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UDANYCH

nie nara¿aj siebie i innych!

zachowaj odstêp ¿yczymy



Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Szanowni Pañstwo,

Przed nami ostatnie dni czerwca. Jak co roku, 
chcia³bym wszystkim ¿yczyæ udanych, bez-
troskich wakacji, zas³u¿onego odpoczynku, 
urlopu spêdzanego z najbli¿szymi, na który 
czekamy ca³y rok. Jednak w bie¿¹cym roku nic 
ju¿ nie jest takie same, jak w latach minionych. 
Pandemia w oczywisty sposób zmusza nas do 
szybkiej i skutecznej zmiany sposobów dzia-
³ania. Mijaj¹ce tygodnie dla wszystkich by³y 
bardzo trudne. Mo¿emy jednak z umiarkowa-
nym optymizmem patrzeæ w najbli¿sz¹ przysz³oœæ. S³u¿by sanitarne na bie¿¹co 
monitoruj¹ oraz informuj¹ o aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie 
naszej gminy. Osoby poddane kwarantannie wzorowo j¹ odbywaj¹. Pracownicy 
GOPS-u dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby jak najskuteczniej przyjœæ z pomoc¹ 
potrzebuj¹cym. Szko³y w ostatnich miesi¹cach prowadzi³y naukê zdaln¹ przy-
gotowuj¹c uczniów do ostatniego w tym roku egzaminu, czyli Sprawdzianu 
Oœmioklasisty. Doceniaj¹c w tych nieoczekiwanych okolicznoœciach wysi³ek 
kadry nauczycielskiej i pracowników administracyjnych, nie mo¿na zapomnieæ 
równie¿ o rodzicach naszych pociech. To na nich spad³ trud organizacji i do-
stosowania dzieci do nowatorskiej techniki nauczania. Gmina wiedz¹c o proble-
mach, z którymi boryka³a siê czêœæ rodzin, zorganizowa³a zakup tabletów dla 
potrzebuj¹cych uczniów. Te trudnoœci s¹ ju¿ za nami. Nale¿y byæ przygotowa-
nym na to, ¿e nowy rok szkolny, mo¿e byæ  te¿ inny od tych, które z powaka-
cyjnymi uœmiechami kiedyœ zaczynaliœmy.
28 czerwca odbêd¹ siê wybory Prezydenta Rzeczpospolitej. Zachêcam Pañstwa 
do jak najliczniejszego udzia³u w tym g³osowaniu. To jest ta chwila, kiedy 
faktycznie ka¿dy doros³y obywatel i obywatelka naszej Ojczyzny ma w swoich 
rêkach g³os, który decyduje o przysz³oœci Polski. 
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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biule-
tynu jest wydrukowany w najlepszej drukarni z zachowaniem 
restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych ca³kowit¹ steryl-
noœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bar-
dzo z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym 
wirusów, które mog¹ ¿yæ na nim najwy¿ej  kilka godzin.

Wójt Gminy
Miñsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Miñsk Mazowiecki
Przemys³aw Pawe³ Wojda

sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim osobom,

które wspó³tworz¹ samorz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki.

W szczególnoœci: Pracownikom Administracji Samorz¹dowej, Radnym,

So³tysom, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych,

Instytucjom wspó³pracuj¹cym z gmin¹ oraz wszystkim osobom

prywatnym, które dbaj¹ o lokalny rozwój.

¯yczymy wszelkiej pomyœlnoœci, samych sukcesów

zawodowych i prywatnych oraz nieustannej wytrwa³oœci i zapa³u 

przy realizacji ambitnych celów, aby Pañstwa codzienny wysi³ek

zosta³ zauwa¿ony i doceniony przez mieszkañców.

Dziêkujemy za codzienn¹ pracê

cechuj¹c¹ siê profesjonalizmem i zaanga¿owaniem

oraz trud i poœwiêcenie, z jakim s³u¿ycie naszej spo³ecznoœci.

Z okazji Dnia Samorz¹dowca
oraz Jubileuszu 30 - lecia

Samorz¹du Terytorialnego

Informujemy, ¿e z dniem 15 czerwca zostaje 
przywrócona obs³uga bezpoœrednia w pun-
ktach pomocy prawnej. Petentów obowi¹zuje 
wczeœniejsza telefoniczna rejestracja na 
poradê: 25 756 40 77. Prawnik przyjmuje tylko 
osoby w maskach (przy³bicach), wstêp do 
punktu po dezynfekcji r¹k. Porady udzielane 
s¹ w budynku PUP, Miñsk Mazowiecki , 
ul. Przemys³owa 4.

Porady prawne

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Gminny konkurs
na najpiêkniejszy ogródek

Rok 2020 jest trzecim z rzêdu, w którym ko³a 
gospodyñ wiejskich mog¹ ubiegaæ siê o dota-
cjê na swoj¹ dzia³alnoœæ. Nabór wniosków roz-
pocz¹³ siê 5 czerwca i potrwa do 30 wrzeœnia, 
chyba ¿e wczeœniej wyczerpana zostanie tego-
roczna pula œrodków przewidziana na ten cel, 
która wynosi 40 mln z³. O pomoc mo¿na ubie-
gaæ siê powiatowych biurach  ARiMR. 

Egzamin 8-klasisty

W dniach 16-18 czerwca w gminnych szko³ach 
odby³ siê egzamin oœmioklasisty. Dzieci pisa³y 
prace sprawdzaj¹ce nabyt¹ przez nich wiedzê 
przez lata nauki z jêzyka polskiego, mate-
matyki i wybranego jêzyka nowo¿ytnego.
Sprawdzian odby³ siê wed³ug obowi¹zuj¹cego 
w czasie pandemii re¿imu sanitarnego. Wyniki 
egzaminu bêd¹ znane dopiero pod koniec lipca. 
Z rozmów przeprowadzonych ze zdaj¹cymi 
uczniami oraz ich nauczycielami wynika, ¿e 
mo¿emy byæ dobrej myœli. Pierwszy egzamin, 
tak wa¿ny przy wyborze szko³y œredniej, powi-
nien dla wiêkszoœci wypaœæ bardzo dobrze. 
Oficjalne zakoñczenie roku szkolnego 
odbêdzie siê w najbli¿szy pi¹tek, 26 czerwca.
Szko³y zrezygnowa³y z tradycyjnej formu³y     
i ograniczy³y uroczystoœci tylko do kameral-
nego wrêczenia œwiadectw w odizolowanych 
grupach klasowych. Wszystkim naszym ucz-
niom ¿yczymy najlepszych wakacji, jakie i gdzie 
by one siê nie odbywa³y.

Powszechny Spis RolnyMZM 

Ko³a Gospodyñ Wiejskich

Bieg na pomoc Emilce

Gmina Miñsk Mazowiecki po raz pierwszy og³a-
sza konkurs na najpiêkniejszy ogródek. W kon-
kursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy w³aœciciele, 
u¿ytkownicy ogrodów po³o¿onych na terenie 
gminy. Zg³oszenia dokonuje w³aœciciel, u¿yt-
kownik na podstawie karty zg³oszeniowej, 
któr¹ mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie lub pobraæ 
ze strony internetowej gminy. Wype³nione kar-
ty nale¿y sk³adaæ albo osobiœcie w siedzibie 
Urzêdu, albo wys³aæ j¹ poczt¹ elektroniczn¹ do 
dnia 15. wrzeœnia. Komisja konkursowa doko-
na rozstrzygniêcia konkursu do dnia 30 wrzeœ-
nia 2020 r.

