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Sukces - ósmoklasistek
ze SP w Zamieniu

Pomoc zwierzêtom

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.
Zauwa¿one zwierzêta bezdomne nale¿y zg³a-
szaæ w godz. pracy urzêdu pod numerem telefonu:  
25 756 25 40. Poza godzinami pracy urzêdu oraz 
w weekendy Powiatowemu Centrum Zarz¹dza-
nia Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia 
pod numerem telefonu: 25  758  62 64. Osoby, 
które mog³y by pomóc nam w opiece nad  zwie-
rzêtami, oferuj¹c im na przyk³ad Dom Tym-
czasowy prosimy o kontakt w celu ustalenia 
zasad i zakresu wspó³pracy. Wspólnymi dzia³a-
niami mo¿emy wiele dokonaæ. Nasz stosunek 
do bezdomnych zwierz¹t jest wizytówk¹, która 
wiele o nas mówi.

W sobotê 15 paŸdziernika w Warszawie odby³ 
siê etap wojewódzki Ogólnopolskiego Kon-
kursu Krasomówczego dla Dzieci i M³odzie¿y.
Sukcesem zakoñczy³y siê wystêpy Wiktorii  
Branickiej  i Zuzanny Czmiel. Uczennice przy-
gotowa³y ciekawe wyst¹pienia, które dotyczy³y 
naszej gminy w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê jubi-
leuszem piêædziesiêciolecia powstania Gminy 
Miñsk Mazowiecki.
Zuzanna (zdobywczyni I miejsca) opowiedzia³a 
o spotkaniu z panem Drewiczem w jego prywat-
nym muzeum czyli o Drewiczówce w Stojad-
³ach i o tym, jak do odwiedzenia  tego miejsca 
zachêci³a j¹ mama. Wiktoria (II miejsce w kon-
kursie) w swoim wyst¹pieniu podzieli³a siê 
refleksj¹ na temat idoli wœród  m³odych ludzi     
i o tym, ¿e „spoko” idolem jest Józef Pi³sudski, 
patron szko³y w Zamieniu, bo szkolne motto 
„byæ zwyciê¿onym i nie ulec, to zwyciêstwo” jest 
po prostu ponadczasowe. Fina³ ogólnopolski 
odbêdzie siê w Legnicy 17 -20 listopada 2022 r.

Poligon

MZM

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e konkurs na 
nazwê osiedla dla nowej inwestycji miesz-
kaniowej realizowanej przez SIM Miñsk Mazo-
wiecki Sp. z o.o. zosta³ rozstrzygniêty. Spoœród 
nades³anych propozycji Komisja Konkursowa 
dokona³a wyboru nazwy osiedla.
Osiedle powstanie przy ul. Lawendowej i bêdzie 
nosiæ nazwê Osiedle Mieszkaniowe „Poligon”. 
Wybór zwyciêzcy nie by³ prosty. Uczestnicy zg³a-
szali wiele ciekawych, czêsto zaskakuj¹cych, 
pomys³ów. Komisja zdecydowa³a jednak o wy-
borze nazwy Osiedle Mieszkaniowe „Poligon”, 
poniewa¿ w czytelny sposób odnosi siê on do 
charakteru miejsca i ³atwo zapada w pamiêæ.  
Nagrod¹ g³ówn¹ w konkursie by³a karta 
podarunkowa  wartoœci 1.000 z³ do realizacji na 
stronie www.superprezenty.pl. Zwyciêzca 
zosta³ powiadomiony o wygranej telefonicznie.

Nr XLV.391.2022 w sprawie zmian w bud¿ecie 
gminy na 2022 rok
Nr XLV.392.2022 w sprawie zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy Miñsk Ma-
zowiecki na lata 2022-2026
Nr XLV.393.2022 w sprawie okreœlenia wy-
sokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz 
zwolnieñ z tego podatku
Nr XLV.394.2022 w sprawie wyboru metody 
ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki tej op³aty oraz 
zwolnienia w czêœci z op³aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w³aœcicieli nierucho-
moœci zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostuj¹cych bioodpady 
stanowi¹ce odpady komunalne w komposto-
wniku przydomowym
Nr XLV.395.2022 w sprawie zwolnienia w czêœci 
z op³aty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi
Nr XLV.396.2022 w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiec-
ki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci ¯uków, 
Podrudzie, Marianka, Zakole Wiktorowo, 
Królewiec
Nr XLV.397.2022 w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania  przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 
obej-muj¹cego czêœci miejscowoœci ¯uków, 
Stojad³a, Zamienie, Arynów, Chmielew, Janów
Nr XLV.398.2022 w sprawie przyjêcia Pro-
gramu wspó³pracy Gminy Miñsk Mazowiecki   
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadz¹cymi 
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na 2023 rok
Nr XLV.399.2022 w sprawie ustalenia przebie-
gu drogi gminnej ul. W¹skiej w Karolinie
Nr XLV.400.2022 w sprawie ustalenia nazw 
ulic we wsi Budy Janowskie
Nr XLV.401.2022  w sprawie ustalenia nazw 
ulic we wsi Gliniak
Nr XLV.402.2022 w sprawie poparcia stano-
wiska Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powia-
tu Miñskiego w sprawie sk³adowiska odpadów 
niebezpiecznych w miejscowoœci Ryczo³ek, 
gmina Ka³uszyn
Nr XLV.403.2022 w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki 
Nr XLV.404.2022 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki 
Nr XLV.405.2022 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki 
Nr XLV.406.2022 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki 

