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w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
15 00

w godz. 16 - 18

UWAGA - WŒCIEKLIZNA

Serwis Agro-Market24.pl - portal zosta³ stwo-
rzony, aby pomóc producentom rolnym w do-
tarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachê-
camy równie¿ osoby fizyczne do kupowania bez- 
poœrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie 
mo¿emy wspieraæ polskie rolnictwo. Korzys-
tanie z portalu jest bezp³atne. Wiêcej informacji 
na stronie https://agro-market24.pl/

Spó³ka VITA PARK pragnie poinformowaæ, i¿ 
posiada wolny plac w Stojad³ach, który mo¿e 
udostêpniæ nieodp³atnie rolnikom do wystawie-
nia na sprzeda¿ swoich w³asnych wyrobów, pro-
duktów rolnych, ekologicznych wyrobów, ¿yw-
noœci z w³asnych gospodarstw, soków.
Zainteresowanych rolników proszê o kontakt 
Poniedzia³ek -pi¹tek  w godz. 8:00  - 16:00
pod nr telefonu: 665 553 792

00 00wtorek w godzinach 12  - 19
00 00œroda w godzinach 9  - 16
00 00czwartek w godzinach 9  - 16
00 00pi¹tek w godzinach 9  - 16
00 00sobota w godzinach 8  - 16

z wy³¹czeniem œwi¹t

PSZOK

Aktualne godziny funkcjonowania
punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych
w Miñsku Mazowieckim (PSZOK)

PSZOK jest czynny 

Informacja dla rolników

Na terenie powiatu miñskiego zosta³ potwier-
dzony przypadek zachorowania na wœciekliznê 
kota wolno¿yj¹cego. Przypominamy o obo-
wi¹zku szczepienia kotów przeciwko wœcie-
kliŸnie w terminie 30 dni od dnia ukoñczenia 
przez kota 3 miesi¹ca ¿ycia, a nastêpnie nie rza-
dziej ni¿ co 12 miesiêcy od dnia ostatniego 
szczepienia, który zosta³ na³o¿ony na w³aœ-
cicieli kotów mieszkaj¹cych  w Gminie Miñsk 
Mazowiecki Rozporz¹dzeniem Nr 49 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 
2021.
Obowi¹zek w analogicznej formie spoczywa 
równie¿ na w³aœcicielach psów. Szczepienia 
ochronnego przeciwko wœciekliŸnie mo¿e doko-
naæ jedynie lekarz weterynarii œwiadcz¹cy 
us³ugi weterynaryjne w ramach zak³adu leczni-
czego dla zwierz¹t.

Muzeum Ziemi Miñskiej

Praca dla uchodŸców z Ukrainy

Specustawa niedawno uchwalona przez Sejm    
i Senat, i b³yskawicznie podpisana przez Prezy-
denta dotycz¹ca pomocy obywatelom Ukrainy 
w zwi¹zku z nasilonym konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego pañstwa, wprowadzi³a przepis, 
dziêki któremu obywatel Ukrainy mo¿e wyko-
nywaæ pracê bez koniecznoœci uzyskania ze-
zwolenia na pracê lub oœwiadczenia o po-
wierzeniu wykonywania pracy - informuje o tym 
art. 22 wy¿ej wymienionej Ustawy. Warunkiem 
jest jednak by podmiot powierzaj¹cy wykonanie 
pracy, czyli pracodawca, w terminie 14 dni od 
dnia podjêcia pracy przez obywatela Ukrainy 
powiadomi³ Powiatowy Urz¹d Pracy w³aœciwy 
ze wzglêdu na siedzibê lub miejsce zamiesz-
kania podmiotu o powierzenie wykonywania 
pracy temu obywatelowi. Warunek ten dotyczy 
zarówno tych uchodŸców z Ukrainy, którzy wje-
chali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 i de-
klaruj¹ zamiar pozostania w Polsce jak równie¿ 
tych, którzy legalnie przebywali w naszym kraju 
jeszcze przed wybuchem wojny.  

Bezp³atna komunikacja w Miñsku 

Komunikacja miejska w Miñsku Mazowieckim 
dzia³a od roku 2018. I przez ten czas wiele siê 
zmieni³o. Korygowane by³y trasy autobusowe, 
rozk³ady jazdy ale najwiêksze zmiany doty-
czy³y op³at za przejazd miejskim autobusem. 
Jeszcze do niedawna darmow¹ komunikacj¹ 
mogli siê cieszyæ tylko posiadacze Karty Miej-
skiej. Od marca tego roku decyzj¹ Rady Miasta, 
opart¹ na opinii wiêkszoœci mieszkañców ko-
munikacja autobusowa w Miñsku Mazo-
wieckim jest darmowa dla ka¿dego! Ka¿dy, bez 
wzglêdu na miejsce nauki, pracy, adres za-
mieszkania mo¿e jeŸdziæ miejskimi autobusami 
do woli. Dotyczy to te¿ naszych goœci z Ukrainy.



Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Szanowni Pañstwo,

W imieniu w³adz samorz¹dowych Gminy 
Miñsk Mazowiecki pragnê bardzo serdecz-
nie podziêkowaæ za wielki gest pomocy, jaki 
pop³yn¹³ z Waszych serc w kierunku obywa-
teli Ukrainy, którzy uciekaj¹c przed wojn¹ 
w swojej ojczyŸnie, trafili do naszej gminy.
Dziêkujê za wszystkie przekazane dotychczas 
dary rzeczowe – artyku³y pierwszej potrzeby 
oraz ¿ywnoœæ, jak równie¿ wp³aty œrodków 
finansowych. Gotowoœæ ca³ej naszej lokalnej 
spo³ecznoœci - pojedynczych osób, organizacji pozarz¹dowych i firm, 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, kó³ gospodyñ wiejskich, szkó³ oraz 
przedszkola - do niesienia natychmiastowej pomocy, okaza³a siê byæ wielkim 
wsparciem dla obywateli Ukrainy, którzy z dnia na dzieñ stali siê uchodŸcami, 
zmuszonymi do opuszczenia swoich domów. W wielu przypadkach by³a to 
ewakuacja prowadzona w poœpiechu, nierzadko pod ostrza³em i w huku spada-
j¹cych bomb. Ratuj¹c przede wszystkim zdrowie i ¿ycie, uciekali zabieraj¹c ze 
sob¹ tylko najpotrzebniejsze, najbardziej osobiste rzeczy, a niekiedy i to nie 
by³o im dane.
Serdecznie dziêkujê równie¿ tym wszystkim, którzy uciekaj¹cych przed woj-
n¹ obywateli Ukrainy przyjêli pod swój dach, zapewniaj¹c im nie tylko 
bezpieczne lokum, ale drugi rodzinny dom...
Na podstawie prowadzonej w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Miñ-
sku Mazowieckim rejestracji szacujemy, ¿e obecnie w kwaterach prywatnych 
na terenie gminy zamieszka³o ponad 300 takich osób. O dok³adnej liczbie 
uchodŸców z Ukrainy bêdziemy mogli powiedzieæ dopiero wówczas, kiedy 
wszystkim tym osobom nadany zostanie numer PESEL.
Obecna sytuacja w Ukrainie - trwaj¹ce dzia³ania wojenne, ostrza³ miast, ataki 
na ludnoœæ cywiln¹ i widmo katastrofy humanitarnej w wielu ukraiñskich 
miastach -  nie napawaj¹ optymizmem. Choæ zapewne wszyscy bardzo byœmy 
tego chcieli, w tej chwili nic nie zapowiada koñca konfliktu, zatrzymania 
nap³ywu uchodŸców, czy  powrotu tych, których ju¿ przyjêliœmy. Dlatego 
jeszcze raz dziêkuj¹c za dotychczasow¹ pomoc, liczê na dalsz¹ ofiarnoœæ         
i wsparcie z Waszej strony dla obywateli Ukrainy.

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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Ewa Przybysz-Gardyza

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y  

Jak otrzymaæ pomoc finansow¹ UNHCR
dla osób przyby³ych z Ukrainy?

O pomoc finansow¹ mog¹ ubiegaæ siê osoby, które uciek³y z Ukrainy      
i przyby³y do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub póŸniej. Wsparcie 
finansowe udzielane jest raz w miesi¹cu, na okres minimum trzech 
miesiêcy. Aby zakwalifikowaæ siê do programu, nie trzeba byæ obywa-
telem Ukrainy. Osoby, które posiada³y legalny pobyt w Ukrainie i mog¹ 
to udowodniæ, a musia³y uciekaæ z kraju w wyniku wojny, równie¿ 
otrzymaj¹ wsparcie.

By ubiegaæ siê o pomoc humanitarn¹ w wysokoœci 700 z³ na jedn¹ osobê 
i po 600 z³ na kolejne osoby w rodzinie, nale¿y umówiæ siê na wizytê          
w centrum UNHRC. 

Obecnie mo¿liwe jest umówienie rozmowy na terenie Warszawy, 
ul. Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa.
By umówiæ spotkanie, nale¿y wype³niæ ten formularz:
 https://enketo.unhcr.org/x/NWiTKwry
 Do jego wype³nienia, konieczny jest polski numer telefonu - jeden na 
ka¿dego doros³ego wype³niaj¹cego wniosek. Na samo spotkanie nale¿y 
zabraæ paszport, dowód osobisty lub inny dokument to¿samoœci. 
Potrzebny bêdzie te¿ dokument potwierdzaj¹cy datê wjazdu do Polski.

Podczas spotkania osoby ubiegaj¹ce siê o wsparcie zostan¹ poproszone 
o z³o¿enie odcisku palca. Jest to zwi¹zane z procedurami bezpieczeñ-
stwa przekazywanych œrodków. Jak zaznacza UNHCR, spotkanie nie 
oznacza rejestracji beneficjenta wsparcia jako uchodŸcy. Pieni¹dze 
mo¿na wyp³aciæ z wiêkszoœci bankomatów w Polsce - Santander Bank, 
PKO BP, Millenium, BNP Paribas, mBank, ING, SGB, Euronet, Planet 
Cash.

700 z³ na pierwsz¹ osobê i po 600 z³ na czterech kolejnych cz³onków rodziny 
mog¹ otrzymaæ uchodŸcy z Ukrainy w ramach pomocy, jakiej udziela

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. UchodŸców (UNHCR)



5G³osZiemiMiñskiej 5G³osZiemiMiñskiej

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³

Dzieñ Jêzyka Ojczystego to œwiêto ustanowio-
ne przez UNESCO, obchodzi siê je 21 lutego. 
Zwracaj¹c uwagê na potrzebê troski o jêzyk oj-
czysty, jego promocjê i ochronê, w lutym i w mar-
cu w SP im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Nie-
dzia³ce by³ obchodzony Dzieñ Jêzyka Ojczys-
tego pod has³em „Jêzyk narodowy wartoœci¹ – 
dbajmy o nasz jêzyk!”. Zosta³y zorganizowane 
cztery konkurencje skierowane do uczniów 
klas IV-VIII. Uczniowie brali  udzia³ w konkur-
sie kaligrafii, piêknego czytania, recytatorskim 
i odwróconym dyktandzie. Ich celem by³o roz-
wijanie zainteresowañ gramatyk¹, ortografi¹, 
kaligrafi¹ oraz literatur¹ polsk¹ oraz kszta³to-
wanie postaw dba³oœci o poprawnoœæ jêzyko-

We wtorkowy - ch³odny poranek 29 marca klasy drugie oraz pierwsza 
wybra³y siê ze swoimi Paniami na iœcie kosmiczn¹ przygodê. Bowiem tego 
dnia nasi uczniowie wyruszyli w kosmos.