14 czerwca odby³ siê bieg charytatywny 
„Biegowy splot dla Emilki” pod patronatem 
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki oraz 
Burmistrza Miasta Miñsk Mazowiecki na 
rzecz Emilki, 4-letniej niepe³nosprawnej 
mieszkanki Gminy Miñsk Mazowiecki, która 
urodzi³a siê z pora¿eniem splotu ramiennego. 
Emilka wymaga systematycznej, d³ugotrwa³ej 
i kosztownej rehabilitacji, która stanowi fun-
damentalny sk³adnik codziennej walki o jej 
zdrowie i mo¿liwie samodzielne funkcjonowanie 
w przysz³oœci.
Zamkniêcie od 01.01.2020 r. Oddzia³u Reha-
bilitacji stacjonarnej w Dziekanowie Leœnym 
odebra³o Emilce i jej rodzicom nadziejê na 
lepsze jutro.
W ramach imprezy zosta³ przeprowadzony   
bieg g³ówny dla doros³ych na dystansie 5 km 
oraz bieg dla dzieci i m³odzie¿y na terenach 
Nadleœnictwa Miñsk tj. terenów leœnictwa 
Stankowizna/Gliniak. W biegu wziê³o udzia³ 
ok. 140 uczestników. Miñski Klub Biegacza 
Dreptak dziêkuje Wójtowi Gminy Miñsk 
Mazowiecki za wra¿liwoœæ, empatiê, chêæ 
uczestnictwa w propagowaniu postaw pro-
spo³ecznych oraz wolê wsparcia szczytnego 
sportowo – charytatywnego wydarzenia.

W dniach 15 czerwca - 8 lipca 2020 r. trwa 
nabór na rachmistrza spisowego. Naboru 
kandydatów na rachmistrzów terenowych 
dokonuje siê spoœród osób: pe³noletnich; 
zamieszka³ych na terenie danej gminy; posia-
daj¹cych co najmniej œrednie wykszta³cenie; 
pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim w mowie i 
w piœmie; które nie by³y skazane za umyœlne 
przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skar-
bowe. Kandydaci na rachmistrzów terenowych 
powinni zg³aszaæ siê do swojego urzêdu gminy.
Powszechny Spis Rolny odbêdzie siê w dniach
1 wrzesieñ - 30 listopad.
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oraz bieg dla dzieci i m³odzie¿y na terenach 
Nadleœnictwa Miñsk tj. terenów leœnictwa 
Stankowizna/Gliniak. W biegu wziê³o udzia³ 
ok. 140 uczestników. Miñski Klub Biegacza 
Dreptak dziêkuje Wójtowi Gminy Miñsk 
Mazowiecki za wra¿liwoœæ, empatiê, chêæ 
uczestnictwa w propagowaniu postaw pro-
spo³ecznych oraz wolê wsparcia szczytnego 
sportowo – charytatywnego wydarzenia.

W dniach 15 czerwca - 8 lipca 2020 r. trwa 
nabór na rachmistrza spisowego. Naboru 
kandydatów na rachmistrzów terenowych 
dokonuje siê spoœród osób: pe³noletnich; 
zamieszka³ych na terenie danej gminy; posia-
daj¹cych co najmniej œrednie wykszta³cenie; 
pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim w mowie i 
w piœmie; które nie by³y skazane za umyœlne 
przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skar-
bowe. Kandydaci na rachmistrzów terenowych 
powinni zg³aszaæ siê do swojego urzêdu gminy.
Powszechny Spis Rolny odbêdzie siê w dniach
1 wrzesieñ - 30 listopad.



Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz  z 2020 r. poz. 568)    
w zwi¹zku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów 
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych w 2020 r. z mo¿liwoœci¹ g³osowania korespondencyjnego (Dz. U. 
poz. 979)  Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki podaje do wiadomoœci wyborców informacjê o numerach oraz granicach obwodów 
g³osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego i przez 
pe³nomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 28 czerwca 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki 

z dnia 12 czerwca 2020roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki 

z dnia 12 czerwca 2020roku
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Borek Miñski, Brzóze, ¯uków

Stojad³a

Grabina, Grêbiszew, I³ówiec, Józefów, Kluki, 
Maliszew, Wólka I³ówiecka
Gamratka, Podrudzie, Zamienie

Cielechowizna/Prusy, Chochól/Tartak, Gliniak, 
Marianka, Mikanów, Huta Miñska

Janów/Ignaców, Anielew,
Budy Janowskie, Dziêkowizna,
Osiny/Kolonia Janów

Stara Niedzia³ka, Niedzia³ka Druga,
Karolina

Arynów, D³u¿ka, Królewiec, Wólka Miñska

Barcz¹ca, Budy Barcz¹ckie, Chmielew, 
Stare Zakole, Zakole Wiktorowo

Nowe Osiny, Kolonia Karolina

Targówka

Grêbiszew

Szko³a Podstawowa
w Brzózem

Szko³a Podstawowa
w Stojad³ach

Szko³a Podstawowa
w Zamieniu

Szko³a Podstawowa
w Hucie Miñskiej

Szko³a Podstawowa
w Janowie

Szko³a Podstawowa
w Starej Niedzia³ce

Remiza OSP w Królewcu

Œwietlica w Barcz¹cej

Publiczne Przedszkole
w Nowych Osinach

Œwietlica w Targówce

Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy 
Veni Vidi Vici

Grêbiszew, ul. Rozwojowa 79

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

Granice obwodu wyborczegoNumer obwodu
g³osowania

G³osowaæ korespondencyjnie mo¿e ka¿dy wyborca.
Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien byæ zg³oszony przez wyborcê komi-
sarzowi wyborczemu za poœrednictwem urzêdu gminy w gminie, w której wyborca ujêty 
jest w spisie wyborców, najpóŸniej do dnia 16 czerwca 2020 r. Wyborca podlegaj¹cy        
w dniu g³osowania obowi¹zkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych mo¿e zg³osiæ zamiar g³osowania korespondencyjnego najpóŸniej do dnia 23 czerw- 
ca 2020 r.  Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowi¹zkowej kwarantann ie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, mo¿e zg³osiæ ten zamiar 
najpóŸniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
G³osowaæ przez pe³nomocnika mog¹ wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñ-
cz¹ 60 lat lub posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³no-
sprawnoœci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orze-
czenie organu rentowego o:

GOPSGOPS

GZGKGZGK

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

Wprowadza siê formê kontaktu telefoniczn¹ lub e-mail:

pracownicy socjalni:       25 756 25 18, 25 756 48
Karta Du¿ej Rodzinny:    25 758 19 32
Bon ¿³obkowy:               25 756 25 24
Asystent rodziny:           605 979 404
Kierownik GOPS:            25 756 25 22
œwiadczenie wychowawcze ( 500+), œwiadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:  605 994 424
korenspondencjê prosimy kierowaæ:
gops@minskmazowiecki.pl
œwiadczenie wychowawcze( 500+), œwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 
gops.swiadczenia@minskmazowiecki.pl
pracownicy socjalni: gops.ps@minskmazowiecki.pl

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim 
ogranicza kontakt osobisty pracowników GZGK z odbiorcami us³ug

Dlatego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
Nr telefonu: 25 756 25 27 lub 25 756 25 28
e-mail: sekretariat@gzgk.pl

Gminny Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ informuje, 
¿e sprawy szkó³ podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
za³atwiane bêd¹ drog¹ e-mailow¹ lub osobiœcie po telefonicznym umówieniu
 wizyty w UG

kontakt telefoniczny : 25 756 25 70, 25 756 25 71, 25 756 25 72
e-mail: gzoeas@op.pl

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki

5G³osZiemiMiñskiej

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

FUNKCJONOWANIE

25 7562500 Sekretariat
25 7562510 Drogi gminne
25 7562530 Gospodarka odpadami
25 7562540 Ochrona przyrody
25 7562511 Planowanie przestrzenne
25 7562531 Ochrona œrodowiska, gospodarka wodna
25 7562512 Dzia³alnoœæ gospodarcza, sprawy alkoholowe
25 7562513 Nieruchomoœci 
25 7562533 Geodezja
25 7562514 Ksiêgowoœæ podatkowa,wymiar podatku 
25 7562534 transportowego
25 7562544
25 7562516 Wymiar podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego
25 7562536 Wymiar op³at za odpady komunale
25 7562517 Ewidencja ludnoœci
25 7562537 Dowody osobiste
25 7562523 Inwestycje
25 7562521 Zamówienia publiczne

KORESPONDENCJÊ PROSIMY KIEROWAÆ:
- na skrzynkê podawcz¹ ePUAP - /6i99j9rde7/skrytka
- na adres e - mail:  gmina@minskmazowiecki.pl
- poczt¹ tradycyjn¹
- do ustawionej w wejœciu urzêdu urny

G³osZiemiMiñskiej4

GZOEASGZOEAS

1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
2) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy;
3) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym,   
którym   przys³uguje   zasi³ek pielêgnacyjny.
Wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa powinien zostaæ z³o¿ony do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki najpóŸniej do dnia 19 czerwca 2020 r. G³osowanie w lokalach 
wyborczych odbywaæ siê bêdzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00  do godz. 21:00.