Sesja Rady Gminy
uchwa³y z dnia 27 paŸdziernika 

GODZINY PRACY 
Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej 

W Miñsku Mazowieckim:
poniedzia³ek 8:00 -17:00
wtorek-œroda 8:00 -16:00

czwartek - dzieñ wewnêtrzny
pi¹tek 8:00 -15:00



Szanowni Pañstwo,

11 listopada minê³y 104 lata od narodzenia siê 
wolnoœci. Tego dnia wszyscy Polacy groma-
dz¹c siê, by uczciæ ten wa¿y dzieñ w Naszej 
historii, podnosz¹ g³owy do góry, z dum¹ 
patrz¹c na bia³o-czerwon¹ flagê, wspominaj¹c 
wszystkich, którzy przez przesz³o tysi¹c lat 
naszej pañstwowoœci budowali Polskê w ró¿-
nych okresach jej historii. Wœród nich byli nasi 
przodkowie i nasi najbli¿si.
Pozostawili nam z trudem odzyskan¹ Ojczyznê - Polskê przywrócon¹ na mapy 
Europy i Œwiata. Ten wielki dar ich pracy i krwi, jest jedyn¹ pewn¹ podstaw¹ 
naszego spo³ecznego rozwoju i bezpieczeñstwa naszych rodzin oraz 
fundamentem naszych osobistych aspiracji. Wolnoœæ jednak, jak pokazuje 
historia, nie jest dana nam na zawsze. Przekonaliœmy siê o tym w roku 1939      
i ponownie w latach panuj¹cego komunizmu. Tak¿e i dziœ, w obliczu wojny na 
Ukrainie, ponownie w naszych sercach zagoœci³ smutek i niepokój. 
Towarzyszy nam lêk i obawa przed najgorszym. ¯yjemy w czasie trudnym, 
pe³nym wyzwañ i niewyobra¿alnych od pokoleñ zagro¿eñ. Jeszcze niedawno 
tkwiliœmy w strachu i izolacji wywo³anymi pandemi¹, a dziœ tu¿ za nasz¹ 
granic¹ toczy siê prawdziwa, krwawa wojna, na której dokonuje siê ludo-
bójstwo i zniszczenie.
Przyzwyczailiœmy siê do pokoju i nagle w œrodku Europy w XXI wieku 
wybuch³a bestialska, wyniszczaj¹ca wojna, w której gin¹ niewinni ludzie. 
Dlatego musimy dbaæ o nasz kraj, pielêgnowaæ jego niepodleg³oœæ, 
kultywowaæ wartoœci patriotyczne i koniecznie przekazywaæ je kolejnym 
pokoleniom, bo od m³odych zale¿y to jakie bêd¹ Polska, Europa i œwiat za 
kilkadziesi¹t lat.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l
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W numerze

27  paŸdziernika podczas sesji Rady Gminy po raz
pierwszy w historii zosta³ wrêczony tytu³ 

Zas³u¿ony dla Gminy Miñsk. 
Otrzyma³a go Pani Anna Kosobudzka, 

wieloletnia skarbnik naszej gminy

Foto - Albert WoŸnica

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.

Mieszkañcy Gminy Miñsk Mazowiecki mog¹ do 25 listopada z³o¿yæ 
wniosek o zakup wêgla kamiennego dla gospodarstwa domowego. 
Zakup w preferencyjnej cenie od samorz¹du mo¿e dokonaæ osoba, 
która jest uprawniona do otrzymania dodatku wêglowego. Wnioski 
pod tym wzglêdem bêd¹ podlegaæ weryfikacji.

Iloœæ wêgla dostêpna dla jednego 
gospodarstwa domowego wynosi:
1500 kg do 31 grudnia 2022 roku
1500 kg od 1 stycznia 2023 roku

Mieszkaniec mo¿ne wnioskowaæ 
o jeden rodzaj wêgla kamiennego:
groszek (od 0,5 do 3 cm)
lub orzech, kostka (od 3 do 10 cm i powy¿ej)

Wniosek o zakup wêgla kamiennego 
mo¿na z³o¿yæ w nastêpuj¹cy sposób:
- w formie papierowej w Urzêdzie Gminy w godzinach pracy urzêdu
- za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej ePUAP.
Taki wniosek nale¿y opatrzyæ kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub uwierzytelniæ za pomoc¹ profilu zaufanego.
Wnioski w formie papierowej mo¿na pobraæ w holu urzêdu gminy, 
natomiast wniosek w formie elektronicznej mo¿na pobraæ ze strony 
internetowej UG.

Wniosek
o zakup preferencyjny 

wêgla kamiennego
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27  paŸdziernika podczas sesji Rady Gminy po raz pierwszy w historii zosta³ 
wrêczony tytu³ Zas³u¿ony dla Gminy Miñsk. Zosta³ on przyznany Pani Annie 
Kosobudzkiej, wieloletniej skarbnik naszej gminy. Pani Anna pracowa³a u nas od 
pocz¹tku istnienia wolnego samorz¹du. Swoj¹ prac¹ przyczyni³a siê do tak 
dynamicznego rozwoju gminy. Wspó³pracowa³a z kolejnymi w³adzami, radnymi 
i so³tysami i zostawi³a po sobie obraz kompetentnej, sumiennej i ¿yczliwej 
osoby. O du¿ym uznaniu dla pracy Pani Anny œwiadcz¹ owacje na stoj¹co, jakie 
otrzyma³a od wszystkich zebranych na sali konferencyjnej.

W imieniu wszystkich mieszkañców naszej gminy - dziêkujemy serdecznie!

ZAS£U¯ONY DLA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

Pani Anna Kosobudzka jest 
absolwentk¹ warszawskiej Wy¿szej 
Szko³y Spo³eczno-Ekonomicznej. 
Broni³a tam magistersk¹ pracê 

dyplomow¹ na kierunku Ekonomia.

Od 26.X.1990 roku pracowa³a jako 
Skarbnik gminy Miñsk Mazowiecki.

