
Marzec 2022 (224) 

g³os
bezp ³a tny b iu l e t yn  i n fo rmacy jny  gminy  m iñsk  mazowieck i

  Z i em i M iñ s k i e j

ISSN 1897-7448

UKRAINIE
pomagamy

AKCJA
gminnych OSP



A k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Gminna Komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych

w Miñsku Mazowieckim zaprasza

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca

15 00w godz. 16 - 18

XXXVI sesja RG - 27 styczeñ

Pomagamy Ukrainie

Rocznica wst¹pienia do NATO

Mija 23 lata od wst¹pienia naszego kraju w struk-
tury NATO. W dniu 12 marca 1999 roku na 
naszym lotnisku odby³a siê symboliczna uro-
czystoœæ przyjêcia Rzeczypospolitej Polski w gro-
no Pañstw Sygnatariuszy NATO. Uroczystoœæ 
wojskowa odby³a siê po treningowym przech-
wyceniu przez parê dy¿urn¹ na MiG’ach-29 
samolotu Boeing 767 w barwach Sojuszu Pó³-
nocnoatlantyckiego i „zmuszenie” go do l¹do-
wania w Janowie. Ten lot by³ pierwszym lotem 
polskich samolotów w strukturach Paktu.
W trakcie uroczystoœci zaprezentowano pierw-
szych szeœciu pilotów przeszkolonych do stan-
dardów NATO. Byli to:

mjr dypl. pilot Krzysztof Rosa
kpt. dypl. pilot Stefan Rutkowski
kpt. pilot Andrzej Styk
kpt. pilot Robert Kozak
mjr dypl. pilot Ryszard Grzeliñski
kpt. pilot Andrzej Rogucki

Pierwszy dy¿ur bojowy 1 PLM rozpocz¹³ siê  
ju¿ 17 marca 1999 roku. I trwa  do dziœ...

Uchwa³a Nr XXXVIII.325.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
zmian w bud¿ecie gminy na 2022 rok
Uchwa³a Nr XXXVIII.326.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2022-2026
Uchwa³a Nr XXXVIII.327.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
ustalenia wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego 
przys³uguj¹cego stra¿akowi ratownikowi OSP 
uczestnicz¹cemu w dzia³aniach ratowniczych, 
akcjach ratowniczych, szkoleniach lub æwicze-
niach
Uchwa³a Nr XXXVIII.328.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
„Programu opieki nad zwierzêtami bezdomny-
mi oraz zapobieganiu bezdomnoœci zwierz¹t na 
terenie Gminy Miñsk Mazowiecki”
Uchwa³a Nr XXXVIII.329.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki    
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, 
gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narko-
manii i Uzale¿nieñ Behawioralnych na terenie   
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2022-2025
Uchwa³a Nr XXXVIII.330.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r.  w sprawie 
przyjêcia lokalnego programu os³onowego   
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla 
mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki.
Uchwa³a Nr XXXVIII.331.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji z³o¿onej przez Fundacjê 
im. Nikoli Tesli

Uchwa³a Nr XXXVIII.332.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmu-
j¹cego etap „A4” – tereny po³o¿one w miejsco-
woœciach: Karolina i Wólka Miñska

Uchwa³a  Nr XXXVIII.333.2022  RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
„Zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miñsk Mazowiecki”

Uchwa³a Nr XXXVIII.334.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
ustalenia nazw ulic we wsi Gliniak

Uchwa³a Nr XXXVIII.335.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
ustalenia nazw ulic we wsi Królewiec

W Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki osoby, 
które przyby³y z Ukrainy po 24 lutego 2022 r., 
mog¹ wnioskowaæ o nadanie numeru PESEL. 
Osoby, które chc¹ z³o¿yæ wniosek o nadanie 
numeru PESEL musz¹ wczeœniej umówiæ 
termin spotkania z pracownikiem urzêdu, 
dzwoni¹c na numer 25 756 25 17, 25 756 25 37.
Aby uzyskaæ numer PESEL, nale¿y przedstawiæ 
dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ np. pasz-
port, dowód, akt urodzenia itp. oraz aktualne 
zdjêcie.
Obywatele Ukrainy, którzy mieszkaj¹ na terenie 
Gminy Miñsk Mazowiecki i zostali zg³oszeni 
przez w³aœciciela u¿yczonego lokalu w Gmin-
nym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Miñsku 
Mazowieckim, otrzymaj¹ dokument, na pod-
stawie którego bêd¹ mogli zrobiæ zdjêcia w wy-
branym zak³adzie fotograficznym bez op³at.
Uprzedzamy, ¿e aktualnie z powodu bardzo 
du¿ego zainteresowania nadaniem PESEL 
interesanci nie s¹ przyjmowani na bie¿¹co, ale  
s¹ zapisywani na póŸniejszy termin wizyty       
w urzêdzie.

Nowy obywatel

Prosimy wszystkie osoby, które przyjê³y pod 
swój dach ludnoœæ z Ukrainy uciekaj¹c¹ przed 
wojn¹ o zg³oszenie tego faktu do Gminnego 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej on-line:
 https://www.minskmazowiecki.pl/2153,zglosz
enie-liczby-osob-obywatelstwa-ukrainskiego-
ktorym-udzielono-schronienia-w-lokalach-
prywatnych,  telefonicznie dzwoni¹c na nr: 
25 756 25 79 lub pisz¹c na adres e-mail:
 gops@gops.minskmazowiecki.pl. 
Osoby, które chc¹ udzieliæ pomocy ludnoœci 
ukraiñskiej, nadal mog¹ zg³aszaæ chêæ niesienia 
pomocy on-line na stronie urzêdu gminy.
 Informacje w sprawie sytuacji zwi¹zanych z lud-
noœci¹ Ukraiñsk¹, znajduj¹ siê na stronie urzêdu 
gminy w zak³adce Informacje w sprawie osób 
przyby³ych z Ukrainy.



Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Szanowni Pañstwo,

11 marca 2022 roku obchodziliœmy Dzieñ So³-
tysa. Z tej okazji pragnê serdecznie Pañstwu 
podziêkowaæ za pe³nienie tak szczególnej i wy-
magaj¹cej funkcji oraz bardzo dobr¹ wspó³-
pracê w licznych przedsiêwziêciach. Proszê przy-
j¹æ wyrazy uznania oraz ¿yczenia wszelkiej 
¿yciowej pomyœlnoœci, zdrowia i satysfakcji    
z pe³nionych obowi¹zków. Aby szacunek spo-
³eczny i sympatia p³yn¹ca ze strony mieszkañ-
ców, by³y nieod³¹cznymi elementami dnia codziennego. Jednoczeœnie pragnê 
pogratulowaæ So³tysowi Stojade³ Panu Kazimierzowi Ch³opikowi oraz So³ty-
sowi Targówki Panu Zygmuntowi Warszawskiemu, otrzymania w tym roku 
odznaczenia „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”.
W obecnej sytuacji muszê wspomnieæ, ¿e inicjatywy spo³eczne, mo¿liwoœæ 
decydowania o dzia³aniach lokalnych i uczestniczenie w ¿yciu wspólnoty sa-
morz¹dowej, to atrybuty suwerennego i niepodleg³ego kraju. Na naszych 
oczach rozgrywaj¹ siê sceny walk w Ukrainie, które przypominaj¹ nam jaka 
krucha jest wolnoœæ. Na teren naszego kraju codziennie przebywaj¹ osoby 
starsze oraz matki z dzieæmi szukaj¹ce bezpiecznego schronienia. Czêœæ osób 
przebywa w miejscach zbiorowego zakwaterowania, czêœci udzielili schronie-
nia m.in. mieszkañcy naszej gminy w swoich domach. 
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom przyby³ych rodzin - Ochotnicze Stra¿e 
Po¿arne z terenu Gminy zorganizowa³y akcjê przyjmowania i wydawania 
pomocy humanitarnej tj. ¿ywoœci d³ugoterminowej, ¿ywnoœci dla niemowl¹t   
i dzieci, œrodków higienicznych dla dzieci i doros³ych, œrodków czystoœci, 
nowej bielizny dla dzieci i doros³ych, nowych ubrañ oraz ubrañ u¿ywanych 
(czystych i nieuszkodzonych), butów, koców, œpiworów, poœcieli, poduszek, 
œrodków opatrunkowych).
Osoby goszcz¹ce u siebie uchodŸców, chc¹ce pobraæ dla nich pomoc w postaci 
ww. rzeczy i produktów, proszone s¹ o poinformowanie Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej o osobach przebywaj¹cych w ich domach pod nr tel. 25 756 25 79 
na adres e-mail: gops@gops.minskmazowiecki.pl lub na stronie Urzêdu 
Gminy www.minskmazowieki.pl.
Przekazane informacje pozwol¹ na zorganizowanie dzia³añ pomocowych      
w szerszej perspektywie.
Zbiórki artyku³ów pierwszej potrzeby jak i ich wydawanie prowadzone jest w:
1. Remiza OSP w Brzózem (Brzóze ul. Stra¿acka 2)

 • Czynna codziennie

 • Kontakt telefoniczny pod nr 509 986 016 oraz 797 506 349
2. Remiza OSP w Janowie (Janów ul. Stra¿acka 5)

 • Czynna codziennie w godz. 16.00 – 18.00

 • Kontakt telefoniczny pod nr 601 640 413
3. Remiza OSP w Starej Niedzia³ce (Stara Niedzia³ka ul. Stra¿acka 4)

 • Czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 18.30 - 20.00; w soboty        
i niedziele w godz. 16.00 – 18.00

 • Kontakt telefoniczny pod nr 782 974 369
4. Remiza OSP w Stojad³ach  (Stojad³a ul. Stra¿acka 2)

 • Czynna codziennie

 • Kontakt telefoniczny pod nr 693 704 336 lub 604 548 652
5. Remiza OSP w Zamieniu (Zamienie ul. Osiedlowa 1)

 • Czynna codziennie (obecnie OSP w Zamieniu nie prowadzi zbiórki,      
s¹ wydawane potrzebne artyku³y pierwszej potrzeby)

 • Kontakt telefoniczny pod nr 501 851 294
W obliczu tak wielkiej krzywdy, jaka spotka³a naszych s¹siadów, musimy 
stan¹æ na wysokoœci zadania i wspomóc ich w tym trudnym czasie.