 
                                                                        Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

                                                                      Antoni Janusz Piechoski  

Informujemy, ¿e godziny przyjêæ interesantów 
w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki 

uleg³y zmianie:

poniedzia³ek od 8:00 do 17:00
wtorek, czwartek od 8:00 do 16:00

pi¹tek od 8:00 do 15:00

Jednoczeœnie przypominamy, ¿e nadal obowi¹zuje 
koniecznoœæ telefonicznego umawiania godzin. 

Interesanci, którzy zarezerwowali godzinê wizyty, 
bêd¹ przyjmowani w pierwszej kolejnoœci. 

Pamiêtaj! Je¿eli nie ustalisz godziny spotkania 
z pracownikiem urzêdu, bêdziesz czekaæ d³u¿ej.

Bezpoœrednie numery telefonów do osób z poszczególnych stanowisk, 
dostêpne s¹ tak¿e na stronie internetowej urzêdu: www.minskmazowiecki.pl

w zak³adce Kontakt -> Ksi¹¿ka Telefonu Urzêdu 



Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz  z 2020 r. poz. 568)    
w zwi¹zku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów 
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych w 2020 r. z mo¿liwoœci¹ g³osowania korespondencyjnego (Dz. U. 
poz. 979)  Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki podaje do wiadomoœci wyborców informacjê o numerach oraz granicach obwodów 
g³osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego i przez 
pe³nomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 28 czerwca 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki 

z dnia 12 czerwca 2020roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki 

z dnia 12 czerwca 2020roku
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Borek Miñski, Brzóze, ¯uków

Stojad³a

Grabina, Grêbiszew, I³ówiec, Józefów, Kluki, 
Maliszew, Wólka I³ówiecka
Gamratka, Podrudzie, Zamienie

Cielechowizna/Prusy, Chochól/Tartak, Gliniak, 
Marianka, Mikanów, Huta Miñska

Janów/Ignaców, Anielew,
Budy Janowskie, Dziêkowizna,
Osiny/Kolonia Janów

Stara Niedzia³ka, Niedzia³ka Druga,
Karolina

Arynów, D³u¿ka, Królewiec, Wólka Miñska

Barcz¹ca, Budy Barcz¹ckie, Chmielew, 
Stare Zakole, Zakole Wiktorowo

Nowe Osiny, Kolonia Karolina

Targówka

Grêbiszew

Szko³a Podstawowa
w Brzózem

Szko³a Podstawowa
w Stojad³ach

Szko³a Podstawowa
w Zamieniu

Szko³a Podstawowa
w Hucie Miñskiej

Szko³a Podstawowa
w Janowie

Szko³a Podstawowa
w Starej Niedzia³ce

Remiza OSP w Królewcu

Œwietlica w Barcz¹cej

Publiczne Przedszkole
w Nowych Osinach

Œwietlica w Targówce

Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy 
Veni Vidi Vici

Grêbiszew, ul. Rozwojowa 79

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

Granice obwodu wyborczegoNumer obwodu
g³osowania

G³osowaæ korespondencyjnie mo¿e ka¿dy wyborca.
Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien byæ zg³oszony przez wyborcê komi-
sarzowi wyborczemu za poœrednictwem urzêdu gminy w gminie, w której wyborca ujêty 
jest w spisie wyborców, najpóŸniej do dnia 16 czerwca 2020 r. Wyborca podlegaj¹cy        
w dniu g³osowania obowi¹zkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych mo¿e zg³osiæ zamiar g³osowania korespondencyjnego najpóŸniej do dnia 23 czerw- 
ca 2020 r.  Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowi¹zkowej kwarantann ie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, mo¿e zg³osiæ ten zamiar 
najpóŸniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
G³osowaæ przez pe³nomocnika mog¹ wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñ-
cz¹ 60 lat lub posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³no-
sprawnoœci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orze-
czenie organu rentowego o:

GOPSGOPS

GZGKGZGK

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

Wprowadza siê formê kontaktu telefoniczn¹ lub e-mail:

pracownicy socjalni:       25 756 25 18, 25 756 48
Karta Du¿ej Rodzinny:    25 758 19 32
Bon ¿³obkowy:               25 756 25 24
Asystent rodziny:           605 979 404
Kierownik GOPS:            25 756 25 22
œwiadczenie wychowawcze ( 500+), œwiadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:  605 994 424
korenspondencjê prosimy kierowaæ:
gops@minskmazowiecki.pl
œwiadczenie wychowawcze( 500+), œwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 
gops.swiadczenia@minskmazowiecki.pl
pracownicy socjalni: gops.ps@minskmazowiecki.pl

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim 
ogranicza kontakt osobisty pracowników GZGK z odbiorcami us³ug

Dlatego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
Nr telefonu: 25 756 25 27 lub 25 756 25 28
e-mail: sekretariat@gzgk.pl

Gminny Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ informuje, 
¿e sprawy szkó³ podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
za³atwiane bêd¹ drog¹ e-mailow¹ lub osobiœcie po telefonicznym umówieniu
 wizyty w UG

kontakt telefoniczny : 25 756 25 70, 25 756 25 71, 25 756 25 72
e-mail: gzoeas@op.pl

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki

5G³osZiemiMiñskiej

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

FUNKCJONOWANIE

25 7562500 Sekretariat
25 7562510 Drogi gminne
25 7562530 Gospodarka odpadami
25 7562540 Ochrona przyrody
25 7562511 Planowanie przestrzenne
25 7562531 Ochrona œrodowiska, gospodarka wodna
25 7562512 Dzia³alnoœæ gospodarcza, sprawy alkoholowe
25 7562513 Nieruchomoœci 
25 7562533 Geodezja
25 7562514 Ksiêgowoœæ podatkowa,wymiar podatku 
25 7562534 transportowego
25 7562544
25 7562516 Wymiar podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego
25 7562536 Wymiar op³at za odpady komunale
25 7562517 Ewidencja ludnoœci
25 7562537 Dowody osobiste
25 7562523 Inwestycje
25 7562521 Zamówienia publiczne

KORESPONDENCJÊ PROSIMY KIEROWAÆ:
- na skrzynkê podawcz¹ ePUAP - /6i99j9rde7/skrytka
- na adres e - mail:  gmina@minskmazowiecki.pl
- poczt¹ tradycyjn¹
- do ustawionej w wejœciu urzêdu urny

G³osZiemiMiñskiej4

GZOEASGZOEAS

1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
2) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy;
3) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym,   
którym   przys³uguje   zasi³ek pielêgnacyjny.
Wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa powinien zostaæ z³o¿ony do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki najpóŸniej do dnia 19 czerwca 2020 r. G³osowanie w lokalach 
wyborczych odbywaæ siê bêdzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00  do godz. 21:00.

 
                                                                        Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

                                                                      Antoni Janusz Piechoski  

Informujemy, ¿e godziny przyjêæ interesantów 
w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki 

uleg³y zmianie:

poniedzia³ek od 8:00 do 17:00
wtorek, czwartek od 8:00 do 16:00

pi¹tek od 8:00 do 15:00

Jednoczeœnie przypominamy, ¿e nadal obowi¹zuje 
koniecznoœæ telefonicznego umawiania godzin. 

Interesanci, którzy zarezerwowali godzinê wizyty, 
bêd¹ przyjmowani w pierwszej kolejnoœci. 

Pamiêtaj! Je¿eli nie ustalisz godziny spotkania 
z pracownikiem urzêdu, bêdziesz czekaæ d³u¿ej.