Fotografie - Albert WoŸnica
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W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³  Foto: Ewa Rafa³owska

DZIEÑ 
EDUKACJI 
NARODOWEJ

Tegoroczne uroczystoœci Dnia Edukacji Narodowej odby³y siê 17 paŸdziernika w Szkole 
Podstawowej im. Karola Wojty³y w Hucie Miñskiej z/s w CielechowiŸnie.
Jest nam niezmiernie mi³o poinformowaæ, ¿e nagrodami Wójta Gminy zostali wyró¿nieni 
wszyscy dyrektorzy szkó³ gminnych oraz zas³u¿onych 5 nauczycieli. Zaœ nagrodami dyrektora 
zosta³o ³¹cznie wyró¿nionych 65 nauczycieli i 38 pracowników obs³ugi, w tym:

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózem 
nagrodê otrzyma³o  9 nauczycieli i 3 pracowników obs³ugi
w Szkole Podstawowej im. Karola Wojty³y w Hucie Miñskiej z/s w CielechowiŸnie 
nagrodê otrzyma³o  6 nauczycieli i 5 pracowników obs³ugi
w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie 
nagrodê otrzyma³o  12 nauczycieli i 4 pracowników obs³ugi
w Szkole Podstawowej im. ks. Genera³a Józefa Hallera w Mariance
nagrodê otrzyma³o  10 nauczycieli i 3 pracowników obs³ugi
w Szkole Podstawowej im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce
nagrodê otrzyma³o  10 nauczycieli i 8 pracowników obs³ugi
w Szkole Podstawowej im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Stojad³ach 
nagrodê otrzyma³o  9 nauczycieli i 6 pracowników obs³ugi
w Szkole Podstawowej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Zamieniu 
nagrodê otrzyma³o  6 nauczycieli i 5 pracowników obs³ugi
w Publicznym Przedszkolu „Akwarelka" w Nowych Osinach nagrodê 
otrzyma³o 3 nauczycieli i 4 pracowników obs³ugi.

Wszystkim nagrodzonym raz jeszcze gratulujemy.

Ciep³e s³owa w kierunku ca³ej oœwiaty gminnej skierowali:
Starosta Miñski Antoni Jan Tarczyñski; Wójt Gminy Antoni Janusz Piechoski; Prezes Zwi¹zku 
Nauczycielstwa Polskiego Stanis³aw Mejszutowicz; Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemys³aw 
Wojda. 
Tegoroczn¹ uroczystoœæ poprowadzili: dyrektor szko³y  pan Piotr Matzanke i Przewodnicz¹ca 
Rady Rodziców pani Anna Koszel. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp lokalnego zespo³u 
„Przedwieczór” w repertuarze poezja œpiewana. Goœcie mogli te¿ skosztowaæ s³odkiego 
poczêstunku przygotowanego przez rodziców przedszkolaków.
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Oprócz biblioteki, wspó³organizatorami wyda-
rzenia by³a Gmina Miñsk Mazowiecki i Samo-
rz¹d Województwa Mazowieckiego. 

Podczas uroczystoœci dyrektor Daria Lisiecka 
przybli¿y³a historiê biblioteki oraz podsumo-
wa³a dzia³ania podjête z okazji jubileuszu. By³a 
to równie¿ okazja do uhonorowania wielolet-
nich pracowników biblioteki, którzy przyczy-
nili siê do kszta³towania czytelnictwa na terenie 
gminy Miñsk Mazowiecki.

Podziêkowania i statuetki otrzyma³y: 
Helena Buczek – pierwsza kierowniczka 
Biblioteki Publicznej Gminy Miñsk Mazo-
wiecki, pracowa³a w latach 1962-1987 w Bu-
dach Barcz¹ckich i w Barcz¹cej; uhonorowana 
ministerialn¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz 
Kultury” dla osób wyró¿niaj¹cych siê w two-
rzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
gminnych w³adz samorz¹dowych, dyrektorzy 
bibliotek publicznych powiatu miñskiego, 
dyrektorzy gminnych placówek oœwiatowych, 
przedstawiciele spo³ecznoœci lokalnej, miesz-
kañcy gminy i okolic.

Biblioteka Publiczna

Gminy Miñsk Mazowiecki

z siedzib¹ w Stojad³ach

60
Jubileuszowy koncert

lat
Halina £ukasiak – dyrektor biblioteki w la-
tach 1987-2020, pracowa³a w siedzibach bib-
lioteki w Barcz¹cej, Miñsku Mazowieckim i Sto-
jad³ach; odznaczona ogólnopolskim Medalem 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za Za-
s³ugi dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa, 
czytelnictwa i informacji naukowej;

Henryka Andrasik – wieloletnia kierowni-
czka filii bibliotecznej w Stojad³ach;

Wies³awa Leszczyñska-Buczek - pracownik 
biblioteki od 2006 r., odznaczona ogólno-
polskim Medalem Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich za Zas³ugi dla rozwoju pol-
skiego bibliotekarstwa, czytelnictwa i infor-
macji naukowej.
Wydarzeniu towarzyszy³a wystawa w piêknej 
oprawie graficznej autorstwa Ma³gorzaty 
K³oszewskiej, pokazuj¹ca zmiany, jakie zasz³y 
w funkcjonowaniu biblioteki na przestrzeni lat.

Po czêœci jubileuszowej odby³ siê koncert pa-
triotyczny „Polskie drogi do wolnoœci” w wy-
konaniu zespo³u Sonanto. By³a to muzyczno-
aktorska opowieœæ o polskiej walce o wolnoœæ 
w XX w. Us³yszeliœmy pieœni legionowe, 
powstañcze, wojenne, a tak¿e wspó³czesne 
utwory takich artystów jak Jan Pietrzak, czy 
Jacek Kaczmarski. Koncert, który wzbudzi³ 
wœród widzów wiele emocji i wzruszeñ, za-
koñczy³ siê owacj¹ na stoj¹co.

Dziêkujemy za udzia³ w wydarzeniu i zachê-
camy do obejrzenia jubileuszowej wystawy    
w bibliotece. 