POMAGAMY
UKRAINIE
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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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Wóz bojowy OSP Stojad³a - trwa³y element
promocyjny zbiórek darów dla Ukrainy
w Centrum Handlowym Stojad³a

Foto - Jacek Maria Jeliñski
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W zbiórce najpotrzebniejszych rzeczy i darów 
dla uchodŸców z Ukrainy z terenu  miasta         
i gminy Miñsk Mazowiecki uczestnicz¹ 
gminne OSP Stojad³a, Brzóze, Janów, Miñsk 
Mazowiecki, Stara Niedzia³ka, Zamienie.
Wszystkie OSP stacjonarnie organizuj¹ dy¿ury 
w swoich remizach. Druhowie i druhny z OSP 
Stojad³a prowadzili i bêd¹ prowadziæ prócz 
tego zbiórkê na terenie Centrum Handlowego 
w Stojad³ach, w ka¿d¹ sobotê. Efekty dotych-
czasowych zbiórek przesz³y najœmielsze ocze-
kiwania. Na Ukrainê odjecha³o ju¿ kilka TIR-
ów, za³adowanych po dach naczepy rzeczami 
zebranymi od naszych mieszkañców.
Min¹³ ju¿ miesi¹c od wybuchu wojny na Ukra-
inie. Organizatorzy zdobyli pierwsze doœwiad-
czenia, wiadomo co dziœ w pierwszej kolej-
noœci trzeba dostarczyæ osobom na Ukrainie. 
Najbardziej potrzebne s¹ medykamenty i leki 
przeciwbólowe, przeciwzapalne i ¿ywnoœæ o d³u- 
gim terminie przechowywania. Przyjmowane 
s¹ nadal pieluchy, wilgotne chusteczki, kaszki, 
chemia domowa, wszystko co jest potrzebne 
dzieciom - tak¿e zabawki dla maluchów. 
Zwracamy siê do naszych darczyñców z proœb¹ 
- jak macie jakiekolwiek pytania, co kupiæ - 
zg³oœcie siê nas, do waszego OSP.
 Zawsze s³u¿ymy wam pomoc¹.

OSP 
zawsze 

w pierwszym 
szeregu

Informacja z koñca marca:

na terenie gminy, w prywatnych   
domach przebywa ju¿ 
286 osób z Ukrainy

w Grêbiszewie, w Oœrodku 
goœci 56 osób

do gminnych szkó³ uczêszcza
55 uczniów z Ukrainy

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

redakcja dziêkuje OSP w Stojad³ach
za pomoc w zrobieniu zdjêæ na ok³adkê
i za fotki ze zbiórki
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GMINA
PITtwój

Mieszkañcu, wype³niaj¹c roczny
PIT-28, PIT-36 lub PIT-37
wpisz gminê wiejsk¹ Miñsk Mazowiecki
jako miejsce zamieszkania.
Nie musisz byæ zameldowany.
Wystarczy, ¿e mieszkasz 
w gminie Miñsk Mazowiecki.

Szanowni Pañstwo, je¿eli chcecie, aby nasza gmina szybciej 
budowa³a w Waszej miejscowoœci np. drogi, kanalizacjê, 
oœwietlenie czy te¿ miejsca do sportu i rekreacji prosimy Was 
o proste dzia³anie zwiêkszaj¹ce gminny bud¿et. 
Sk³adaj¹c coroczn¹ deklaracjê podatkow¹ PIT do miñskiego 
Urzêdu Skarbowego wystarczy wpisaæ w rubryce nr. 17  
gminê wiejsk¹ - Miñsk Mazowiecki, jako deklarowane miej-
sce zamieszkania (patrz wzór PIT obok).
Z pobranego wed³ug deklaracji PIT podatku od Pañstwa 
Ministerstwo Finansów przeleje czêœæ œrodków na konto 
wskazanej gminy. Z ka¿dych 100 z³ zap³aconego podatku 38 
wróci do gminnego bud¿etu. I bêdzie wykorzystane najlepiej 
jak to mo¿liwe dla naszego, wspólnego dobra, dobra wszy-
stkich mieszkañców gminy Miñsk Mazowiecki.
Je¿eli z jakiegoœ powodu nie jesteœcie jeszcze Pañstwo 
zameldowani w naszej gminie, ale tu mieszkacie, nie jest to 
¿adn¹ przeszkod¹ we wskazaniu w deklaracji aktualnego 
miejsca zamieszkania w gminie Miñsk Mazowiecki.

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

t w o j a
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Twój podatek wesprze:

• budowê dróg i chodników
• rozbudowê bazy oœwiatowej
• budowê miejsc do rekreacji i sportu
• budowê sieci wodoci¹gowej,
  kanalizacji, oœwietlenia ulic
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Szanowni Pañstwo, w styczniu 2023 roku bêdziemy obchodziæ 50. Jubileusz utworzenia Gminy   
Miñsk Mazowiecki. Obecnie trwaj¹ pracê nad stworzeniem publikacji upamiêtniaj¹cej historiê 
Gminy Miñsk Mazowiecki oraz poszczególne etapy rozwoju wszystkich miejscowoœci gminnych. 
Mieszkañcy naszej gminy s¹ jej nieod³¹czn¹ czêœci¹ i motorem napêdowym wszelkich zmian          
i rozwoju. Znaj¹ Pañstwo miejsce, w którym ¿yj¹, historiê wsi i ludzi oraz wiele relacji ustnych 
dotycz¹cych wydarzeñ z przesz³oœci. 
Mo¿liwe, ¿e posiadaj¹ Pañstwo w swoich prywatnych zasobach zdjêcia, notatki prasowe, publi-
kacje o gminie, jej miejscowoœciach i jej mieszkañcach. 

Dlatego te¿ kierujemy do Pañstwa proœbê o uczestnictwo w tej niezwyk³ej publikacji poprzez 
przekazanie do niej, posiadanych materia³ów. Chcemy, aby jubileuszowa publikacja zawiera³a   
materia³y ze  wszystkich  miejscowoœci gminnych z lat 1970-2000, nie pomijaj¹c ¿adnej z nich.