Bezpoœrednie numery telefonów do osób z poszczególnych stanowisk, 
dostêpne s¹ tak¿e na stronie internetowej urzêdu: www.minskmazowiecki.pl

w zak³adce Kontakt -> Ksi¹¿ka Telefonu Urzêdu 
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E k o l o g i a w g m i n i e
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     WOREK NIEBIESKI

1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru 

termicznego  i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, 

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

    WOREK ̄ Ó£TY

1) Tworzywa sztuczne:
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania 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, powi¹zaæ 

i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.
2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 

gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
3)  Opakowania wielomateria³owe:
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

     WOREK ZIELONY

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doniczek, 

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

WOREK BR¥ZOWY

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-

pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 

dalszej segregacji tj.: brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, fajans 

itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach, 

gumê, artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.). 

Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 

leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 

œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-

nego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumu-

latorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabaryto-

wych (m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek 

na pranie).

 

     

     WOREK CZARNY

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-

padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³o-

wego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Zgodnie z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie 

Gminy bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi 

papier i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do 

zielonego trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpa-

dy opakowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹-

ce biodegradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ 

obowi¹zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W no-

wych regulacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru nie-

bieskiego, opisany „Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z na-

pisem „Szk³o”, pojemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz 

opakowañ wielo-materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale  

i tworzywa sztuczne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce 

biodegradacji  w kolorze br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ 

zwracamy siê do w³aœcicieli nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. 

kolorystyki oraz oznakowania pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru 

odpadów komunalnych nie ulegnie zmianie. Odpady szk³a, papieru, 

tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ odbierane raz w miesi¹cu. 

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji oraz odpady zmieszane 

(czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto do Punktu Selekywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemys³owej 17 w Miñsku 

Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne, 

przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, baterie, zu¿yte 

opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pochodz¹ce z pielê-

gnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do d³ugoœci 1 m 

ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, wyciête 

roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w wy-

niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: zanie-

czyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-

niowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, odpadów 

budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - powsta³e w 

wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwo-

lenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 

(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 

Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-

munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 

kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-

wanych). 

W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 

posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 

obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 

w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

ZASADY SEGREGACJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

zielona gminaE k o l o g i a w g m i n i e

E-mobilnoœæ

Czy hybryda, coraz bardziej popularna, jest 
samochodem elektrycznym? I tak, i nie...
Hybryda posiada dwa silniki. Jeden, klasyczny 
spalinowy. Mo¿e to byæ silnik niskoprê¿ny albo 
bardziej ekonomiczny diesel. Taka hybryda, 
je¿d¿¹c na napêdzie spalinowym praktycznie 
niczym siê nie ró¿nie od klasycznego, 
porównywalnego  samochodu. Zamontowany 
silnik elektryczny posiada u³amek mocy silnika 
t³okowego. S³u¿y on tylko jako napêd 
pomocniczy. Przy powolnym ruszaniu komputer 
mo¿e w ogóle wy³¹czyæ silnik spalinowy a 
potrzebn¹ moc do jazdy samochodu generowaæ 
bêdzie w³aœnie napêd elektryczny. Niektóre 
hybrydy maj¹ mo¿liwoœæ programowego 
wy³¹czenia silnika spalinowego i wtedy pojazd 
dzia³a jak klasyczny samochód elektryczny.
Poniewa¿ akumulatory trakcyjne w tego typie 
pojazdów maj¹ stosunkowo ma³¹ pojemnoœæ 
zasiêg w tym trybie jest niewielki, rzêdu 50 km. 
Ale w zupe³noœci to mo¿e wystarczyæ jako 
awaryjny dojazd do stacji paliw, kiedy skoñczy 
siê nam przez przypadek lub niedopatrzenie 
benzyna. Hybryda jest oczywiœcie wyposa¿ona w 
system odzyskiwania energii elektrycznej 
podczas hamowania. I niskie zu¿ycie paliwa 
wynika w³aœnie z mo¿liwoœci chwilowego 
wy³¹czenia silnika spalinowego i zapewnieniu 
trakcji tylko przez napêd elektryczny. Te 
oszczêdnoœci nie s¹ du¿e. Œredniej wielkoœci 
limuzyna mo¿e mieæ zmniejszenie zu¿ycia 
benzyny lub oleju napêdowego na poziomie 1,5-3 
litrów na 100 km. Przy cenie ok. 4,50 z³/l daje to 
oszczêdnoœci rzêdu 10-12 z³ na 100 km. Nowa 
hybryda to pojazd dro¿szy od porównywalnej 
wersji klasycznej o œrednio, co najmniej, 50.000 
z³. Czyli nowa hybryda „zamortyzuje” siê po 
przejechaniu 500 000 km. To du¿o. Dzisiejsze 
samochody nie s¹ ju¿ zdolne do tak ogromnych 
przebiegów. Dlatego kupno hybrydy, w ocenie 
czysto ekonomicznej nie ma du¿ego sensu.
Poza tymi rozwa¿aniami pozostaj¹ ogromne 
korzyœci eksploatacyjne wynikaj¹ce z mniejszej 
emisji spalin, ale co trzeba zauwa¿yæ, nie ró¿ni¹ 
siê one dziœ jakoœciowo od spalin klasycznego 
samochodu. Odpowiedzi¹ producentów na te 
oczywiste wady hybryd jest coœ, co nazwane 
zosta³o hybryd¹-on line. Cdn

samochód

bardzo wysoka cena zakupu
du¿e koszty serwisu
s³abe osi¹gi przy napêdzie 
elektrycznym

mniejsza emisja spalin
odzyskiwanie energii
dobre osi¹gi przy napêdzie 
spalinowym
zerowe koszty ³adowania 
akumulatora 

Opracowanie dzia³u - JMJ

-

+

elektryczny - hybryda

zielona gmina

Instalacja fotowoltaiczna w gospodar-
stwie domowym, która ma zaspokoiæ w ca-
³oœci zapotrzebowanie dobowe na ener-
giê elektryczn¹ pozwoli na prawie bez-
kosztowe u¿ywanie pr¹du przez ca³y rok. 
Dotychczasowe doœwiadczenia w projek-
towaniu takich instalacji podpowiada, ¿e 
dopiero rachunki miesiêczne p³acone za 
zu¿yt¹ energiê w wysokoœci co najmniej 
250-300 z³ brutto gwarantuj¹ sensowny 
zwrot inwestycji.
Domowa instalacja powinna byæ tak do-
brana, ¿eby sumaryczna energia przez 
ni¹ produkowana w ci¹gu dnia pokry-
wa³a 130-150% œredniego dobowego 
zu¿ycia. Taka wielkoœæ paneli zagwaran-
tuje nie tylko darmowy pr¹d w okresie 
du¿ej sprawnoœci instalacji (wiosna, lato), 
ale i bez kosztow¹ dostawê energii elek-
trycznej w okresach s³abego nas³onecz-
nienia. Nale¿y ci¹gle pamiêtaæ, ¿e nad-
wy¿ki pr¹du odbierane w „wysokich” 
miesi¹cach przez Zak³ad Energetyczny 
mo¿emy zu¿yæ przy dniach pochmurnych 
ale w proporcji 1:0,8. Po prostu PGE odda 
nam tylko 80% odebranej energii z naszej 
elektrowni. To jest akceptowalna jeszcze 
cena, choæ nikt dziœ nie daje gwarancji, ¿e 
ten stosunek nie ulegnie w najbli¿szych 
latach zmianie. A jeœli ju¿ coœ siê zmieni, 
to nale¿y siê raczej spodziewaæ pogor-
szenia proporcji ni¿ ich polepszenia.

Jak zbudowaæ w³asn¹ 
elektrowniê s³oneczn¹?

Trwa jeszcze drugi nabór wniosków o dofi-
nansowanie domowych instalacji PV. Z³o¿e-
nie wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wy-
braniu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój 
pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê 
kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg-
³ym lub w tym roku zbudowa³, uruchomi³       
i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sieci energe-
tycznej PGE swoj¹ przydomow¹ instalacjê 
fotowoltaiczn¹.
Wystarczy przys³aæ wniosek.
Maksymalna kwota, jak¹ mo¿emy otrzymaæ 
to ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” pokrywa do po³o-
wy koszty zakupu i monta¿u mikroinstalacji 
fotowoltaicznych. Program jest dofinansowany 
z bud¿etu Pañstwa.