Opracowa³a: Daria Lisiecka
Fotografie: Albert WoŸnica

Biblioteka Publiczna
Gminy Miñsk Mazowiecki

obchodzi 60-lecie dzia³alnoœci. 
W zwi¹zku z jubileuszem 
ca³y 2022 rok obfitowa³ 

w liczne akcje czytelnicze
i konkursy dla mieszkañców.
 Fina³ obchodów odby³ siê 

w niedzielê 6 listopada
w remizie

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
w Stojad³ach.
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y  Fotografie:Ewa Rafa³owska

19 paŸdziernika 2022 roku zapisa³ siê z³otymi zg³oskami w historii naszej szko³y oraz w pamiêci uczniów i okolicznych mieszkañców. Tego 
bowiem dnia nast¹pi³o uroczyste otwarcie nowego skrzyd³a naszej szko³y. Od dawna czekaliœmy na rozbudowê naszej placówki, gdy wreszcie 
to nast¹pi³o, wszyscy cieszyliœmy siê, snuj¹c ró¿ne plany i marzenia. Rozpoczynaj¹c we wrzeœniu nowy rok szkolny 2022/2023 z radoœci¹ 
weszliœmy do nowej czêœci szko³y. Wspólnie, uczniowie z nauczycielami, zaczêliœmy po swojemu zagospodarowywaæ sale. Pracuj¹c metod¹ 
projektu zatytu³owanego „Na tropie inspiratorów”, szukaliœmy inspiracji wœród ludzi, których praca, odkrycia, wynalazki  przyczyni³y siê do 
rozwoju nauki, kultury, sztuki, którzy zmieniali œwiat na lepsze. Efekty zosta³y zarejestrowane i zaprezentowane zaproszonym goœciom 
podczas uroczystoœci. Ceremonii przeciêcia wstêgi w obecnoœci pocztu sztandarowego, dokonali: Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki – Janusz 
Piechoski, Cz³onek Zarz¹du Województwa Mazowieckiego – El¿bieta Lanc, i przedstawicielka Samorz¹du Uczniowskiego – Anna Bielecka. 
Nastêpnie ks. Wojciech Pancewicz dokona³ poœwiêcenia krzy¿y i  nowego budynku. Nastêpnie dyrektor uhonorowa³ osoby, które przyczyni³y 
siê do rozbudowy szko³y symbolicznym wbiciem gwoŸdzi w pami¹tkow¹ tablicê, byli to: radny VII kadencji - Pan Tomasz Kurowski, Wójt 
Gminy Miñsk Mazowiecki - Pan Janusz Piechoski i Pani El¿bieta Lanc - reprezentuj¹ca Zarz¹d Województwa Mazowieckiego, które wspar³o 
rozbudowê  szko³y kwot¹ 3 615 456 z³.  

UROCZYSTOŒÆ OTWARCIA
NOWEGO SKRZYD£A 
SZKO£Y W HUCIE MIÑSKIEJ



Jak szybko sprzedaæ

dom, mieszkanie
dzia³kê?

604 44 22 45604 44 22 45

pokazuj¹c swoj¹ ofertê na zdjêciu lotniczym



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

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 dniu 2 listopada pomiêdzy Gmin¹ Miñsk 
Mazowiecki oraz Konsorcjum w sk³adzie:
Remex Spó³ka z o. o. Spó³ka komandytowa      
z siedzib¹ w Miñsku Mazowieckim 
– Lider Konsorcjum, 
Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjne 
SAN-SYSTEM Spó³ka z o. o. z siedzib¹ 
w Olecku – Partner Konsorcjum, 

zosta³y zawarte umowy, w wyniku rozstrzyg-
niêcia postêpowania pod nazw¹:
Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania 
Wody na terenie gminy Miñsk Mazowiecki, 
dotycz¹ce realizacji dwóch zadañ.

• Zadanie I w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na 
wykonanie kompletnej dokumentacji projekto-
wej wraz z wykonaniem robót budowlanych    
w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowoœci Zamienie gminy Miñsk 
Mazowiecki, 

• Zadanie II w trybie „buduj” na przebudowê     
i rozbudowê budynku Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowoœci Królewiec gminy Miñsk 
Mazowiecki. 

Obie Stacje Uzdatniania Wody zaopatruj¹ kil-
kanaœcie okolicznych miejscowoœci w wodê 
pitn¹ i gospodarcz¹. Zamierzone modernizacje 
zapewni¹ mieszkañcom naszej gminy zmniej-
szenie ryzyka braku wody, niskiego jej ciœnie-
nia oraz tak¿e poprawê jej jakoœci. 
W zadaniu dotycz¹cym SUW Królewiec oprócz 
budowy nowej studni, wymiany zbiorników na 
nowoczesne planowana jest kompleksowa roz-
budowa budynku Stacji. Przy czêœci techni-
cznej zawieraj¹cej pompy wody, urz¹dzenia uz-
datniaj¹ce i zasuwy projekt przewiduje powsta-
nie nowczesnego centrum biurowego, które 
umo¿liwi przeniesienie tam pracowników 
GZGK z budynku Urzêdu Gminy. Poprawi to 
niew¹tpliwie pracê urzêdników oraz u³atwi 
znacznie ich kontakt z mieszkañcami gminy.
 

2022

INWESTYCJA

w historii
gminy

20.897.208 z³

n a j w i ê k s z a

   
Zadanie II - SUW Królewiec: 15.977.208 z³.