Przekazane materia³y pos³u¿¹ do tworzenia jubileuszowej publikacji oraz do promocji naszej 
gminy. Wszystkie  przekazane do tego celu  materia³y zostan¹ powielone, a orygina³y zwrócone 
niezw³ocznie do ich w³aœciciela.

Posiadane materia³y mo¿na przekazywaæ do Pana Andrzeja Jaworskiego - numer tel: 696 47 95 11
e-mail: andrzej.jaworski@minskmazowiecki.pl
lub bezpoœrednio do Urzêdu Gminy w Miñsku Mazowieckim
Telefon: 25 756 25 58, e-mail: promocja@minskmazowiecki.pl.

To bardzo wa¿ne, aby ludzie, którzy tworz¹ nasz¹ gminê – mogli uczestniczyæ w jej 
upamiêtnieniu.

W ten sposób zapiszemy w historii 50 lat istnienia Gminy Miñsk Mazowiecki.

opracowa³a - mgr Edyta Ilona Rek

Bo dla rowerów jest œcie¿ka rowerowa. 

Chodnik s³u¿y do chodzenia...

Zasady poruszania siê rowerów po chod-
nikach s¹ jasne. Co jednak z cyklistami, 
którzy siê do nich nie stosuj¹? Na tych cze-
kaj¹ kary. W sytuacji, w której rowerzysta 
pojawi siê na chodniku, a obok niego wy-
znaczona zosta³a œcie¿ka rowerowa, po 
zatrzymaniu przez stró¿ów prawa zosta-
nie ukarany 100-z³otow¹ grzywn¹.
Jeszcze wy¿sz¹ kar¹ zakoñczy siê jazda        
z prêdkoœci¹ wy¿sz¹ ni¿ prêdkoœæ piesze-
go, nie ust¹pienie pierwszeñstwa piesze-
mu na chodniku czy utrudnienie ruchu 
pieszym. W takim przypadku policjant lub 
np. stra¿nik miejski wypisz¹ rowerzyœcie 
mandat opiewaj¹cy na 300 z³.
W sytuacji, w której rowerzysta ju¿ pojawi 
siê na chodniku, staje siê niejako podpo-
rz¹dkowany pieszym. W efekcie opieraj¹c 
siê o zapisy z art. 33 ust. 6 ustawy Prawo   
o ruchu drogowym musi stosowaæ siê do 
czterech zasad: 

1. Powinien jechaæ z prêdkoœci¹ 
zbli¿on¹ do prêdkoœci pieszego. 

2. Musi zachowaæ szczególn¹ 
ostro¿noœæ.

3. Ma obowi¹zek ust¹pienia
    pierwszeñstwa pieszemu. 
4. Do tego nie mo¿e te¿ utrudniaæ 

ruchu pieszym.
Fajnych wycieczek Wam ¿yczymy!

Zapraszamy do wspó³pracy przy jubileuszowej publikacji o gminie
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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

Miñsk Mazowiecki
8 kwietnia

rozpoczêcie Msz¹ Œwiêt¹ 
o godzinie 20:00 

w koœciele
Narodzenia Najœwiêtszej 

Marii Panny
w Miñsku Mazowieckim, 

ul. Koœcielna 1

     Niebieska - Œw. Gemmy Galgani (45 km)

     ¯ó³ta - Œw. Ojca Pio (41 km)

     Zielona - Œw. Maksymiliana Kolbe (31 km)

Trzy trasy do wyboru:

Wyrób kurczaków do koszyczków lub wicie palm wielkanocnych, wyrób, wypiek

i dekorowanie mazurków wielkanocnych, gry i zabawy z dawnych lat,

na zakoñczenie ognisko z kie³baskami
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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 
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neonowych, 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  - e k o l o g i a

ZASADY SEGREGACJI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy

Miñsk Mazowiecki

w 2022

•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

Zachêcamy do wziêcia udzia³u w badaniu mobilnoœci!
Miêdzy 12 marca a 30 kwietnia bie¿¹cego roku w wylosowanych gospo-
darstwach domowych na terenie ca³ej metropolii warszawskiej ankiete-
rzy zapytaj¹ mieszkañców o kierunki i sposoby przemieszczania siê do 
pracy, szko³y oraz o to, na ile wygodnie ¿yje im siê w swoich miejsco-
woœciach.

W naszej gminie zostanie przeprowadzonych 100 wywiadów. Badaniem 
zosta³o objêtych 17 miejscowoœci w naszej gminie: Barcz¹ca, Borek 
Miñski, Brzóze, Budy Barcz¹ckie, Budy Janowskie, Grêbiszew, Huta 
Miñska, Karolina, Królewiec, Marianka, Nowe Osiny, Podrudzie, Stara 
Niedzia³ka, Stojad³a, Targówka, Tartak, Zamienie.

Zebrane podczas badania informacje pozwol¹ na podjêcie dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do poprawy mobilnoœci i jakoœci podró¿y, a tak¿e rozwoju 
transportu przyjaznego œrodowisku (m.in. transportu publicznego, rowe-
rowego, komunikacji pieszej, transportu elektrycznego). Skutkiem tych 
dzia³añ bêdzie zmniejszenie negatywnego oddzia³ywania transportu na 
œrodowisko, klimat oraz ludzi.