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!
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     WOREK NIEBIESKI

1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru 

termicznego  i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, 

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

    WOREK ̄ Ó£TY

1) Tworzywa sztuczne:
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania 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, powi¹zaæ 

i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.
2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 

gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
3)  Opakowania wielomateria³owe:
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

     WOREK ZIELONY

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doniczek, 

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

WOREK BR¥ZOWY

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-

pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 

dalszej segregacji tj.: brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, fajans 

itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach, 

gumê, artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.). 

Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 

leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 

œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-

nego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumu-

latorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabaryto-

wych (m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek 

na pranie).

 

     

     WOREK CZARNY

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-

padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³o-

wego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Zgodnie z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie 

Gminy bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi 

papier i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do 

zielonego trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpa-

dy opakowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹-

ce biodegradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ 

obowi¹zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W no-

wych regulacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru nie-

bieskiego, opisany „Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z na-

pisem „Szk³o”, pojemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz 

opakowañ wielo-materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale  

i tworzywa sztuczne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce 

biodegradacji  w kolorze br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ 

zwracamy siê do w³aœcicieli nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. 

kolorystyki oraz oznakowania pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru 

odpadów komunalnych nie ulegnie zmianie. Odpady szk³a, papieru, 

tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ odbierane raz w miesi¹cu. 

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji oraz odpady zmieszane 

(czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto do Punktu Selekywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemys³owej 17 w Miñsku 

Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne, 

przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, baterie, zu¿yte 

opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pochodz¹ce z pielê-

gnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do d³ugoœci 1 m 

ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, wyciête 

roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w wy-

niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: zanie-

czyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-

niowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, odpadów 

budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - powsta³e w 

wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwo-

lenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 

(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 

Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-

munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 

kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-

wanych). 

W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 

posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 

obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 

w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

ZASADY SEGREGACJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

zielona gminaE k o l o g i a w g m i n i e

E-mobilnoœæ

Czy hybryda, coraz bardziej popularna, jest 
samochodem elektrycznym? I tak, i nie...
Hybryda posiada dwa silniki. Jeden, klasyczny 
spalinowy. Mo¿e to byæ silnik niskoprê¿ny albo 
bardziej ekonomiczny diesel. Taka hybryda, 
je¿d¿¹c na napêdzie spalinowym praktycznie 
niczym siê nie ró¿nie od klasycznego, 
porównywalnego  samochodu. Zamontowany 
silnik elektryczny posiada u³amek mocy silnika 
t³okowego. S³u¿y on tylko jako napêd 
pomocniczy. Przy powolnym ruszaniu komputer 
mo¿e w ogóle wy³¹czyæ silnik spalinowy a 
potrzebn¹ moc do jazdy samochodu generowaæ 
bêdzie w³aœnie napêd elektryczny. Niektóre 
hybrydy maj¹ mo¿liwoœæ programowego 
wy³¹czenia silnika spalinowego i wtedy pojazd 
dzia³a jak klasyczny samochód elektryczny.
Poniewa¿ akumulatory trakcyjne w tego typie 
pojazdów maj¹ stosunkowo ma³¹ pojemnoœæ 
zasiêg w tym trybie jest niewielki, rzêdu 50 km. 
Ale w zupe³noœci to mo¿e wystarczyæ jako 
awaryjny dojazd do stacji paliw, kiedy skoñczy 
siê nam przez przypadek lub niedopatrzenie 
benzyna. Hybryda jest oczywiœcie wyposa¿ona w 
system odzyskiwania energii elektrycznej 
podczas hamowania. I niskie zu¿ycie paliwa 
wynika w³aœnie z mo¿liwoœci chwilowego 
wy³¹czenia silnika spalinowego i zapewnieniu 
trakcji tylko przez napêd elektryczny. Te 
oszczêdnoœci nie s¹ du¿e. Œredniej wielkoœci 
limuzyna mo¿e mieæ zmniejszenie zu¿ycia 
benzyny lub oleju napêdowego na poziomie 1,5-3 
litrów na 100 km. Przy cenie ok. 4,50 z³/l daje to 
oszczêdnoœci rzêdu 10-12 z³ na 100 km. Nowa 
hybryda to pojazd dro¿szy od porównywalnej 
wersji klasycznej o œrednio, co najmniej, 50.000 
z³. Czyli nowa hybryda „zamortyzuje” siê po 
przejechaniu 500 000 km. To du¿o. Dzisiejsze 
samochody nie s¹ ju¿ zdolne do tak ogromnych 
przebiegów. Dlatego kupno hybrydy, w ocenie 
czysto ekonomicznej nie ma du¿ego sensu.
Poza tymi rozwa¿aniami pozostaj¹ ogromne 
korzyœci eksploatacyjne wynikaj¹ce z mniejszej 
emisji spalin, ale co trzeba zauwa¿yæ, nie ró¿ni¹ 
siê one dziœ jakoœciowo od spalin klasycznego 
samochodu. Odpowiedzi¹ producentów na te 
oczywiste wady hybryd jest coœ, co nazwane 
zosta³o hybryd¹-on line. Cdn
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Instalacja fotowoltaiczna w gospodar-
stwie domowym, która ma zaspokoiæ w ca-
³oœci zapotrzebowanie dobowe na ener-
giê elektryczn¹ pozwoli na prawie bez-
kosztowe u¿ywanie pr¹du przez ca³y rok. 
Dotychczasowe doœwiadczenia w projek-
towaniu takich instalacji podpowiada, ¿e 
dopiero rachunki miesiêczne p³acone za 
zu¿yt¹ energiê w wysokoœci co najmniej 
250-300 z³ brutto gwarantuj¹ sensowny 
zwrot inwestycji.
Domowa instalacja powinna byæ tak do-
brana, ¿eby sumaryczna energia przez 
ni¹ produkowana w ci¹gu dnia pokry-
wa³a 130-150% œredniego dobowego 
zu¿ycia. Taka wielkoœæ paneli zagwaran-
tuje nie tylko darmowy pr¹d w okresie 
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Jak szybko sprzedaæ
dom, mieszkanie, dzia³kê?

Pokazuj¹c swoj¹ ofertê 
na zdjêciu lotniczym!
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ul. Pi³sudskiego 41/43
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tel. 602 292 006
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Miñsk Mazowiecki / PKP Anielina
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czynne:
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KA£USZYN ul. 1 Maja 74

BRATEKBRATEK
zdrowa ¿ywnoœæ, art. przem., drogeryjne, nasiona

Miñsk Mazowiecki, ul. Warszawska 188
pon. - pt. 9 - 17, w soboty 9 - 14

tel. 25 758 11 58

•zio³a
•produkty dla diabetyków
•produkty wegetariañskie
•wody mineralne lecznicze
•syropy lecznicze bez konserwantów
•miody, zio³omiody i inne specyfiki
a tak¿e:
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•krzewy ozdobne - nasiona zió³

https://www.facebook.com/brateksklepzielarski

•
•
•
•
•
•
•
•

Nauka i choreografia - Pierwszego Tañca

Kursy tañca towarzyskiego - dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych

Ladies Latino Solo

Salsa
00 00Wieczorki taneczne - (soboty  godz. 20  - 24 )

Transmisja na ¿ywo wydarzeñ sportowych

Klubokawiarnia

Lody Naturalne “Ice Cool”

Miñsk Mazowiecki, ul. D¹brówki 41 B
00 00poniedzia³ek - niedziela 8 - 22  

Szumidance StudioTañca

Klubokawiarnia

Szumidance StudioTañca

Klubokawiarnia

wizytówki

ulotki

piecz¹tki

DOCIEPLANIE BUDYNKÓWDOCIEPLANIE BUDYNKÓW

tel. 502 053 214

szybko - tanio - solidnie

M.M., ul. Koœciuszki 13/24

tel. 660 973 698

e-mail: hanka@modelex.pl
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Zakup i dostawa tabletów dla Szkó³ Pod-
stawowych z terenu Gminy Miñsk Mazo-
wiecki w ramach realizacji projektu gran-
towego pn. „Zdalna Szko³a – wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kszta³cenia zdalnego”

Gmina Miñsk Mazowiecki w dniu 08.04.2020 
podpisa³a umowê o powierzenie grantu w ra-
mach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I 
„Powszechny dostêp do szybkiego Internetu” 
dzia³ania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 
ró¿nic w mo¿liwoœci dostêpu do szeroko-pas-
mowego internetu o wysokich przepusto-
woœciach dotycz¹c¹ realizacji projektu granto-
wego pn. zdalna Szko³a – wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kszta³cenia zdalnego”.
W ramach powy¿szej umowy Grantobiorca - 
Gmina Miñsk Mazowiecki otrzyma³a dofinan-
sowanie w kwocie 70 000,00 z³ na zakup 70 
sztuk tabletów dla uczniów Szkó³ Podsta-
wowych z terenu Gminy. Celem projektu jest 
zapewnienie uczniom mo¿liwoœci realizo-
wania zdalnej nauki.