Wyprawa zaczê³a siê w wycieczkowym autokarze, który czeka³ na naszych ucz-
niów pod szko³¹, natomiast zakoñczy³a siê w Muzeum Nowa Praga na wystawie 
Cosmos Discovery.
Kiedy dotarliœmy na miejsce czeka³ na nas przemi³y Astronauta, który wrêczy³ 
nam wskazówki jak mo¿emy poruszaæ siê po jego œwiecie. Naszym zadaniem 
by³o przede wszystkim podziwianie eksponatów, które zosta³y dostarczone ze 
wszystkich krajów z których odbywaj¹ siê kosmiczne loty, ale tak¿e zbieranie 
piecz¹tek, które mia³y utworzyæ has³o zwi¹zane z kosmosem. Nasi uczniowie 
bacznie przygl¹dali siê eksponatom oraz wykonywali powierzone im zadania.
W ostatniej sali galeryjnej na naszych m³odych Astronautów czeka³y kosmiczne 
symulatory, które dziêki goglom VR oraz poruszaniu siê i drganiu eksponowa³y 
prawdziwe doznania, które doznaj¹ doœwiadczeni Astronauci. Najwiêkszym 

w¹. W ramach podjêtych dzia³añ uczniowie do-
skonalili umiejêtnoœæ wyst¹pieñ publicznych. 
Akcja ta przyczyni³a siê równie¿ do promocji 
czytelnictwa wœród dzieci i m³odzie¿y.
W ramach nagrody dla klas, które zajê³y I, II      
i III miejsce zosta³y zorganizowane warsztaty 
kreatywnego pisania przeprowadzone przez edu-
katorów z Fundacji Loesje. W szkoleniu wziêli 
udzia³ uczniowie klas: IV a, VII a i VIII b.
W trakcie warsztatów uczniowie dowiedzieli 
siê, jak efektywnie wykorzystywaæ wielo-
znacznoœci jêzyka do wyra¿ania swoich myœli. 
Zaproponowane æwiczenia i zadania pozwoli³y 
im wyjœæ poza utarte schematy jêzykowe, sku-
tecznie pobudziæ wyobraŸniê i uruchomiæ twór-

zainteresowaniem cieszy³y siê kosmiczne motocykle oraz prawdzi-
we kosmiczne jajko. Uczniowie, którym wzrost umo¿liwia³ ko-
rzystanie z ROBOTA 6 os. równie¿ z niego chêtnie korzystali ³¹cz-
nie ze swoimi Paniami.
Natomiast ku zaskoczeniu wszystkich uczestników wyprawy 
Marcel z klasy II b oraz Pani Emilka zdecydowali siê skorzystaæ     
z GYROSKOPU, który przez oko³o 2 minuty wykonywa³ obroty 
360 stopni dos³ownie w ka¿d¹ stronê.
Na koniec wyprawy wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, ¿e by³ 
to bardzo intensywny, ale bardzo ciekawy dzieñ. Poznaliœmy sporo 
ciekawostek zwi¹zanych z kosmosem i wszechœwiatem oraz mo-
gliœmy doœwiadczyæ emocji zwi¹zanych z lotami w przestworza.
Ku zaskoczeniu Pani Natalki klasa II a we œrodê dzieñ po wyciecz-
ce, zapyta³a kiedy znowu pojedziemy do Cosmos Discovery…;)  
TO BY£ DOBRY DZIEÑ;)

cze myœlenie. Warsztaty zosta³y ufundowane 
przez Radê Rodziców SP w Starej Niedzia³ce. 
Dodatkowo w ramach Dnia Jêzyka Ojczystego 
przygotowaliœmy gazetkê na holu szko³y. Na 
gazetce znalaz³y siê informacje o œwiêcie oraz 
plakaty wykonane przez uczniów.
Jesteœmy pewne, ¿e zdobyte umiejêtnoœci ucz-
niowie wykorzystaj¹ podczas nauki, zw³aszcza 
na jêzyku polskim.

El¿bieta AraŸna, Urszula Mastalerz 

Dzieñ Jêzyka Ojczystego w Stare j Niedzia ³ce

klasy pierwszej i klas drugichklasy pierwszej i klas drugich

Laureaci konkursu recytatorskiego 
I miejsce Natalia Rawska kl. IV
II miejsce Aleksandra Abelska kl. VIII a
III miejsce Julia Michalczyk kl. V

Laureaci konkursu piêknego czytania 
I miejsce Maja Paska kl. VII a
II miejsce Natalia Rybacka kl. VIII b
III miejsce Wojciech Kolaszt kl. VII a

Laureaci konkursukaligrafii 
I miejsce Nikola Rokicka kl. VIII b
II miejsce Anna Prokopiuk kl. VIII b
III miejsce Marcin Rosik kl. VII a

Laureaci konkursu odwrócone dyktando 
I miejsce Amelia Roguska kl. VIII b
II miejsce Marzena Jaroñ kl. VII b
III miejsce Filip Zalewski kl. VIII a

KOSMICZNA WYPRAWA

 Natalia Górska

SP Marianka



W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

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

G³osZiemiMiñskiej

Twój podatek wesprze:

• budowê dróg i chodników
• rozbudowê bazy oœwiatowej
• budowê miejsc do rekreacji i sportu
• budowê sieci wodoci¹gowej,
  kanalizacji, oœwietlenia ulic

6
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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.  