W ka¿dym wylosowanym gospodarstwie domowym do badania zosta-
nie zaproszona jedna osoba, a badanie bêdzie trwa³o oko³o 15 minut. 
Badanie bêd¹ realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Ka¿dy z nich bêdzie 
wyposa¿ony w imienny identyfikator. 
Udzia³ w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów 
podczas wywiadu nie bêd¹ wykorzystane w sposób pozwalaj¹cy na 
zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania bêd¹ analizowane 
jedynie w postaci zbiorczych zestawieñ statystycznych. Firma, która 
bêdzie realizowa³a badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli 
Jakoœci Pracy Ankieterów, który gwarantuje, ¿e badanie zostanie wyko-
nane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakoœci obowi¹zuj¹cymi  
w badaniach rynku i opinii.

wzór identyfikatora ankietera

zapraszamy do ankiety
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Szanowni Pañstwo, przypominamy:
- na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy    
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
informuje siê, ¿e je¿eli w zwi¹zku        
z uchwaleniem planu miejscowego 
albo jego zmian¹ wartoœæ nierucho-
moœci wzros³a, a w³aœciciel lub u¿yt-
kownik wieczysty zbywa tê nierucho-
moœæ, wójt pobiera jednorazow¹ 
op³atê ustalon¹ w tym planie, okreœlo-
n¹ w stosunku procentowym do 
wzrostu wartoœci nieruchomoœci.
Op³ata ta jest dochodem w³asnym 
gminy. Op³ata jest ustalana w drodze 
decyzji, bezzw³ocznie po otrzymaniu 
wypisu z aktu notarialnego dotycz¹-
cej transakcji zbycia nieruchomoœci 
nastêpuj¹cej w terminie 5 lat od dnia,          
w którym plan miejscowy albo jego 
zmiana sta³y siê obowi¹zuj¹ce. Przed 
sprzeda¿¹ prosimy o sprawdzenie 
czy op³ata, o której mowa powy¿ej 
dotyczy Twojej transakcji.
- w przypadku gruntów chronionych 
wskazanych w ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i leœnych z dnia 3 
lutego 1995 r. (grunty klas I-III, lasy 
itp.) przed realizacj¹ inwestycji nale¿y 
przedmiotowy grunt wy³¹czyæ z pro-
dukcji rolnej lub leœnej. Dotyczy to 
równie¿ dojazdów do nieruchomoœci. 
Wy³¹czanie gruntów nastêpuje w dro-
dze decyzji wydawanej przez w³aœciwe 
organy i zwi¹zana jest z koniecznoœ-
ci¹ uiszczenia op³aty z tytu³u wy³¹cz-
enia gruntu z produkcji lub przed-
wczesnego  wyciêcia drzewostanu. 

Maj¹c na wzglêdzie rozwój gminy Miñsk 
Mazowiecki oraz podnoszenie jej atrakcyj-
noœci dla potencjalnych inwestorów zachê-
camy w³aœcicieli gruntów do wspó³pracy z Urzê-
dem Gminy Miñsk Mazowiecki w celu stworze-
nia oferty gruntów inwestycyjnych. 
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani aby pro-
mowaæ swoje grunty wœród potencjalnych in-
westorów lub te¿ chcieliby Pañstwo nawi¹zaæ 
za poœrednictwem Urzêdu Gminy kontakt z po-
tencjalnymi inwestorami  prosimy o zg³oszenie 
tego faktu w Punkcie Obs³ugi Inwestora Urzê-
du Gminy Miñsk Mazowiecki. 
Szczególnie zachêcamy do kontaktu w³aœci-
cieli nieruchomoœci przeznaczonych w miej-
scowych planach zagospodarowania prze-
strzennego oraz w studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego na 
cele produkcyjne lub us³ugowe do nawi¹zania 
wspó³pracy w celu promowania terenów inwe-
stycyjnych.  

„Invest in“
Gmina Miñsk Mazowiecki

Gmina Miñsk Mazowiecki jako tegoroczny 
laureat konkursu Grunt na Medal to miejsce 
przyjazne inwestorom, dlatego te¿ zachêcamy 
osoby fizyczne i firmy do lokalizacji na terenie 
Gminy Miñsk Mazowiecki swoich inwestycji. 
Zarówno ma³e, œrednie jak i du¿e przedsiêbior-
stwa znajd¹ w naszej gminie zarówno dogodne 
tereny do inwestowania, jak i kapita³ ludzki oraz 
wsparcie ze strony administracji samorz¹do-
wej.
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani inwes-
towaniem w gminie Miñsk Mazowiecki i chcie-
liby Pañstwo nawi¹zaæ za poœrednictwem 
Urzêdu Gminy kontakt z potencjalnymi w³aœ-
cicielami terenów przeznaczonych pod inwe-
stycjê lub chcieli by Pañstwo otrzymaæ szcze-
gó³owe informacje na temat przeznaczenia 
nieruchomoœci i mo¿liwoœci inwestycyjnych na 
danym terenie prosimy o zg³oszenie tego faktu 
w Punkcie Obs³ugi Inwestora Urzêdu Gminy 
Miñsk Mazowiecki. 