Zakupiono 70 sztuk tabletów z zestawem s³u-
chawkowym i przekazano sprzêt do nastêpu-
j¹cych placówek:

Szko³a Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera   
w Mariance, 05-300 Marianka – 10 sztuk

Szko³a Podstawowa im. Rodziny Sa¿yñskich  
w Starej Niedzia³ce, ul. Mazowiecka 154,     
05-300 Miñsk Mazowiecki – 10 sztuk

Szko³a Podstawowa im. Ks. Antoniego Tyszki 
w Janowie, ul. Stra¿acka 18,
05-300 Janów – 10 sztuk

tablety 
Szkolne

Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego, ul. Po³udniowa 20, 
05-303 Stojad³a – 10 sztuk

Szko³a Podstawowa w Hucie Miñskiej z sie-
dzib¹ w CielechowiŸnie, Cielechowizna 1A, 
05-300 Cielechowizna – 10 sztuk

Szko³a Podstawowa w Zamieniu,
ul. Ko³bielska 34, 05-300 Zamienie – 10 sztuk

Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej   
w Brzózem, ul. Szkolna 20,
05-300 Miñsk Mazowiecki – 10 sztuk

P A L E N I E W P I E C U

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej 
Gminy, jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ w piecach nie 
wolno spalaæ: mu³ów i flotokoncentratów 
wêglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz paliw 
sta³ych produkowanych z wykorzystaniem tego 
wêgla, wêgla kamiennego w postaci sypkiej o 
uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawieraj¹cych bioma-
sê 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 gu-
my, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów po-
twierdzaj¹cych parametry zakupionego paliwa 
(np. certyfikatu).

Terminy wymiany kot³ów, pieców, kominków 
w województwie mazowieckim:

- 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¿ytko-
waæ kot³ów spe³niaj¹cych 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 wymie-
nione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi eko-
projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowied-
nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.

w r o l n i c t w i e

Ca³kowita wartoœæ projektu:  54 565,01 z³

Wartoœæ dofinansowania:       54 565,01 z³

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

DRONY 

Rolnictwo jest jedn¹ z tych ga³êzi gospodarki, które rozwijaj¹  siê niezwykle prê¿nie przy 
wykorzystaniu nowych rozwi¹zañ technologicznych. W planowaniu upraw powszechnym 
jest ju¿ stosowanie zdjêæ satelitarnych. Nowoczesne systemy nawadniaj¹ce pilnuj¹ tego, 
aby pola uprawne mia³y sta³y poziom wilgotnoœci. Obecnie mo¿na zauwa¿yæ coraz 
czêstsze wykorzystanie dronów w rolnictwie - stosuje siê je wspomagaj¹c prace zwi¹zane 
z upraw¹ zbó¿, pielêgnacj¹ sadów i upraw niskich, czy te¿ hodowl¹ i wypasem byd³a.
Dziêki zainstalowanym na dronach kamerom, rolnik nie musi zajmowaæ siê tym osobiœcie. 
Mo¿e oczywiœcie sam sterowaæ dronem lub dziêki specjalistycznemu oprogramowaniu 
sprzêt zbierze potrzebne dane bez anga¿owania w ca³y proces cz³owieka. Ta funkcja jest 
szczególnie przydatna w przypadku wielohektarowych upraw - dziêki zastosowaniu 
statków powietrznych mo¿na zaoszczêdziæ na kosztach zwi¹zanych z eksploatowaniem 
innych sprzêtów rolniczych. Precyzja lotu drona umo¿liwia niezwykle dok³adne, 
punktowe opryski tak upraw powierzchniowych jak pojedyñczych drzew w sadach lub 
krzaków z owocami miêkkimi. Dron w trakcie pracy leci nad polem, odpada w takim 
wypadku problem niszczenia czêœci uprawy przez przejazd ciê¿kiego ci¹gnika                   
z opryskiwaczem. Wiêkszoœæ prac w powietrzu dron mo¿e wykonaæ w autonomicznym 
trybie, który siê programuje na domowym komputerze. Operator nie musi pilotowaæ 
maszyny, która potrafi automatycznie wystartowaæ, oblecieæ w trakcie oprysku pole           
i samodzielnie wyl¹dowaæ w miejscu startu.

Specyfikacja techniczna jednego 
z dronów rolniczych, u¿ywanych w Polsce:

Nominalna masa startowa           39.5 kg
Maksymalna masa startowa         40.5 kg 
Wspó³czynnik ci¹gu do ciê¿aru       2.05

Dok³adnoœæ zawisu : 
Horyzontalny: ±10 cm
Wertykalny: ±10 cm

Akumulator 17,5 Ah 51,8V

Czas  zawisu:
18 min przy masie 24.5 kg
10 min przy masie 39.5 kg

Maksymalny k¹t pochylenia15°
Maksymalna prêdkoœæ ekspl. 7 m/s
Maksymalna prêdkoœæ lotu10 m/s 
Odpornoœæ na wiatr do 8 m/s

Pojemnoœæ zbiornika na chemikalia - 19 l
Wydajnoœæ oprysku: 
od 3.6 L/min do 4.8 L/min

Szerokoœæ oprysku 4-6.5 m 
8 dysz, na wysokoœci 1.5-3 m 

Wielkoœæ kropli:130 - 250 µm

Wymiary: 2509×2213×732 mm 
Ramiona i œmig³a roz³o¿one

foto - materia³y prasowe producenta DJI

opracowa³ - Jacek Maria Jeliñski
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maszyny, która potrafi automatycznie wystartowaæ, oblecieæ w trakcie oprysku pole           
i samodzielnie wyl¹dowaæ w miejscu startu.

Specyfikacja techniczna jednego 
z dronów rolniczych, u¿ywanych w Polsce:

Nominalna masa startowa           39.5 kg
Maksymalna masa startowa         40.5 kg 
Wspó³czynnik ci¹gu do ciê¿aru       2.05

Dok³adnoœæ zawisu : 
Horyzontalny: ±10 cm
Wertykalny: ±10 cm

Akumulator 17,5 Ah 51,8V

Czas  zawisu:
18 min przy masie 24.5 kg
10 min przy masie 39.5 kg

Maksymalny k¹t pochylenia15°
Maksymalna prêdkoœæ ekspl. 7 m/s
Maksymalna prêdkoœæ lotu10 m/s 
Odpornoœæ na wiatr do 8 m/s

Pojemnoœæ zbiornika na chemikalia - 19 l
Wydajnoœæ oprysku: 
od 3.6 L/min do 4.8 L/min