WARTOŒÆ UMÓW:

Zadanie I - SUW Zamienie: 4.920.000 z³.  
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Na terenie by³ego poligonu w Miñsku 
Mazowieckim bêdzie realizowany program 
polityki mieszkaniowej pañstwa polegaj¹cy na 
budowie przyjaznego mieszkañcom osiedla 
z placami zabaw i infrastruktur¹ skierowan¹ 
równie¿ do seniorów. Zadanie to le¿y w zakre-
sie dzia³alnoœci spó³ki Spo³eczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa Miñsk Mazowiecki (SIM 
Miñsk Mazowiecki Sp. z o.o.). O tym, jakie s¹ 
plany spó³ki,  kto bêdzie móg³ skorzystaæ         
z oferty mieszkaniowej i co zosta³o ju¿ zro-
bione opowiedzia³ prezes zarz¹du SIM Miñsk 
Mazowiecki  Sp. z o.o. Piotr Zych.
Do kogo skierowany jest program reali-
zowany przez spó³kê i czym jest SIM Miñsk 
Mazowiecki?
Jesteœmy spó³k¹ Skarbu Pañstwa, w którego 
imieniu wystêpuje Krajowy Zasób Nierucho-
moœci oraz samorz¹dow¹ - udzia³owcami s¹ 
Miasto Miñsk Mazowiecki i Gmina Miñsk 
Mazowiecki. Naszym celem jest poprawa 
sytuacji mieszkaniowej na terenie miasta 
Miñsk Mazowiecki i gminy Miñsk Mazo-
wiecki. Oferta jest skierowana do osób posia-
daj¹cych zdolnoœæ czynszow¹, ale niemaj¹cych 
zdolnoœci kredytowej.
Jakie s¹ plany SIM Miñsk Mazowiecki i co 
ju¿ zosta³o zrobione?
Spó³ka powsta³a 15 grudnia 2021 r. W nied³u-
gim okresie funkcjonowania podjêliœmy inten-
sywne przygotowania do rozpoczêcia budowy 
mieszkañ. Spó³ka dysponuje gruntem o ³¹cznej 
powierzchni 6,06 ha na terenie by³ego poli-
gonu. Inwestycja obejmuje budowê budynków 
wielorodzinnych, w których bêdzie ponad 500 
mieszkañ. W ramach pierwszego etapu 
planujemy wybudowaæ ponad 200 mieszkañ. 
Sam proces inwestycyjny jest wyd³u¿ony 
poniewa¿ jesteœmy zobowi¹zani do stosowania 
procedur ustawy prawo zamówieñ pub-
licznych. 

Jakie osiedle zamierzacie wybudowaæ?
Projekt osiedla przewiduje place zabaw oraz 
infrastrukturê rekreacyjn¹ dla seniorów. W stre-
fach wejœciowych przy ka¿dej klatce prze-
widzieliœmy ma³¹ wózkowniê i rowerowniê.
Budynki bêd¹ wyposa¿one w windy. Na terenie 
osiedla znajdowaæ siê bêdzie odpowiednia do 
liczby mieszkañ liczba miejsc parkingowych. 
Na dachach planowane jest umieszczenie 
systemów fotowoltaicznych. Na parterze 
zaprojektowane bêd¹ piêkne zielone ogrody     
z zachowaniem naturalnego charakteru strefy 
rekreacyjnej na terenie istniej¹cych wrzoso-
wisk. W przestrzeni osiedla znajdowaæ siê bêd¹ 
lokale handlowe, us³ugowe oraz przedszkole. 
Wybudowane przez nas mieszkania bêd¹ mia³y 
bia³y monta¿ oraz kuchniê wyposa¿on¹ w zle-
wozmywak i kuchenkê. Zale¿y nam, by ludzie 
czuli siê tam dobrze. Przyszli mieszkañcy bêd¹ 
mieli  zapewniony komfort ³¹cz¹cy funkcjonal-
noœæ i wygodê. Myœlê, ¿e bêd¹ to bardzo 
atrakcyjne mieszkania.
Jak¹ powierzchniê bêd¹ mia³y lokale?

2Œrednia powierzchnia mieszkania to ok. 55 m , 
jednak wybudujemy zarówno lokale ma³e, jak    

2i du¿e o pow. 80 m . Ka¿de z nich wyposa¿one 
bêdzie w balkon lub taras, a mieszkania na par-
terze w ogródek.

Na jakich zasadach mo¿na ubiegaæ siê o miesz-
kania które wybudujecie?
Na stronie www.minskmazowiecki.kzn.gov.pl 
znajduje siê ankieta, któr¹ mog¹ wype³niæ zain-
teresowani dotycz¹ca badania preferencji 
mieszkañców. Realizacja mieszkañ zak³ada 
udzia³ finansowy najemców w kosztach budo-
wy poprzez partycypacjê, która zapewnia opcjê 
dojœcia do w³asnoœci. Je¿eli jednak mieszkaniec 
nie zechce skorzystaæ z takiej mo¿liwoœci i w 
przysz³oœci zrezygnuje z lokalu, to partycypacja 
zostanie zwrócona po odpowiedniej walory-
zacji. 
W jaki sposób finansowana jest inwestycja?
Poza partycypacj¹ inwestycja jest finansowana 
z Rz¹dowego Funduszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa, Funduszu Dop³at oraz kredytu udzielo-
nego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Kiedy wrêczone zostan¹ pierwsze klucze do 
mieszkañ?
W czwartym kwartale przysz³ego roku planuje-
my „wbiæ pierwsz¹ ³opatê”. Sam proces inwes-
tycyjny przewidziany jest na oko³o 2 lata, jed-
nak bior¹c pod uwagê kwestie odbioru robót 
oraz naborów, zasiedlenia mieszkañ spodzie-
wamy siê na prze³omie 2025/2026.

SPO£ECZNA
INICJATYWA

MIESZKANIOWA

Materia³ dostarczony przez SIM sp. z o.o.