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki
Miñsk Mazowiecki ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki

Kontakt:
w godzinach pracy urzêdu: pon. 8-17, wt.-czw. 8-16, pt. 8-15

tel.: 25 756 25 11
email: gp@minskmazowiecki.pl

prosimy o wczeœniejsze umawianie wizyt

gmina Miñsk Mazowiecki

2022

dla w³aœcicieli gruntów dla inwestora

Punkt Obs³ugi Inwestora

Szanowni Pañstwo

Przypominamy, ¿e ka¿dy budynek, 
który posiada zainstalowane Ÿród³o 
ciep³a lub spalania paliw o mocy nomi-
nalnej do 1MW - nale¿y zg³osiæ na 
odpowiedniej deklaracji do urzêdu 
gminy.
Na z³o¿enie dokumentu mieszkañcy 
maj¹ czas w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 30.06.2022 roku.
W przypadku Ÿróde³ ciep³a lub spala-
nia paliw, uruchomionych po 1 lipca 
2021roku termin wynosi 14 dni na 
z³o¿enie niniejszej deklaracji, licz¹c od 
daty instalacji Ÿród³a ciep³a lub spa-
lania paliw. Prosimy w³aœcicieli nieru-
chomoœci, których obejmuje wymie-
niony wy¿ej obowi¹zek o powa¿ne 
potraktowanie naszego apelu, ponie-
wa¿ ustawodawca przewidzia³ kary 
finansowe za brak lub nieterminowe 
z³o¿enie deklarcji.

Poradnik inwestora
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Foto - Jacek Maria Jeliñski

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

CH Stojad³a

Nasza gmina mo¿e siê poszczyciæ jednym z wiêkszych w okolicach Warszawy Centrów Handlowych. Pierwsze próby 
zabudowania nieu¿ytków przy trasie warszawskiej to pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych. Nie by³o jeszcze wtedy wy-
budowanej obwodnicy w œladzie nowej  DK 50, ale oczywiœcie plany tej drogi ju¿ by³y. Miñska firma PARTNER zainwestowa³a 
jako pierwsza w stacjê paliw i Salon Sprzeda¿y i Obs³ugi samochodów DAEWOO. To by³ pocz¹tek gwa³townego rozwoju.
Po wybudowaniu nowej „Piêædziesi¹tki” z charakterystycznym rondem na trasie „2” kolejne firmy ros³y jak grzyby po 
deszczu. Carrefour, Castorama, Deichman, wiele mniejszych firm mieszcz¹cych siê w Galerii Handlowej PARTNER oraz jeden 
z trzech McDonaldów na trasie Warszawa - Siedlce. Po³udniowa strona Centrum Handlowego to sklepy sprzeda¿y deta-
licznej. Czêœæ pó³nocn¹ zajê³y liczne firmy oferuj¹ce ró¿ne us³ugi i handel hurtowy. Salon sprzeda¿y SKODY s¹siaduje z hur-
towni¹ kruszywa, salonem meblowym i drug¹ stacj¹ paliw, tym razem ORLENU. Warto zaznaczyæ, ¿e nasze Centrum jest jed-
nym z wiêkszych po wschodnie stronie Mazowsza. Podobne wielkoœci¹ ale nie urokiem mo¿na znaleŸæ dopiero w Siedlcach.

nowe inwestycje   

Œwiatowy lider w produkcji detek-
torów metali i detektorów rentge-
nowskich stosowanych w przemyœle 
spo¿ywczym - firma PID Polska - 
zlokalizowa³ na terenie naszej gmi-
ny swoje najnowsze Centrum 
Badawczo Rozwojowe. W budynku 
wybudowanym w Stojad³ach mie-

2szcz¹ siê na powierzchni 1800 m  
dzia³y CBR, czêœæ produkcyjna oraz 
biura obs³uguj¹ce ca³oœæ inwestycji.

uznanych firm
na terenie gminy

Foto - Jacek Maria Jeliñski
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y  - A k w a r e l k a

Ostatni miesi¹c zimy w Publicznym Przedszkolu Akwarelka w Nowych Osinach by³ bogaty w ciekawe wydarzenia. Nasze przedszkolaki wyko-
rzysta³y ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê okazjê, by nauczyæ siê czegoœ nowego i lepiej poznaæ otaczaj¹cy je œwiat.  
14 lutego z okazji Walentynek nasze sale udekorowane by³y czerwonymi serduszkami, które przypomina³y dzieciom o tym, ¿e s¹ kimœ bardzo 
wa¿nym nie tylko dla swoich najbli¿szych, ale równie¿ dla pañ, z którymi spêdzaj¹ czas w przedszkolu. Dzieñ ten by³ okazj¹, by uœwiadomiæ 
dzieciom, ¿e serdecznoœæ i uœmiech ofiarowany innym osobom buduje atmosferê ¿yczliwoœci i akceptacji oraz daje wszystkim mnóstwo radoœci. 
W kolejnych dniach akwarelkowe przedszkolaki poszerza³y swoj¹ wiedzê o zwierzêtach. Najpierw obchodziliœmy Dzieñ Kota, który up³yn¹³ na 
ró¿norakich „kocich" zabawach. Z kolei 18 lutego w nasze progi zawitali niecodzienni skrzydlaci goœcie - SOWY! Dzieci mia³y okazjê, by na ¿ywo 
obserwowaæ te ptaki, poznaæ ró¿ne gatunki sów dziennych, a nawet je pog³askaæ. Najbardziej barwnym œwiêtem lutego by³ bal karnawa³owy, na 
którym, jak co roku, bawi³y siê nasze przedszkolaki. Za spraw¹ wystroju holu oraz bajkowych przebrañ panowa³a prawdziwie bajeczna atmosfera. 
By³a weso³a muzyka, tañce, pl¹sy, konkursy, a tak¿e s³odki poczêstunek zorganizowany przez rodziców. T¹ fantastyczn¹ zabaw¹ po¿egnaliœmy 
karnawa³, ale wcale nie mamy zamiaru odpoczywaæ! Cichutkim i wolniutkim krokiem nadchodzi ju¿ wiosna, a razem z ni¹ nowe atrakcje dla naszych 
przedszkolaków.

opracowa³a Agnieszka Rybacka

 Luty w Akwarelce

Bal karnawa³owy w przedszkolu w Stojad³ach 

Bal Karnawa³owy to dla przedszkolaków dzieñ 
niezwyk³y, czêsto wyczekiwany przez wiele 
tygodni, poprzedzony wieloma przygotowa-
niami. W koñcu ka¿dy chce siê zaprezentowaæ 
jak najlepiej. A zabawa musi byæ przednia!