Szerokoœæ oprysku 4-6.5 m 
8 dysz, na wysokoœci 1.5-3 m 

Wielkoœæ kropli:130 - 250 µm

Wymiary: 2509×2213×732 mm 
Ramiona i œmig³a roz³o¿one

foto - materia³y prasowe producenta DJI

opracowa³ - Jacek Maria Jeliñski



Ca³e popo³udnie tylko dla bliskich do niedawna wydawa³o siê niemal 
luksusem. Odebraæ dziecko ze szko³y, zawieŸæ na zajêcia dodatkowe, 
zd¹¿yæ zrobiæ zakupy na kolacjê i jeszcze przygotowaæ strój na 
przedstawienie – brzmi znajomo? Pomyœl, ¿e teraz mo¿esz na chwilê 
zapomnieæ o bieganinie i presji czasu. To szansa wzmocnienie wiêzi. 
Zdaniem ekspertów dobre relacje w rodzinie skutecznie chroni¹ m³o-
dych   ludzi  przed   siêganiem  po u¿ywki  i podejmowaniem   innych  
ryzykownych  zachowañ.  Jak efektywnie wykorzystaæ czas izolacji?
– Pocz¹tkowo by³am przera¿ona – nie kryje Marta, mama dwóch córek. 
– Ja i m¹¿ w trybie pracy zdalnej, dzieci na zdalnych lekcjach, do tego kot 
i nasze 54 metry kwadratowe. Pocz¹tki by³y trudne, bo musieliœmy zor-
ganizowaæ   sobie   ¿ycie   w   nowej   rzeczywistoœci   –   wyjaœnia   40-
latka. W kuchni powsta³o wiêc „biuro” mê¿a. Marta urz¹dzi³a sobie 
miejsce pracy w sypialni. Córki podzieli³y siê tak, ¿e jedna uczy siê       
w ich wspólnym pokoju, druga   –   w salonie. Na szczêœcie na czas   
pan-demii ma³¿eñstwo dosta³o do domu s³u¿bowe laptopy – odpad³ wiêc 
problem  walki o jeden  domowy komputer, którym dzieliæ musz¹ siê 
tylko dziewczynki.
– Po kilku dniach frustracji uda³o nam siê zapanowaæ nad chaosem i 
zaczêliœmy znajdywaæ plusy sytuacji. Mamy dla siebie mnóstwo czasu – 
odpadaj¹ dojazdy i poranne „zbieranie siê” z domu, wiêc wstajemy 
ponad godzinê póŸniej. Jemy niespiesznie œniadanie, a póŸniej ka¿dy 
oddaje siê swoim obowi¹zkom. Po po³udniu robimy wspólnie obiad,   
póŸniej wymyœlamy sposoby na nudê. Mam wra¿enie, ¿e bardzo siê do 
siebie zbli¿yliœmy – mówi Marta. Dodaje, ¿e po niemal dwóch mie-
si¹cach izolacji jej relacja ze starsz¹ córk¹ Ol¹ (14 lat) jest wyj¹tkowo 
dobra, choæ pierwsze dni pe³ne by³y pyskówek, które koñczy³y siê 
trzaœniêciem drzwiami lub groŸbami w stylu „wyjdê do Dominiki i nic 
mi nie zrobisz!”. Obie odby³y kilka powa¿nych rozmów, podczas   
których matka wyjaœni³a swoje oczekiwania i oswoi³a córkê z now¹ 
sytuacj¹.

IZOLACJA MO¯E BYÆ SZANS¥
Jak budowaæ dobre relacje

z dzieæmi podczas pandemii?

Pijê bo…
„Pijê, bo pijê. Pijê, bo lubiê. Pijê, bo siê bojê. Pijê, bo jestem obci¹¿ony genetycznie.
Wszyscy moi przodkowie pili. Pili moi pradziadkowie i dziadkowie, pi³ mój ojciec i pi³a moja 
matka. Nie mam ani sióstr ani braci, ale jestem pewien, ¿e gdyby byli na œwiecie, wszystkie moje 
siostry by pi³y i wszyscy moi bracia równie¿ by pili. Pijê, bo mam s³aby charakter. Pijê, bo coœ mi 
siê przestawi³o w g³owie. Pijê bo jestem zbyt spokojny i chcê siê o¿ywiæ. Pijê, bo jestem nerwowy 
i chcê ukoiæ nerwy. Pijê, bo jestem smutny i chcê rozweseliæ duszê. Pijê, kiedy jestem szczêœliwie 
zakochany. Pijê, bo daremnie szukam mi³oœci. Pijê, bo jestem zbyt normalny i potrzebujê odro-
biny szaleñstwa. Pijê gdy coœ mnie boli i chcê ukoiæ ból. Pijê z têsknoty za kimœ i pijê z nadmiaru 
spe³nienia, kiedy ktoœ przy mnie jest. Pijê, kiedy s³ucham Mozarta i kiedy czytam Leibniza.
Pijê z powodu cielesnego uniesienia i pijê z powodu seksualnego g³odu. Pijê, kiedy wypijam 
ostatni kieliszek, wtedy pijê tym bardziej, poniewa¿ ostatniego kieliszka nie wypi³em nigdy.”  
Jerzy Pilch „Pod Mocnym Anio³em”

Opracowa³ Andrzej B³aszczyk
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Iluzja bezpieczeñstwa w czterech œcianach 
Poczucie, ¿e nastolatek zamkniêty w swoim 
pokoju jest bezpieczny i nie dzia³aj¹ na niego 
pokusy siêgania po substancje psychoaktywne, 
mo¿e byæ bardzo z³udne. Czas izolacji to ogro-
mna próba dla dzieci i m³odzie¿y zmagaj¹cych 
siê z depresj¹ i innymi problemami psychicz-
nymi, ale tak¿e dla tych, którzy dotychczas 
funkcjonowali zupe³nie normalnie. Zdaniem 
Lisy Damour nastolatki maj¹ prawo czuæ siê 
roz¿alone i sfrustrowane. Zamkniête szko³y, od-
wo³ane koncerty  i zajêcia sportowe to dla nich 
realna strata, któr¹ prze¿ywaj¹; nawet jeœli do-
ros³ym wydaje siê, ¿e to nic strasznego. Eks-
pertka zwraca uwagê, ¿e obecnie rodzice po-
winni okazywaæ dorastaj¹cym dzieciom jeszcze 
wiêcej wsparcia i empatii ni¿ zazwyczaj. Nie 
nale¿y bagatelizowaæ tego, ¿e czuj¹ strach czy 
smutek. Warto wiedzieæ, ¿e symptomami prze-
d³u¿aj¹cego siê stresu s¹ m.in. Irytacja i obni¿o-
ny nastrój, dolegliwoœci fizyczne (bóle g³owy   
i brzucha, problemy ze snem i koncentracj¹), 
siêganie po u¿ywki i czêste spêdzanie czasu 
przed komputerem. 
Atrakcje „offline”
Wa¿ne, by zainteresowaæ siê tym, co robi nas-
tolatek w chwilach wolnych od nauki. Nie nale-
¿y dopuszczaæ do tego, by ca³e dnie spêdza³ 
przed ekranem komputera czy z telefonem      
w rêce – ale odcinanie go od technologii te¿ nie 
jest dobrym pomys³em, bo dziœ s¹ one jedynym 
sposobem na podtrzymanie kontaktów z ró-
wieœnikami. Nale¿y po prostu zwracaæ wiêksz¹ 
uwagê na ochronê  dzieci przed szkodliwymi 
treœciami w sieci, a przede wszystkim – szukaæ 
atrakcyjnych alternatyw. W zwi¹zku z du¿¹ 
popularnoœci¹ programów kulinarnych wiele 
rodzin spêdza teraz wieczory na wspólnym 
gotowaniu (realizuj¹c przepisy pokazywane w 
telewizji). Hitem s¹ tak¿e rodzinne sesje? 
zdjêciowe z przymru¿eniem oka – np. próba 
odtworzenia sytuacji na zdjêciu wykonanym 10 
lat wczeœniej, albo zapozowanie do sceny ze 
znanego dzie³a sztuki (po zaaran¿owaniu odpo-
wiedniej scenografii i przygotowaniu stylizacji 
na bazie materia³ów dostêpnych w domu). To 
œwietna okazja, by nawi¹zaæ z nastoletnimi 
dzieæmi lepsz¹ relacjê i po prostu oderwaæ je od 
codziennych trosk. 