Foto: Jacek Maria Jeliñski

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
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Zgodnie z ustaw¹  z dn. 13 wrzeœnia 1996 r.o utrzymaniu czystoœci i po- 
rz¹dku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297) ka¿dy podmiot pro-
wadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zobowi¹zany jest podpisaæ indy-
widualn¹ umowê na korzystanie z us³ug w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, z przedsiêbiorc¹ wpisanym do rejestru dzia³alnoœci regu-
lowanej na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki. Wykaz podmiotów 
dostêpny jest na stronie internetowej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki
Do nieruchomoœci niezamieszka³ych, na których powstaj¹ odpady 
komunalne zalicza siê m.in.: szko³y, zak³ady produkcyjne, us³ugowe, 
handlowe, warsztaty, sklepy oraz inne instytucje.
Przypominamy, ¿e od 1 stycznia 2021 roku ka¿dy w³aœciciel nie-
ruchomoœci jest zobowi¹zany do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cym Regulaminem utrzymania czys-
toœci i porz¹dku na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki.
Ponadto niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych     
z gospodarstwa domowego z odpadami powstaj¹cymi w wyniku 
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej!
W sytuacji, gdy nieruchomoœæ posiada dwie czêœci, tj. przeznaczon¹ na 
cele mieszkaniowe oraz przeznaczon¹ na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 
w³aœciciele nieruchomoœci powinni:
• uiszczaæ w gminie op³atê za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, za czêœæ dotycz¹c¹ nieruchomoœci zamieszka³ej, 
zgodnie ze z³o¿on¹ deklaracj¹,

• zawrzeæ dodatkow¹ umowê na odbiór odpadów komunalnych                   
z podmiotem uprawnionym, na czêœæ nieruchomoœci niezamiesz-
ka³ej, na której prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza, a w przy-
padku gdy czêœæ niezamieszka³a jest wynajmowana, obowi¹zek 
zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na w³aœcicielu 
lokalu, chyba ¿e umowa najmu stanowi inaczej.

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

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

•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

UWAGA!
wa¿na informacja

dla w³aœcicieli firm
(dzia³alnoœci gospodarczych)

prowadzonych przy swoim domu
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Bajki towarzysz¹ nam od najm³odszych lat, rozweselaj¹ i bawi¹, ale te¿ przekazuj¹ wa¿ne prawdy 
¿yciowe.  Bajkowe postacie sprawiaj¹, ¿e œwiat dziecka staje siê radosny i kolorowy. Wartoœciowe 
bajki kszta³c¹ w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijaj¹ dzieciêc¹ fantazjê, pamiêæ oraz 
wzbogacaj¹ s³ownictwo.
Do naszej „Akwarelki” bajkowa atmosfera zawita³a ju¿ w pi¹tek, 4 listopada w przeddzieñ 
„Miêdzynarodowego Dnia Postaci z Bajek”. W tym dniu dzieci rozwi¹zywa³y zagadki s³owne         
i obrazkowe, bra³y udzia³ w zabawach ruchowych, wykonywa³y bajkowe prace plastyczne oraz 
obejrza³y przedstawienie kukie³kowe pt. „Kruszynka”. 
To by³a wyœmienita okazja, by zanurzyæ siê w œwiat magicznych historii i zainspirowaæ do wspólnej 
zabawy w bajkowym wymiarze.
Nawi¹zuj¹c do tego œwiêta oraz zachêcaj¹c dzieci do rozwijania swoich zdolnoœci plastycznych       
i kreatywnoœci Publiczne Przedszkole „Akwarelka” zorganizowa³o gminny konkurs plastycznym 

pt.  „Ulubiony bohater polskiej bajki”. Celem 
konkursu by³a popularyzacja literatury dzie-
ciêcej oraz integracja przedszkoli i oddzia³ów 
przedszkolnych z terenu gminy Miñsk Mazo-
wiecki. Rozstrzygniêcie konkursu zosta³o og³o-
szone 4 listopada. Komisja konkursowa do-
kona³a oceny wszystkich dostarczonych prac, 
bior¹c pod uwagê zgodnoœæ z tematem kon-
kursu, oryginalnoœæ, samodzielnoœæ wyko-
nania, walory artystyczne i estetykê wykonania 
pracy.
Dziêkujemy wszystkim dzieciom za udzia³      
w konkursie, a tak¿e wszystkim przedszkolom, 
wychowawcom i rodzicom. Wszystkie prace   
w konkursie zosta³y nagrodzone.

Bajkowo w Akwarelce

Opracowa³a Karolina Borucka

Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Starej 
Niedzia³ce po raz kolejny wziê³y udzia³ w 
programie „Mazowsze Lokalnie”. Dziêki 
zaanga¿owaniu wielu osób zosta³ odnowiony 
przystanek, na którym umieszczono stare 
fotografie i historiê naszej miejscowoœci. 
Zagospodarowano równie¿ teren wokó³ wiaty, 
aby  korzystaj¹cy z komunikacji podró¿ni, 
mogli z przyjemnoœci¹ oczekiwaæ na œrodek 
t ranspor tu .Sk ³adamy podz iêkowania  
wszystkim osobom, które bezinteresownie 
zaanga¿owa³y siê w pomoc: panu £ukaszowi 
Grabarczykowi, panu Leszkowi Roguskiemu, 
panu Miros³awowi W¹sikowi, panu Rafa³owi 
Szymañskiemu, panu Józefowi Barañskiemu. 
Efektem podjêtych dzia³añ jest poprawa 

Przystanek – historia naszej ma³ej ojczyzny

bezpieczeñstwa, estetyki miejsca centralnego w 
Starej Niedzia³ce oraz zapoznanie mieszkañ-
ców z histori¹ ich wsi.
8 paŸdziernika nast¹pi³o uroczyste otwarcie 
Przystanku – historii naszej ma³ej ojczyzny. 
Goœæmi honorowymi by³y Cz³onkinie Zarz¹du 
Województwa Mazowieckiego: pani Janina 
Ewa Orze³owska oraz pani El¿bieta Lanc.
W uroczystoœci wziêli udzia³: Starosta Miñski –  
Antoni Tarczyñski, Wójt Gminy Miñsk 
Mazowiecki – Antoni Janusz Piechoski, Z-ca 
Wójta – Rados³aw Legat, Sekretarz – Jolanta 
Damasiewicz, Dyrektor Zarz¹du Dróg 
Powiatowych – Micha³ Serwinowski, Z-ca 
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki – Marek Kwiatkowski, Prezes 
OSP – Marcin Szczepañski, obecni w³aœciciele 
dworu w Starej Niedzia³ce – Pañstwo Joanna     
i £ukasz Sutkowscy, panie z Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich oraz mieszkañcy. 
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Miñskie Centrum Profilaktyki

MM, ul. Juliana Tuwima 1 
pó³piêtro budynku Zarz¹du 

Gospodarki Komunalnej

Kontakt tel:
 25 758 02 51  lub 25 758 02 52  

mkrpa@umminskmaz.pl

Godziny otwarcia: 
od poniedzia³ku do czwartku 

8:00 - 19:00,
w pi¹tki 8:00 – 15:00

Zapisy na porady i konsultacje
prowadzone s¹ pod nr tel.

