korzystania z biblioteki publicznej, charakterystykê zbiorów
oraz ró¿norodnoœæ us³ug bibliotecznych poznali uczniowie 3 klasy
SP w Stojad³ach, którzy odwiedzili nasz¹ bibliotekê 27 paŸdziernika
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i ju¿ nie wracaj¹ na brzeg o w³asnych si³ach, tylko wyrzuca ich 
woda. Czy jest to œmieræ na w³asne ¿yczenie? Moim zdaniem 
przyczyn¹ takiej œmierci jest G£UPOTA. Znam te¿ alkoho-
lików, którzy z powodu zbyt du¿ego spo¿ycia alkoholu dostaj¹ 
wylewu krwi do mózgu, udaru czy te¿ zawa³u serca i musz¹ 
„po¿egnaæ siê z tym œwiatem” jeœli uda im siê prze¿yæ to pozo-
staj¹ inwalidami do koñca ¿ycia, czasami krótkiego, jeœli nie 
zaprzestan¹ picia. „¯YJE SIÊ RAZ…”

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

UROCZYSTOŒÆ  „Pasowania na Przedszkolaka” w grupie Smerfy

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

POZNAJEMY BIBLIOTEKÊ

Angela Merkel - Cesarzowa Europy, Arkadiusz Stempin 

Powrót bestsellerowej biografii Angeli Merkel. W nowym wydaniu Cesarzowej Europy Arkadiusz Stempin pomaga 
wyobraziæ sobie Europê po zakoñczeniu politycznej kariery przez kanclerz Niemiec. W nowych rozdzia³ach autor opisuje, jak 
w ostatnich latach Merkel zmaga³a z kryzysem ukraiñsko-rosyjskim, fal¹ uchodŸców 2015 roku, skutkami Brexitu, Stanami 
Zjednoczonymi ery Trumpa czy wreszcie zaostrzaj¹cym siê kryzysem klimatycznym i pandemi¹ COVID-19.
Czy Merkel znalaz³a sposób na opanowanie nêkaj¹cej ca³y œwiat fali popularnoœci skrajnej prawicy? Z jakim dziedzictwem 
jesieni¹ 2021 zostawi swoich nastêpców w Niemczech i Brukseli?

Panna z Bajki, Katarzyna Michalak

Hania Ruczaj ma dwie wielkie mi³oœci: pisanie scenariuszy filmowych oraz uroczy, wtulony w zieleñ lasu domek, który 
nazwa³a Bajk¹. To w nim chroni siê przed œwiatem. I w nim stara siê zapomnieæ o wydarzeniach sprzed dwóch lat. Tam te¿ 
niczym huragan odwiedzaj¹ j¹ dwie ukochane przyjació³ki. Magda jest asystentk¹ znanego re¿ysera i nie ma dla niej rzeczy 
niemo¿liwych. No, mo¿e jest jedna… wyznanie szefowi, ¿e od lat siê w nim kocha. Lena natomiast potrafi uwieœæ ka¿dego 
mê¿czyznê i zawi¹zaæ niejedn¹ intrygê, ale nikomu siê nie przyzna, ¿e w g³êbi serca marzy o prawdziwej mi³oœci.

Jak powstaj¹ ró¿ne rzeczy, Liliana Fabisiñska

Jak powstaje samochód? Co trzeba zrobiæ, ¿eby zbudowaæ dom? Jak siê tworzy ksi¹¿ki? Sk¹d siê bierze chleb? Pokazujemy     
i objaœniamy, jak powstaj¹ rzeczy, które otaczaj¹ nas na co dzieñ. Pytajcie œmia³o! samochód, samolot, szk³o, dom, krzes³o, 
ksi¹¿ka, klocki, spodenki, plastelina, chleb, ser ¿ó³ty, czekolada, lody. Pe³ne szczegó³ów ilustracje, na których dziecko 
odnajdzie fascynuj¹ce elementy.  Przystêpnie napisany, zrozumia³y tekst. Do tego trwa³e, kartonowe strony.

Podczas spotkania rozmawialiœmy o tym, 
co to znaczy, ¿e biblioteka jest publiczna, 
jak zostaæ czytelnikiem, jakie s¹ rodzaje 
ksi¹¿ek. Dzieci zapozna³y siê z uk³adem 
ksiêgozbioru oraz z zasadami korzystania 
z katalogu, dostêpnego na stronie inter-
netowej biblioteki. Du¿e zainteresowanie 
wzbudzi³y ciekawe wydania ksi¹¿ek, m.in. 
ksi¹¿ka najmniejsza i najwiêksza, pisana 
alfabetem Braille`a, obrazkowa.
Na zakoñczenie czytaliœmy poetyck¹ opo-
wieœæ o motylu z wykorzystaniem teat-
rzyku kamishibai.

Dziêkujemy uczestnikom za spotkanie.
Zapraszamy równie¿ inne zainteresowane 
grupy do odwiedzenia naszej placówki. 
Tego typu zajêcia uœwiadamiaj¹ uczniom 
rolê ksi¹¿ki w ¿yciu cz³owieka i zachêcaj¹ 
do czytania.

Opracowa³a - Daria Lisiecka

Zasady korzystania z biblioteki publicznej, charakterystykê zbiorów
oraz ró¿norodnoœæ us³ug bibliotecznych poznali uczniowie 3 klasy
SP w Stojad³ach, którzy odwiedzili nasz¹ bibliotekê 27 paŸdziernika
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latamy
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fotografujemy

zdjêcia i filmy z lotu ptaka
dokumentacje prowadzonych inwestycji
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u¿ytki rolne - pomiary, wyceny, szacowanie stanu upraw
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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 

 