I n ve s t  i n
G m i n a M i ñ s k M a z o w i e c k i

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 samo-
rz¹dowej.
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. 

gmina Miñsk Mazowiecki

2022

dla w³aœcicieli gruntów dla inwestora

Urzêdu Gminy 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, e-mail: gp@minskmazowiecki.pl

prosimy o wczeœniejsze umawianie wizyt

Punkt Obs³ugi Inwestora

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e 2 0 2 2
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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

G³osZiemiMiñskiej

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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W póŸniejszym czasie liczba folwarków zmienia³a siê, m.in. dziêki par-
celacji czêœci gruntów dworskich, sprzeda¿y i podzia³ów rodzinnych.
Przyk³adem maj¹tku, który uleg³ podzia³om rodzinnym, jest folwark 
Miñsk. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego po œmierci Sewe-
ryna Derna³owicza zosta³ on podzielony wœród spadkobierców takich 
jak Pelagia £ubieñska, Józef Derna³owicz, Stefan Ciecierski, Ewa 
Ciecierska, Jadwiga Ciecierska, Zofia Chamiec, Jerzy i Tadeusz Derna-
³owicz. Na skutek parcelacji oraz oddania pewnej przestrzeni gruntów za 
zniesione serwituty (prawo zezwalaj¹ce ch³opom wykonywanie prac na 
gruntach dworskich) powierzchnia ogólna maj¹tku zmniejsza³a siê na 
rzecz drobnej w³asnoœci (w³aœcicieli dzia³ek). Dla przyk³adu w 1933 r.   
w stosunku do roku ubieg³ego wielkoœæ maj¹tku zmniejszy³a siê o 406 ha.
Folwarki nie tylko by³y podstawowym Ÿród³em zaopatrzenia miejsco-
wego rynku w produkty rolne i hodowlane. Koncentrowa³y te¿ znaczna 
czêœæ maszyn rolniczych. Pod koniec lat dwudziestych maj¹tek Cegliñ-
skich w Janowie dysponowa³ traktorem oraz samochodem ciê¿arowym.
Z uwagi na jakoœæ gleby, na terenie gminy przodowa³a uprawa ¿yta, 
owsa i ziemniaków, w hodowli zaœ trzoda chlewna, byd³o, konie i drób. 
Statystyka gminna za rok 1926 wymienia: 920 koni, w tym 81 ogierów, 
349 klaczy i 419 wa³achów (w 1925  985 koni); 2166 byd³a rogatego,    
w tym 17 buhajów, 1843 krów i 186 ja³ówek (w 1925  2041); trzody 
chlewnej 819 (w 1924 - 1167), 3602 drobiu (w 1922 by³o 2123 szt. kur     
i kurcz¹t, a w 1925 - 4142) odnotowano te¿ jednego bawo³a, 54 owce       
i 4 kozy.
Hodowla ryb s³odkowodnych na obszarze Gminy Miñsk by³a 
prowadzona w niewielkim zakresie. Hodowano „na dziko", g³ównie     
w stawach przy m³ynach wodnych i w nielicznych sadzawkach, czyli 
stawach nie wysychaj¹cych np. we wsi Gliniak i Królewiec. Te ostatnie 
w zasadzie pe³ni³y g³ównie funkcje poid³a dla zwierz¹t i ewentualnie 
by³y wykorzystywane na cele ochrony przeciwpo¿arowej. Równie¿ przy 
m³ynie w Tartaku od³awiano dzikie ryby. Wiêksze gospodarstwo rybac-
kie funkcjonowa³y przy folwarku w Janowie  lustro wody o pow. 2 ha 
230 arów, w Jesionce  lustro wody ok. 3 ha (karpie, szczupaki i dodatko-
wo liny i karasie) i przy m³ynie w Barcz¹cej (okonie i p³otki).
Uprawê warzyw i owoców na potrzeby zewnêtrzne prowadzono przy 
wiêkszoœci folwarków. By³y one wydzier¿awiane handlowcom (g³ów-
nie pochodzenia ¿ydowskiego) z Miñska, a nawet z Warszawy (Folwark 
Miñsk i Towarzystwo Multus w Stojad³ach sukcesor Fabryki Listew       
i Ram). Ogród owocowy i warzywny w Kolonii Józefów, nale¿¹cy do 
Józefa £ugowskiego by³ wyj¹tkowy na tym obszarze. W³aœciciel tej 
kolonii nastawi³ siê wy³¹cznie na uprawê warzyw, w tym kapusty, 
brukwi na paszê, marchwi, buraków jadalny i niektórych owoców.

Opracowa³a  mgr Edyta Rek
Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Panem Januszem Kuligowskim

W tamtych czasach podstaw¹ gospodarki Gminy Miñsk by³o rolnictwo. 
Produkcja rolna i hodowla to ga³êzie centralne w gospodarstwach wiêk-
szej i mniejszej w³asnoœci. Warto zaznaczyæ, ¿e ca³y powiat miñski cha-
rakteryzowa³ siê du¿ym rozdrobnieniem gruntów rolnych. Przewa¿a³y 
gospodarstwa o powierzchni zaledwie kilku hektarów. Istnia³a te¿ grupa 
tzw. bezrolnych, która wynajmowa³a siê do prac na roli lub szuka³a pracy 
w powiatowym Miñsku i  jego okolicach. 
Pomimo trwaj¹cego procesu przebudowy ustroju rolnego sytuacja pod 
tym wzglêdem nie poprawi³a siê w sposób istotny. Parcelacje wiêkszej 
w³asnoœci nie mog³y pokryæ tzw. g³odu ziemi wystêpuj¹cego wœród rol-
ników, dlatego czeœæ z nich szuka³a zatrudnienia poza miejscem swego 
zamieszkania. 
Istnia³y nieliczne gospodarstwa o wiêkszej powierzchni, które wyró¿-
nia³y siê na terenie gminy. Do tej grupy mo¿na zaliczyæ gospodarstwo 
rolne Józefa Rawskiego z D³u¿ki o powierzchni licz¹cej 54 morgi, które 
w konkursach gospodarstw rolnych plasowa³ siê w swojej kategorii na    
I miejscu, np. w roku 1922. Specjalizowa³ siê on w hodowli byd³a mlecz-
nego i trzody chlewnej. Posiada³ budynki murowane kryte dachówk¹, w któ-
rych s¹siedztwie znajdowa³ siê sad o powierzchni 1 morga. 
W ¿yciu gospodarczym gminy istotn¹ funkcjê pe³ni³y folwarki. Pe³ni³y 
one kilka znacz¹cych funkcji, np. by³y miejscem pracy czy miejscem zby- 
tu ró¿nych produktów i przedmiotów codziennego u¿ytku. Zakoñczenie 
funkcjonowania folwarków nast¹pi³o po II wojnie œwiatowej, wi¹¿¹c siê 
bezpoœrednio z reform¹ roln¹ i polityk¹ wewnêtrzn¹ pañstwa. 
Przypomnijmy, ¿e na pocz¹tku lat 20. XIX wieku istnia³o 9 maj¹tków 
ziemskich o powierzchni powy¿ej 90 morgów, czyli 50 ha.