25 758 02 51

Wiêcej informacji na stronie 
Www.minskmazowiecki.pl

Miñskie 
Centrum

Profilaktyki 
dla mieszkañców naszej gminy

Centrum realizuje zadania, których celem jest za-
pewnienie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej dla 
osób uzale¿nionych od alkoholu i zagro¿onych 
narkomani¹, pomocy terapeutycznej dla m³odzie¿y 
eksperymentuj¹cej ze œrodkami psychoaktywnymi 
oraz pomocy dla rodzin potrzebuj¹cych wsparcia po-
przez udzielanie pomocy psychospo³ecznej i praw-
nej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹      
w rodzinie.

Specjaliœci zatrudnieni w Centrum œwiadcz¹ pomoc 
psychologiczn¹, pedagogiczn¹, terapeutyczn¹ i praw-
n¹, udzielaj¹ wsparcia informacyjnego.

W ramach realizacji zadañ Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
w Miñsku Mazowieckim na 2022 rok, za-
prasza do nieodp³atnego korzystania z porad-
nictwa i konsultacji w Miñskim Centrum 
Profilaktyki.

WyobraŸ sobie, ¿e przez d³ugie lata, dzieñ po 
dniu jesteœ nara¿ona na potê¿ny stres. Wci¹¿ to 
napiêcie, nie znasz dnia, ani godziny… Z 
jednym rodzicem nie ma kontaktu – albo jest 
zamroczony albo skacowany, albo „na 
g³odzie” Drugi zmaga siê z depresj¹ albo 
napadami z³oœci. Nawet jeœli masz co jeœæ i w 
co siê ubraæ, nie mo¿esz czuæ siê bezpiecznie. 
No i udawanie, robienie dobrej miny do z³ej 
gry…
G³ówny pokój w domu rodziny dotkniêtej 
alkoholizmem zajmowany jest przez 
alkoholika. Taka rodzina zmuszona jest do 
przestrzegania trzech podstawowych regu³:
- Nic nie mówiæ,
- Niczego nie odczuwaæ,
- Nikomu nie ufaæ
Trzeba siê dopasowaæ do sytuacji, dokonaæ 
przemeblowañ. By system rodzinny móg³       
w miare funkcjonowaæ, tworz¹ siê okreœlone 
role.
Najstarsze dziecko staje siê zwykle BOHA-
TEREM. Bierze na swoje barki powa¿ne 
obowi¹zki. Pomaga w domu, opiekuje siê 
rodzeñstwem. Przynosi œwietne oceny, odnosi 
sukcesy ogromnym kosztem.
KOZIO£ OFIARNY – te¿ ma za zadanie 
odwracaæ uwagê od problemów picia, tyle, ¿e 
on sam generuje problemy. Takie dziecko jest 
„trudne”, krn¹brne, agresywne. Nie chce siê 

uczyæ, wagaruje. Siêga po u¿ywki, byæ mo¿e 
schodzi na tzw. z³¹ drogê. Tak czy inaczej jest na 
kim wy³adowaæ frustracjê.
DZIECKO MASKOTKA – to rodzaj rodzin-
nego „b³azna”. Odpowiada za rozrywkê i dobry 
nastrój. Œpiewa piosenki, opowiada dowcipy. 
Jest siê kim pochwaliæ. Szkoda tylko, ¿e sama 
MASKOTKA traktowana instrumentalnie ¿yje 
w ci¹g³ym napiêciu.
I wreszcie DZIECKO NIEWIDZIALNE. Jego 
po prostu nie ma. Nie zg³asza potrzeb, nie 
sprawia k³opotów. ¯yje zanurzone w swoim 
œwiecie. Nie zwraca na siebie uwagi. Ciche, 
wycofane, nosi w sobie ogromne pok³ady gnie-
wu. Czuje siê osamotnione i i skrzywdzone.
Kiedy DDA wchodzi w zwi¹zek potrafi tkwiæ  
w relacjach wspó³uzale¿niaj¹cych nie zauwa¿a-
j¹c nawet, ¿e jest Ÿle traktowana. Trwa przy 
partnerze niczym przy potrzebuj¹cym rodzicu.
W pracy jest du¿o lepiej. DDA chêtnie po-
dejmuje trudne zadania. S¹ do nich przyzwy-
czajone. Wiele z siebie daj¹. Niestety praco-
dawcy czêsto to wykorzystuj¹, a ktoœ, kto ma 
problemy z autorytetami zwykle w takich sytu-
acjach rezygnuje ze swoich praw. Godzi siê 
pokornie na to co jest. 

BOHATER I MASKOTKA
doros³e dzieci alkoholików (c.d.)