Tak te¿ by³o w naszym przedszkolu. Bajeczny 
wystrój sali, kolorowe stroje, skoczna muzyka  
w takiej atmosferze "Starszaki", bawi³y siê na 
d³ugo wyczekiwanym balu, który odby³ siê dnia 
17 stycznia.
Tu¿ po œniadaniu, przedszkolaki ze starszych 
grup przedszkolnych, tanecznym krokiem wkro 
-czy³y do bajkowo udekorowanej sali, aby tañ-
czyæ i bawiæ siê na wymarzonym balu.
Karnawa³owych atrakcji by³o ca³e mnóstwo, bo 
oprócz skocznej muzyki, naszych milusiñskich 
czeka³y liczne konkursy i konkurencje. Odby³ 
siê ekskluzywny pokaz bajkowej mody oraz 
strojna parada gwiazd. I tak podziwiaæ mogliœ-
my piêkne królewny, dzielnych rycerzy, ca³¹ 
armiê ¿o³nierzy i superbohaterów, wró¿ki, 
kolorowe owady, wiedŸmy i czarownice. I mi-
mo, ¿e ka¿da postaæ by³a z innej bajki, gdy 

zagra³a skoczna muzyka, wszyscy wspólnie 
zawirowali w jej rytm. Cudownie bawiliœmy siê 
przy znanych wszystkim dzieciêcych przebo-
jach takich jak "Kaczuszki" czy "Jedzie poci¹g 
z daleka", równie dobrze wysz³y nam podry-
giwania w rytm muzyki dyskotekowej, której 
tak¿e nie zabrak³o na balu. Jak siê okaza³o, 
nasze przedszkolaki to prawdziwi tancerze,      
z du¿ym potencja³em i nie s³abn¹c¹ energi¹. Jak 
to na balu, nie mog³o zabrakn¹æ s³odkich prze-
k¹sek, które dodawa³y energii naszym ma³ym 
imprezowiczom.
Szkoda, ¿e wszystko co dobre tak szybko siê 
koñczy. Po balu zosta³y nam cudowne wspom-
nienia oraz kolorowe fotografie, upamiêtnia-
j¹ce piêkne chwile, spêdzone z kolegami z prze- 
szkola.

 Magdalena Pawelec
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- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa mazowieckiego 

musz¹ siê pozbyæ kot³ów nie spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych 

¿adnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków nie 

spe³niaj¹cych kryteriów emisji ekoprojektu

- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytkowaæ kot³ów spe³nia-
j¹cych wymogi emisyjne klas 3 i 4 ww. normy

- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do koñca ich 
¿ywotnoœci

- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymienione, na takie, które 
spe³niaj¹ wymogi eko-projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpo-
wiednie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.

PALENIE

W 
PIECU

Wójt Gminy informuje, ¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej 
Gminy jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ 
antysmogow¹ w piecach nie wolno spalaæ:
mu³ów i flotokoncentratów wêglowych oraz mieszanek produkowanych  
z ich wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz paliw sta³ych produko-
wanych z wykorzystaniem tego wêgla, wêgla kamiennego w postaci 
sypkiej o uziarnieniu 0 - 3 mm, paliw zawieraj¹cych biomasê o wilgotnoœci 
w stanie roboczym powy¿ej 20 proc. (np. mokrego drewna).

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastikowymi torbami i butelkami, 
ubraniami, opadami z gumy, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ kot³a na paliwo sta³e 
zaleca siê palenie w nim: wêglem kamiennym gruboziarnistym, 
ekogroszkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, drewnem 
sezonowanym

Nale¿y kupowaæ opa³ certyfikowany, dbaæ o stan instalacji spalania, 
regularnie czyœciæ urz¹dzenia grzewcze, regularnie czyœciæ przewody 
kominowe, paliæ efektywnie – prawid³owe spalanie to bezdymne 
spalanie

Terminy wymiany kot³ów, pieców, kominków

w województwie mazowieckim:

Od¿a³owanie

strat

Opracowa³ - Andrzej B³aszczyk

I n f o r m a c j e d l a o s ó b u z a l e ¿ n i o n y c h i i c h r o d z i n 

Jednym z warunków pogodzenia siê z ¿yciem jest zaakcepto-

wanie faktu, ¿e sytuacja w jakiej siê znaleŸliœmy wi¹¿e siê z pew-

nymi stratami oraz pozwolenie sobie na ich od¿a³owanie.

Dla alkoholików, którzy zaprzestali picia strat¹ jest œrodek 

(alkohol), który pozwala³ im wprowadzaæ siê w lepszy nastrój, 

nawet jeœli by³o to chwilowe, bo kaca nie mo¿na zaliczyæ do 

czegoœ co poprawia nastrój. Ka¿demu alkoholikowi, który 

zaprzesta³ picia mówi siê takie s³owa - Musisz siê przystosowaæ 

do ¿ycia w trzeŸwoœci. Nauczyæ siê ¿yæ na co dzieñ bez alkoholu i 

konstruktywnie spêdzaæ czas. 