Rolniczy krajobraz Gminy Miñsk 
w II Rzeczpospolitej

H I S T O R I A N A S Z E J G M I N Y

Lp  Folwark           W³aœciciel                Powierzchnia w morgach          Uwagi

1   Barcz¹ca

2   El¿bietów

3   Janów

4   Józefów

5   Miñsk

6   Natolin

7   Niedzia³ka

8   Œwiebodzie 
     i ŒwiteŸ 

9   Wyglêdówka

Ludwik Reinsch

Franciszek Chabrowski 

Lucjan Cegliñski 

H. Pietruszewski

Seweryn Doria Derna³owicz
 

Bracia Karwowscy 

Bronis³aw Schiele

B. Zahorski
   

J. Michalski 

420

127

1054

103

2994 

240

653

199

150

W sk³ad dóbr wchodzi³ folwark
w Mikanowie i Hucie Miñskiej

Tabela. Folwarki o powierzchni powy¿ej 50 ha na pocz¹tku lat 20 XX w.
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zielona gmina

Mój Pr¹d 4.0

D³ugo oczekiwany program Mój Pr¹d 4.0 ruszy w po³owie kwietnia. Bud¿et programu wynosi 350 
mln z³ i bêdzie pochodzi³ w ca³oœci z funduszy unijnych – mechanizmu REACT EU. Ministerstwo 
Klimatu i Œrodowiska przedstawi³o pierwsze informacje o tym, jak zamierza rozdysponowaæ te 
pieni¹dze. Resort klimatu nie ukrywa, ¿e program Mój Pr¹d 4.0 ma na celu promowanie nowego 
systemu rozliczania siê prosumentów, czyli net billingu. Ten system ma motywowaæ do 
zwiêkszania konsumpcji energii wyprodukowanej przez prosumenta i magazynowania jej 
nadwy¿ek nie w sieci, tylko w domu. Dotacje s¹ skierowane do osób fizycznych, których 
mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie pod³¹czona do nowego systemu rozliczeñ net billingu.
Ile wynios¹ dotacje do fotowoltaiki i magazynów energii?
Podstawowa zasada jest taka, jak w poprzednich edycjach: dofinansowanie nie mo¿e przekroczyæ 
po³owy kosztów inwestycji. Dotacja do fotowoltaiki wyniesie 4 tys. z³ lub 5 tys. z³ przy ³¹czeniu 
paneli s³onecznych z dodatkowymi inwestycjami: magazyny energii elektrycznej, na które dotacja 
wyniesie do 7,5 tys. z³ oraz magazyny ciep³a dofinansowane do 5 tys. z³. Do tego bêdzie mo¿na 
dostaæ 3 tys. z³ na zintegrowane z urz¹dzeniami inteligentne systemy zarz¹dzania energi¹.
W sumie maksymalnie bêdzie mo¿na wiêc uzyskaæ 20,5 tys. z³. dotacji z programu Mój Pr¹d 4.0. 
Niewielki bud¿et programu, ok. 350 mln z³, oznacza, ¿e z dofinansowania skorzysta najwy¿ej 
kilkadziesi¹t tysiêcy prosumentów. Gdyby wszystkie wnioski dotyczy³ tylko „go³ej” instalacji 
s³onecznej, to bud¿et starczy³by dla ponad 87 tys. prosumentów. Jeœli liczyæ maksymaln¹ dotacjê – 
wystarczy³oby pieniêdzy tylko dla 17 tys. osób. Przy przeciêtnych inwestycjach w instalacjê 
fotowoltaiczn¹ i magazyn energii elektrycznej (12,5 tys. z³ dofinansowania) bud¿et wystarczy dla 
ok. 28 tys. osób. Dla porównania, przez dotychczasowe trzy edycje programu w minionych latach 
za³o¿ono oko³o 850 tys. instalacji fotowoltaicznych. Œrednio w ci¹gu roku to 280 tys. inwestycji. 
Tegoroczny program bêdzie mia³ zasiêg 10-krotnie mniejszy... 