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk



Coraz mniej œwiat³a
Nino Haratischwili

Rok 1987. Zwi¹zek Radziecki trzêsie siê 
w posadach. W Gruzji coraz wyraŸniej 
s³ychaæ g³osy nawo³uj¹ce do oddzielenia 
siê od wszechw³adnego niegdyœ olbrzy-
ma. W zmieniaj¹cym siê, ogarniêtym 
chaosem, ale te¿ têtni¹cym ¿yciem Tbilisi 
dorastaj¹ cztery przyjació³ki: spragniona 
wolnoœci, pe³na ¿ycia Dina, rozs¹dna       
i pragmatyczna Ira, romantyczna Nene, 
siostrzenica najpotê¿niejszego przestêp-
cy w mieœcie oraz wra¿liwa, wychowu-
j¹ca siê bez matki Keto. Ró¿ni je niemal 
wszystko, ³¹cz¹ marzenia o mi³oœci, akce-
ptacji i lepszym ¿yciu. W czasie burzli-
wych zmian politycznych i spo³ecznych 
przyjació³ki dojrzewaj¹, staj¹ siê kobie-
tami, prze¿ywaj¹ pierwsze zauroczenia, 
musz¹ dokonywaæ trudnych wyborów.
Ich przyjaŸñ wydaje siê niezniszczalna - 
a¿ do dramatycznych wydarzeñ, które na 
zawsze odmieni¹ ich ¿ycie. "Coraz mniej 
œwiat³a" to opowieœæ o mi³oœci a¿ do bólu, 
o walce z przeznaczeniem i o przyjaŸni 
silniejszej ni¿ œmieræ. To historia gwa³-
townych przemian, wielkich nadziei oraz 
straconych szans. To równie¿ ho³d z³o¿o-
ny Gruzji, miastu Tbilisi i jego miesz-
kañcom.

Wymyœlone miasto Lwów
Ziemowit Szczerek

Lwów - ukraiñski, polski, galicyjski, 
austriacki, austro-wêgierski, ¿ydowski, 
europejski, poradziecki.To miasto jest jak 
kostka Rubika, nie jest ³atwo rozdzieliæ 
poszczególne kolory i zbudowaæ jednoli-
t¹ œciankê. A wielu próbowa³o! Zwykle 
to¿samoœci mieszaj¹ siê ze sob¹, tworz¹c 
obraz fascynuj¹cy i nieoczywisty. I zmien-
ny - bo to miasto, które ci¹gle wymyœla 
siebie od nowa. Dla Ziemowita Szczerka 
Lwów to po prostu jego miasto. Miejsce, 
które zna od lat i w którym czuje siê         
u siebie. Pisze o jego historii, bol¹czkach, 
zmianach, bohaterach pierwszego, 
drugiego i trzeciego planu. Patrzy mu 
prosto w twarz …

Biuro dzieci znalezionych
Andrzej Marek Grabowski

Mo¿e Wam siê wydaæ niewiarygodne, ale 
historie opisane w tej ksi¹¿ce wydarzy³y 
siê naprawdê! Choæ zmieni³em imiona 
niektórych bohaterów, pewne fakty z ich 
¿ycia schowa³em do k¹ta, a inne oœwie-
tli³em reflektorem, opisa³em prawdziwe 
postaci i prawdziwe zdarzenia. 
                                                                                      

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i  wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Pierwsz¹ z nich by³a pisarka Hanna Greñ. Spotkanie z autork¹ popularnych 
krymina³ów odby³o siê w pi¹tkowe popo³udnie 21 paŸdziernika. Pisarka urodzi³a 
siê w 1959 r., mieszka w Bielsku-Bia³ej, z wykszta³cenia jest ekonomistk¹. Do 
2014 r. prowadzi³a biuro rachunkowe, a nied³ugo póŸniej wyda³a swoj¹ pierwsz¹ 
powieœæ Cieñ sprzedawcy snów. Autorka z humorem opowiedzia³a o swojej pracy, 
etapach pisania i wydawania ksi¹¿ki, inspiracjach i zainteresowaniach. Podzieli³a 
siê równie¿ przywi¹zaniem do stworzonych przez siebie bohaterów i koniecz-
noœci¹ dopisywania ci¹gu dalszego, co skutkuje powstawaniem kolejnych czêœci 
serii. Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do zadania w³asnych pytañ i zdobycia 
autografu ulubionej pisarki.
Druga artystka to Tosia B¹k, 9-latka pasjonuj¹ca siê malarstwem. M³oda 
malarka opowiedzia³a rówieœnikom o swojej twórczoœci, inspiracjach, warsztacie 
pracy oraz planach zwi¹zanych z rozwijaniem swoich zainteresowañ. By³a to 
równie¿ lekcja interpretacji dzie³a sztuki. Dzieci opisywa³y poszczególne 
elementy obrazu, zastosowane barwy i wra¿enia, jakie wywo³uj¹. Dowiedzia³y 
siê, ¿e nie istnieje jedyna s³uszna interpretacja dzie³a sztuki – ka¿dy z nas mo¿e 
interpretowaæ je na swój sposób i ka¿dy z tych sposobów jest prawid³owy! 
Podczas spotkania tak¿e uczestnicy wcielili siê w rolê artystów i stworzyli 
wspania³e kompozycje z jesiennych liœci.
Pojawi³ siê równie¿ goœæ prosto ze Stumilowego Lasu. Tak, odwiedzi³ nas 
Kubuœ Puchatek i postanowi³ zostaæ czytelnikiem! Jak to zrobiæ? Dowiedzia³ 
siê w bibliotece, a wraz z nim dzieci z grupy przedszkolnej „Motylki” ze 
Stojade³. Przedszkolaki obejrza³y te¿ najciekawsze ksi¹¿eczki-zabawki oraz 
wys³ucha³y historyjki Juliana Brudzewskiego „O panach palcach” z teatrzykiem 
Kamishibai. Wszystkie dzieci wyrazi³y chêæ pozostania czytelnikami oraz udzia³u 
w projekcie Ma³a ksi¹¿ka – wielki cz³owiek. Gor¹co zachêcamy i czekamy na 
kolejne wizyty dzieci wraz z rodzicami.

Oprac. Daria Lisiecka

PaŸdziernik w bibliotece publicznej by³ pe³en wydarzeñ, wra-
¿eñ i doœwiadczeñ. Odwiedzi³y nas m.in. dwie artystki, które 
podzieli³y siê z czytelnikami swoj¹ twórczoœci¹ oraz zainspiro-
wa³y do odkrywania i rozwijania w³asnych talentów.

J e s i e n n e     s p o t k a n i a
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