Wszystko czego siê ucz¹ by zachowaæ trzeŸwoœæ jest wa¿ne, bo 

pozwala im przystosowaæ siê do ¿ycia bez tego, co utracili,         

a zw³aszcza bez alkoholu. Tego nie pij¹cy alkoholicy mog¹ 

nauczyæ siê wstêpuj¹c do wspólnoty anonimowych Alkoholików 

i uczêszczaj¹c na spotkania (mityngi) AA.

OD¯A£OWANIE STRAT – jest wtedy ³atwiejsze.



Lubisz spêdzaæ twórczo czas wolny? To pro-
pozycja dla Ciebie. Serdecznie zapraszamy 
na bezp³atne warsztaty tworzenia ozdób wiel-
kanocnych w bibliotece.

TERMIN:
pi¹tek 1 kwietnia - godz. 14:00
w siedzibie biblioteki publicznej
(Stojad³a, ul. Po³udniowa 20)
Zapisy pod numerem tel. 25 758 03 52    
w godzinach pracy biblioteki (poniedzia³ek-
czwartek 9:00-17:00, pi¹tek 10:00-18:00)

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

Schron przeciwczasowy
Georgi Gospodinow

Nowa powieœæ jednego z najg³oœniejszych pisarzy europejskich, laureata 
Nagrody Angelusa. Sentymentalna podró¿, w której przesz³oœæ staje siê reme-
dium na problemy teraŸniejszoœci. Gaustyn, osobliwy i niestrudzony wynalaz-
ca, wêdruje w czasie. Swoj¹ ideê niesienia innym pomocy realizuje w wyj¹t-
kowej klinice przesz³oœci w Szwajcarii, któr¹ zak³ada dla osób cierpi¹cych na 
chorobê Alzheimera. Pacjenci mog¹ wybieraæ spoœród wszystkich minionych 
dekad XX wieku, by odnaleŸæ swoj¹ bezpieczn¹ przestrzeñ. Wkrótce oferowana 
przez Gaustyna kuracja przyci¹ga nie tylko chorych, ale tak¿e wszystkich tych, 
którzy chcieliby powróciæ do szczêœliwych chwil. Klinika odblokowuje ich 
wspomnienia, przywracaj¹c czas, w którym czuli spokój i spe³nienie.
Jednoczeœnie europejscy przywódcy, chc¹c ratowaæ przysz³oœæ œwiata, organi-
zuj¹ ponadnarodowe referendum w sprawie wyboru wspólnej przesz³oœci.

Moc szacunku: jak wzmacniaæ innych i samemu stawaæ siê silniejszym
Reinhard Haller

Zatroszcz siê o siebie, korzystaj¹c z mocy szacunku. Dziœ, gdy ¿yjemy w œwie-
cie emocjonalnego ch³odu, coraz bardziej naznaczonym egocentryzmem, 
têsknimy za ¿yczliwym zainteresowaniem ze strony innych ludzi.
Potrzebujemy mi³oœci i pochwa³y. Potrzebujemy pozytywnego wzmocnienia, 
by móc budowaæ silne poczucie w³asnej wartoœci, rozpoznawaæ swoje emocje 
oraz pokonywaæ kryzysy i wychodziæ z trudnych sytuacji. Pragniemy szacunku 
i bardziej ni¿ kiedykolwiek wczeœniej têsknimy za jego o¿ywcz¹ si³¹.

Ca³a prawda o starych ludziach
Elina Ellis

Kiedy jest siê dzieckiem, trudno zrozumieæ, co to znaczy byæ starym. Czy ka¿dy 
cz³owiek staje siê wtedy nudny, powolny i niezdarny? Jeœli tak, to ja dziêkujê! 
Ciep³a, zabawna i niezmiernie optymistyczna ksi¹¿ka, która ³amie stereotypy    
i pokazuje, ¿e wiek to tylko stan umys³u.

Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Pewnoœæ siebie, wiêkszy zasób s³ownictwa, lepsza pamiêæ i zdolnoœæ koncentracji  
to tylko niektóre z zalet czytania. Wiedz¹ o tym uczniowie klasy 7 Szko³y Podsta-
wowej w Stojad³ach, którzy odwiedzili nasz¹ bibliotekê 3 marca.

Podczas spotkania rozmawialiœmy o tym, co m³odzie¿ lubi czytaæ, jakie tytu³y powinny siê 
znaleŸæ w ksiêgozbiorze biblioteki i jak zachêcaæ do czytania.
Uczniowie zapoznali siê tak¿e z funkcjami naszego systemu bibliotecznego, który umo¿liwia 
zdaln¹ obs³ugê konta poprzez: przegl¹danie katalogu online, sprawdzenie stanu konta i historii 
wypo¿yczeñ, prolongatê, rezerwacjê, smsowe powiadomienie. Omówiliœmy równie¿ zasady 
korzystania z us³ugi bezp³atnego dostêpu do e-booków, audiobooków i synchrobooków.
Na zakoñczenie poruszyliœmy aktualny temat wojny i okazaliœmy solidarnoœæ z Ukrain¹. 
Dziêkujemy uczestnikom za aktywnoœæ i du¿¹ dawkê pozytywnej energii!
Zapraszamy jak najczêœciej!

Oprac. Daria Lisiecka

Czyta j ! Zobacz w iêce j !

Warsztaty wielkanocneWarsztaty wielkanocne



ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

latamy
filmujemy

fotografujemy
 

604 44 22 45
jacek@modelex.pl

zdjêcia i filmy z lotu ptakazdjêcia i filmy z lotu ptaka

dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

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

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 

 