Dotychczasowy system odbioru energii elektrycznej w ma³ej przydomowej insta-
lacji polega³ na rozliczeniu iloœciowym. Przy optymalnych warunkach - du¿e 
nas³onecznienie - nadwy¿ka energii wyprodukowana przez panele by³a wysy³ana 
do pañstwowej sieci energetycznej. Liczniki sumowa³y przes³ane kWh.
W godzinach nocnych prosument odbiera³ z sieci, jak ka¿dy inny u¿ytkownik, 
energiê na swoje potrzeby. Móg³ tak odebraæ 80% tej energii, któr¹ jako nad-
wy¿kê przekaza³ do systemu. Z regu³y, przy prawid³owo dobranej wielkoœci 
instalacji, w zupe³noœci wystarcza³o to na bie¿¹ce potrzeby gospodarstwa 
domowego.
System net biling oparty jest na rozliczeniu kosztowym. Nadwy¿ka energii wypro-
dukowana w przydomowej instalacji jest ewidencjonowana i zapisywana na 
indywidualnym koncie prosumenta. Ale nie iloœæ, tylko wartoœæ energii. I do tego 
wartoœæ policzona przy aktualnych cenach  energii, zmienianych codziennie.
W okresach, kiedy domowa elektrownia nie produkuje pr¹du, u¿ytkownik korzys-
ta z pañstwowej sieci energetycznej jak ka¿de inne gospodarstwo. Kupuje po 
prostu pr¹d wed³ug wybranej taryfy. Tylko taryfa na zakup pr¹du jest ustalona na 
ca³y rok, a kwoty uzyskane przy sprzeda¿y pr¹du do systemu oparte s¹ na 
chwilowych cenach energii. W ³adne, s³oneczne dni taka cena mo¿e byæ kszta³-
towana prawie w okolicy zera. Reasumuj¹c: kupujemy pr¹d od operatora po 
sta³ych stawkach, jak miliony innych odbiorców, sprzedajemy nadwy¿ki wtedy, 
kiedy chwilowe ceny na pr¹d s¹ bardzo ma³e.
Jak to w praktyce siê zbilansuje, oka¿e siê za parê miesiêcy. 

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.

Jak dzia³a net biling?

program rusza 15 kwietnia

r o w e r
szykujemy siê na sezon

Je¿eli przez kilka zimowych miesiêcy nasz 
rower sta³ sobie spokojnie w gara¿u lub 
piwnicy, najwy¿sza pora na przygoto-
wania jednoœladu do nowego sezonu. Na 
razie pogoda nie zachêca do d³ugich wy-
cieczek, ale za tydzieñ lub dwa prawdziwa 
wiosna do nas przyjdzie. Co musimy spra-
wdziæ? Stan opon, bardzo zu¿yte wy-
mieniamy. Sprawdzamy te¿ hamulce i ³o-
¿yska kó³. Te - jak ktoœ potrafi - smarujemy 
nowym smarem. Smarujemy te¿ linki ha-
mulcowe i linki do przerzutek. £ancuch 
powinniœmy oczyœciæ i przesmarowaæ spec-
jalnym smarem. Na koniec sprawdzamy 
jeszcze nasze lampki. Jak wszystko jest 
sprawne - czas w drogê!

dzia³ redaguje Jacek Maria Jeliñski
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nowe inwestycje   
uznanych firm

na terenie gminy

Foto - Jacek Maria Jeliñski

AWENTA to firma dzia³aj¹ca na terenie gmi-
ny od 1989 roku. AWENTA to wiarygodny 
partner biznesowy otwarty na wspó³pracê 
z samorz¹demi a tak¿e zapewniaj¹cy lo-
kalnej spo³ecznoœci miejsca pracy. Firma 
dostarcza swoim klientom niezawodne 
systemy wentylacyjne pomieszczeñ.
Ci¹gle dok³ada wszelkich starañ, aby spro-
staæ oczekiwaniom nawet najbardziej wy-
magaj¹cych u¿ytkowników, oferuj¹c im 
wysokiej klasy urz¹dzenia oraz akcesoria 
wykonane z metalu i tworzyw sztucznych. 
Specjalnoœci¹ firmy jest wentylacja mie-
szkañ, domów i biur. Ka¿dy element syste-
mu spe³nia obowi¹zuj¹ce standardy tech-
niczne, a tak¿e aktualne normy jakoœci 
oraz bezpieczeñstwa. Wytwarzane produ-
kty, które cechuje najwy¿sza jakoœæ, to cel, 
który firmie AWENTA zawsze przyœwieca. 

Foto - Jacek Maria Jeliñski

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Królewiec

Wieœ za³o¿ona przez kolonistów niemieckich w po-
³owie XIX wieku. Nazywa³a siê wtedy Karlshof.
Pami¹tk¹ po nich jest zabytkowy cmentarz ewan-
gelicki po³o¿ony w pó³nocnej czêœci osady. Na 
zdjêciu widzimy ul. Koœcieln¹ z nowym koœcio³em 
parafialnym p. w. Matki Boskiej Jasnogórskiej 
oraz pozosta³oœci¹ po PRL-u: dawny budynek SKR 
Królewiec, dziœ mieœci siê w nim hotel. Obok sta-
cja paliw, te¿ relikt z lat 70-tych. Poza kadrem 
znajduj¹ siê budynki by³ego SKR, dziœ s¹ one sie-
dzibami licznych firm.
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WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki 

obejmuj¹cego etap „A4” – tereny po³o¿one w miejscowoœciach: Karolina i Wólka Miñska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 
ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji        
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2373   
z póŸn. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y Nr XXXVIII.332.2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego etap „A4” 
– tereny po³o¿one w miejscowoœciach: Karolina i Wólka Miñska oraz o rozpoczêciu strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko skutków 
realizacji  ww. zmiany planu miejscowego. 

Granice obszaru objêtego zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y i obejmuj¹ one 
tereny 22.43MN/U, 22.27MN/U, 22.33MN/U i 22.28MN/U. Przedmiotem zmiany planu bêdzie zmiana zapisów w tekœcie planu w zakresie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. 

Wnioski nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:

• na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14

   lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,

• za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej, bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl lub na adres skrytki ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Wniosek powinien zawieraæ:

• nazwisko i imiê albo nazwê,

• adres zamieszkania albo siedziby,

• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane          
w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 
25 11,  w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytka.

Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê 
bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o któ-
rych mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej 
„rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.
W zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.     
W sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 
„RODO” informujê, ¿e:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy w Miñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00).  
2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora mo¿e siê Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób

 a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki
 b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl

3) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 
Ustawy;

4) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu z uwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:

 a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym ¿e w przypadku gdy dane osobowe nie zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji o Ÿródle ich pozyskania (art. 15 
ust. 1 lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano;

 a) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 c) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – firmie
    EXAR Krzysztof Parszewski Karolina Malinowska s.c, z siedzib¹ w £odzi przy ul. Senatorskiej 24/26 piêtro I lok. A, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

O G £ O S Z E N I E
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I n f o r m a c j e d l a o s ó b u z a l e ¿ n i o n y c h i i c h r o d z i n 

Okres Wielkiego Postu i Œwi¹t Wielkanocnych jest 
okazj¹ do zastanowienia siê nad swoim ¿yciem i udzie-
lania sobie odpowiedzi na w/w pytania.
Wbrew pozorom czas Wielkiego Postu nie polega 
na tym, aby ograniczyæ iloœæ i jakoœæ spo¿ywanych 
pokarmów, ale na tym by nie tylko przy pomocy re-
kolekcji czy misji doznaæ „przebudzenia ducho-
wego”.
Ci, którzy nie s¹ uzale¿nieni od napoi alkoholo-
wych nie maj¹ problemu z okreœleniem siê KIM 
S¥. S¹ dobrymi mê¿ami, rodzicami, a tak¿e wier-
nymi, stosuj¹cymi siê do zaleceñ wiary i koœcio³a.
Podobnie maj¹ Ci, którzy pij¹ okazjonalnie i nigdy 
nie upijaj¹ siê. Gorzej maj¹ Ci, którzy nie panuj¹ 
nad swoim piciem, chocia¿ nie pij¹ codziennie. 
Znam kilka osób, g³ównie mê¿czyzn, którzy mó-
wili , ¿e ju¿ dawno powinni przestaæ piæ, bo na ka¿-
dej alkoholowej imprezie pili tyle, ¿e „odbija³a im 
palma”. Tej „palmy” nie mo¿na wzi¹æ z sob¹ i poœ-
wiêciæ w Niedzielê Palmow¹...
Na szczêœcie s¹ równie¿ tacy, którym Œwiêta Wiel-
kanocne nie s¹ okazj¹ do napicia siê. S¹ to g³ównie 
alkoholicy nie pij¹cy zrzeszeni we Wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików. 

Im „palma” nie odbija i doskonale wiedz¹ 
KIM S¥ I DOK¥D ZMIERZAJ¥.

Marzec to czas oczekiwania na now¹ porê roku, jak¹ jest wiosna. Dzieci 
z Publicznego Przedszkola „Akwarelka” w Nowych Osinach przygo-
towania, do tak wa¿nego dnia,  jakim jest po¿egnanie zimy i powitanie   
wiosny rozpoczê³y ju¿ tydzieñ przed planowanym Pierwszym Dniem 
Wiosny. Zmieni³y siê dekoracje na oknach. W salach powsta³y piêkne, 
zielone k¹ciki, o które ka¿dego dnia troszczy³y siê dzieci. Na gazetkach 
grupowych pojawi³y siê prace plastyczne przedstawiaj¹ce pierwsze  
zwiastuny wiosny. Przedszkolaki pozna³y kwiaty wiosenne, zwierzêta 
budz¹ce siê ze snu zimowego oraz ptaki wracaj¹ce do Polski wraz z na-
staniem cieplejszych dni, a tak¿e pozna³y zawód ogrodnika. Dziêki 
¿yczliwoœci jednych z rodziców z naszego przedszkola, dzieci mog³y 
„na ¿ywo” przekonaæ siê, jak ciê¿ka i wymagaj¹ca jest praca ogrodnika.
Przedszkolaki pozna³y sposób i miejsce uprawy truskawek, a tak¿e 
narzêdzia rolnicze wykorzystywane na co dzieñ. Wszystkie te dzia³ania 
mia³y na celu, jak najlepsze wyjaœnienie dzieciom bogactwa, które  
niesie ze sob¹ budz¹ca siê do ¿ycia przyroda. W dniu 21 marca nasta³ 
d³ugo oczekiwany dzieñ zarówno przez dzieci, jak i doros³ych - Pierwszy  
Dzieñ Wiosny. Tego dnia wszystkie dzieci dotar³y do przedszkola  
ubrane w kolorowe stroje i zaopatrzone w dobry humor. Ka¿de z nich 
wiedzia³o, ¿e bêdzie to dzieñ pe³en wra¿eñ. Rano ka¿da z grup przed-
szkolnych otrzyma³a  list od Pani Wiosny z zaproszeniem do wspólnej 
zabawy. Po odczytaniu wiadomoœci wszyscy razem wybrali siê na spacer 
w poszukiwaniu Wiosny. Po drodze na dzieci czeka³y niespodzianki 
przygotowane od autorki listu z zadaniami do wykonania o tematyce 
wiosennej. Wszystkie grupy znakomicie poradzi³y sobie z rozwi¹zaniem 
zagadek i zadañ. Na koniec spaceru na przedszkolaki czeka³y niespo-
dzianki: wiosenne opaski oraz Marzanna - symbol odchodz¹cej Zimy.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki staraniom nauczycielek oraz dzieci z Pub-
licznego Przedszkola „Akwarelka” wiosna zawita do nas na dobre. 

KIM JESTEM I DOK¥D ZMIERZAM?

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych ¿yczê wszystkim czytelnikom 

zdrowych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy spêdzonych w gronie bliskich sercu osób

„Maszeruje wiosna, w rêku trzyma kwiat,
gdy go w górê wznosi zielenieje œwiat” 

Opracowa³a Ma³gorzata Po³awska 



B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Zapraszamy wszystkich mieszkañców do udzia³u w pasjonuj¹cym spotka-
niu z podró¿nikiem Robertem Gondkiem, które odbêdzie siê 20 maja (pi¹-
tek) o godz. 17:00 w œwietlicy gminnej w Barcz¹cej (ul. Prosta 1).
Wstêp wolny.
Podczas pokazu prowadz¹cy opowie o swoich przygodach w Kenii i Tanzanii, 
m.in. o wêdrówkach na pokryte lodowcami Kilimand¿aro i Mount Kenya, spot-
kaniach z afrykañskimi zwierzêtami, wspania³ej przyrodzie i tropikalnych przy-
smakach.
Robert Gondek: podró¿nik, fotograf i mi³oœnik Afryki.
Odwiedzi³ 20 afrykañskich pañstw. Autor licznych pokazów podró¿niczych na-
gradzanych przez publicznoœæ i jury podczas festiwali w £odzi, Œrodzie Wielko-
polskiej i Poznaniu.

Swoje teksty publikowa³ w magazynach National Geographic Traveler, Podró¿e, 
Poznaj Œwiat, NPM, czy All Inclusive. Autor ksi¹¿ek: „W drodze na najwy¿sze 
szczyty Afryki", „Poradnik  przed podró¿¹ do Afryki - Tanzania, Kenia”.

Wielkanoc to œwiêta kojarz¹ce siê z wiosn¹, nadziej¹ i zmian¹. 
Dla wielu osób to czas twórczego dzia³ania i realizacji pomy-
s³ów. Jedn¹ z nich jest Wanda Wójcik, która poprowadzi³a war-
sztaty ozdób wielkanocnych w bibliotece publicznej w Stoja-
d³ach w dniu 1 kwietnia.
Spotkanie zgromadzi³o wiele pasjonatek sztuki rêkodzielniczej. 
Powsta³y piêkne dekoracje z wykorzystaniem naturalnych mater-
ia³ów, takich jak mech i plastry brzozy. Nie zabrak³o równie¿ 
pisanek, kurczaków i bazi. Stworzone dzie³a z pewnoœci¹ wpro-
wadz¹ wiosenn¹ atmosferê podczas Œwi¹t Wielkanocnych.
Dziêkujemy wszystkim za udzia³ i zapraszamy do udzia³u w ko-
lejnych wydarzeniach bibliotecznych.

¯ycie 
Lisa Aisato

Najpierw jesteœmy dzieæmi. Z ciekawoœci¹ odkrywamy 
œwiat. Wszystko jest intensywne i nowe. Gdy dorastamy, 
poznajemy smak buntu i pierwszych rozczarowañ. 
Wreszcie wchodzimy w doros³oœæ. Dokonujemy 
wyborów na w³asny rachunek. Jeœli mamy szczêœcie, 
otacza nas bliskoœæ, mi³oœæ i ciep³o. Zabiegani, 
rozeœmiani nie zauwa¿amy staroœci. Ona zawsze 
zaskakuje. Tylko w naszych oczach wci¹¿ wiele 
dzieciêcej wiary i ufnoœci. Nikt z tak¹ czu³oœci¹ jak Lisa 
Aisato, jedna z najoryginalniejszych, nagradzanych i 
rozpoznawanych artystek, nie opisa³ s³owem i obrazem 
¿ycia we wszystkich jego piêknych i trudnych 
odcieniach. Wybitna ilustratorka zebra³a w autorskiej 
ksi¹¿ce swoje najlepsze prace. To opowieœæ, która 
wzrusza i wywo³uje uœmiech. Piêkna lekcja uwa¿noœci i 
wdziêcznoœci. 

Zabawna Flappy
Santa Montefiore

Flappy Scott-Booth to samozwañcza królowa Badley 
Compton, malowniczego miasteczka w hrabstwie 
Devon. Jej m¹¿ Kenneth ca³e dnie spêdza na grze w golfa, 
ona zaœ z trosk¹ dogl¹da ich piêknego domu i ogrodów. 
Ale przede wszystkim organizuje niezapomniane 
przyjêcia, na których, otoczona gronem wiernych 
przyjació³, bryluje jako gwiazda wieczoru.  Jej ¿ycie jest 
jak ona sama - wrêcz doskona³e.  A¿ do dnia, kiedy do 
wioski wprowadzaj¹ siê Hedda Harvey-Smith z mê¿em 
Charlesem. Ich dom jest wiêkszy, a przyjêcia bardziej 
wystawne. Wkrótce zajmuj¹ czo³owe miejsce wœród 
lokalnej socjety.  A na to Flappy nie mo¿e pozwoliæ.

WiêŸniowie geografii: 12 map, które pomog¹ ci 
zrozumieæ œwiat
Tim Marshall 
Jak USA sta³y siê supermocarstwem? Dlaczego ludzie 
tocz¹ wojny? Dlaczego jedne kraje s¹ bogate, a inne 
biedne? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w 
niniejszej ksi¹¿ce. Dziêki zawartym w niej mapom 
zrozumiesz, w jaki sposób geografia kszta³towa³a 
historiê. Dowiesz siê równie¿, jak góry, rzeki i morza 
wp³ywaj¹ na decyzje œwiatowych przywódców, a tak¿e 
dlaczego geografia sprawia, ¿e historia siê powtarza. To 
wyj¹tkowe wprowadzenie do polityki miêdzynarodowej 
zainspiruje ciekawskich na ca³ym œwiecie. 

Warsztaty wielkanocne

Safari moich marzeñ

Oprac. Daria Lisiecka



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 

 