•ród³o:   materia³y   opracowane   przez   Instytut   
£ukasiewicza   na   zlecenie   Pañstwowej   Agencji 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

- Przed pandemi¹ uczniowie niezbyt chêtnie z w³asnej inicjatywy odwiedzali mój gabinet. Teraz, od 
kiedy udostêpni³am im mój numer telefonu i kontakt przez komunikatory, codziennie odbywam 
nawet kilkanaœcie rozmów – mówi Ewa, szkolny pedagog z ponad 20-letnim sta¿em. Taka aktywna 
postawa pracownika oœwiaty nie jest zbyt powszechna – dzia³alnoœæ szkó³ w czasie epidemii czêsto 
sprowadza siê wy³¹cznie do organizacji zdalnego nauczania. Tymczasem wielu polskich nasto-
latków jest w obecnej sytuacji zagubionych; nie radz¹ sobie z nauk¹, brakuje im bezpoœredniego 
kontaktu z kolegami i ulubionymi nauczycie-lami, do których maj¹ zaufanie.
Przeci¹¿eni i zaniepokojeni
Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych zwraca uwagê, ¿e dzieci i m³o-
dzie¿ potrzebuj¹ teraz szczególnej uwagi. – Jeœli w czasie pandemii szko³a nie s³ucha tego, co maj¹ 
do powiedzenia rodzice i uczniowie, jeœli dzieci s¹ przeci¹¿one nadmiarem zadañ i nie radz¹ sobie  
z nimi, to ta sytuacja stwarza ryzyko. Uczniowie mog¹ zacz¹æ siêgaæ po alkohol, ¿eby poradziæ 
sobie z trudnymi emocjami i napiêciem – uwa¿a Katarzyna £ukowska, p.o. Dyrektor PARPA. 
UNICEF, miêdzynarodowa organizacja humanitarna dzia³aj¹ca na rzecz dzieci, stworzy³ stronê     
z poradami dla rodziców, którzy – choæ czêsto sami borykaj¹ siê z lêkiem o zdrowie i sytuacjê zawo-
dow¹ – to w³aœnie w domu maj¹ do wykonania „najwa¿niejsz¹ pracê na œwiecie”. Lisa Damour, 
psycholog i autorka bestsellerowych ksi¹¿ek o dorastaniu, za poœrednictwem UNICEF radzi ro-
dzicom, by stworzyli domowy plan dnia uwzglêdniaj¹cy czas na naukê, domowe obowi¹zki i roz-
rywkê (a tak¿e czas z telefonem i bez niego). „Poczucie, ¿e dzieñ ma przewidywalny przebieg, 
sprawi, ¿e dzieciom bêdzie l¿ej” – uwa¿a Damour.

Nastolatki, pandemia i u¿ywki. 
„Dzieci i m³odzie¿ potrzebuj¹ teraz szczególnej uwagi”

Dobre relacje wypracowane obecnie mog¹ zaprocentowaæ w przy-
sz³oœci. – Je¿eli miêdzy rodzicami a dzieckiem panuj¹ bardzo dobre   
stosunki, oparte na zaufaniu, wzajemny poszanowaniu oraz autorytecie  
i dziecko wie, jakich zachowañ oczekuj¹ od niego rodzice, wówczas 
stanowi to bardzo silny fundament do podejmowania decyzji chroni¹-
cych i nieulegania presji rówieœniczej – wyjaœnia Jolanta Terlikowska,   
kierownik Dzia³u do Spraw Rodziny i M³odzie¿y Pañstwowej Agencji 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. 
Sytuacja izolacji mo¿e byæ wiêc szans¹ na stworzenie  silnej  „bariery”,   
która po powrocie do normalnoœci bêdzie chroniæ m³odych ludzi przed   
podejmowaniem niew³aœciwych kroków. Warto wykorzystaæ dodatko-
wy czas na nawi¹zanie dobrego kontaktu z dzieæmi. Aby poradziæ sobie   
w obecnej sytuacji, mo¿na skorzystaæ z poni¿szych porad.

Zachowanie równowagi dnia – wa¿ny jest elastyczny, 
ale spójny plan

Zamkniêcie szkó³, praca zdalna i lekcje on-line zapewne wywróci³y 
wasze codzienne rytua³y do góry nogami. Jak nad tym zapanowaæ, by 
czas nie przecieka³ przez palce?

Ustalcie godzinê pobudki i sta³e pory posi³ków.

Zaplanujcie harmonogram dni roboczych dla doros³ych i dzieci. 
WeŸcie pod uwagê obowi¹zki, ale tak¿e czas wolny. Dzieci czuj¹ siê 
bezpieczniej i s¹ bardziej pos³uszne, kiedy znaj¹ jasne regu³y. Ustalcie 
np., ¿e nauka i praca koñcz¹ siê o 17. Od tej godziny skupiacie siê na 
przyjemnoœciach i wspólnym wykonywaniu obowi¹zków domowych.

Ustalcie odrêbny plan na weekendy. Nawet bez wychodzenia z domu  
sobota i niedziela powinny czymœ siê wyró¿niaæ. Poœpijcie d³u¿ej, 
pozwólcie sobie na chodzenie w pi¿amach do obiadu, zaplanujcie popo-
³udnie z filmami albo  grami planszowymi. 

Zaanga¿ujcie starsze dzieci w przygotowywanie planu – m³ody   
cz³owiek  chêtniej postêpuje wed³ug zasad, które sam wspó³tworzy³. 

WeŸcie pod uwagê aktywnoœæ. Mo¿e to byæ wspólny spacer, ale 
æwiczyæ da siê tak¿e bez wychodzenia z domu. Zaplanujcie np. skoki na   
skakance, wspólne robienie pajacyków czy przysiadów, trening online   
z instruktorem albo tañce przy ulubionej muzyce. Ruch pomaga 
dzieciom roz³adowaæ emocje i uwolniæ pok³ady energii, która obecnie 
bywa skumulowana.

Gdy dziecko pyta o koronawirusa

Krok 1:  ustal, co syn czy córka ju¿ wie.
Krok 2:  nie ukrywaj trudnych faktów, ale dostosuj przekaz do wieku.
Krok 3:  nie k³am. Jeœli czegoœ nie wiesz, sprawdŸ na wiarygodnych 
stronach, nim udzielisz odpowiedzi.
Krok 4:  wspieraj. Mów dziecku, ¿e robicie wszystko, by wspólnie siê 
chroniæ, przestrzegacie zasad, staracie siê minimalizowaæ ryzyko.
Krok 5:  pociesz. Powiedz dziecku, ¿e wirus jest groŸny, ale mo¿e 
zupe³nie nie dotkn¹æ Waszej rodziny. Potrenujcie na koniec solidne   
mycie r¹k, przeæwiczcie  zak³adanie masek   –   tak,   aby   zakoñczenie 
rozmowy by³o pozytywne.

Chwal i wymagaj
Mów precyzyjnie, czego oczekujesz i u¿ywaj pozytywnego jêzyka.

Zamiast: „nie rób ci¹gle ba³aganu”, lepiej powiedz: „pozbieraj, proszê, 
klocki z dywanu”

Panuj nad sob¹. 
Mówi¹c do dziecka, u¿yj jego imienia. Mów spokojnie i nie krzycz – z³e 
emocje napêdzaj¹ negatywnie obie strony. 

Doceniaj.
Zauwa¿aj, gdy dziecko zrobi coœ dobrze albo pomo¿e z w³asnej 
inicjatywy. 

Zadbaj o relacje zewnêtrzne.
Dzwoñ do babæ, dziadków i organizujcie  wspólne rozmowy. Pomagaj   
starszemu   dziecku po³¹czyæ siê przez internet z przyjació³mi, proponuj 
wideorozmowy etc. Kontakt z osobami spoza œrodowiska domowego 
jest bardzo wa¿ny i dzia³a odœwie¿aj¹co

•ród³o: Materia³y   opracowane   przez   Instytut   £ukasiewicza   na   zlecenie  Pañstwowej Agencji 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
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i brzucha, problemy ze snem i koncentracj¹), 
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•ród³o:   materia³y   opracowane   przez   Instytut   
£ukasiewicza   na   zlecenie   Pañstwowej   Agencji 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

- Przed pandemi¹ uczniowie niezbyt chêtnie z w³asnej inicjatywy odwiedzali mój gabinet. Teraz, od 
kiedy udostêpni³am im mój numer telefonu i kontakt przez komunikatory, codziennie odbywam 
nawet kilkanaœcie rozmów – mówi Ewa, szkolny pedagog z ponad 20-letnim sta¿em. Taka aktywna 
postawa pracownika oœwiaty nie jest zbyt powszechna – dzia³alnoœæ szkó³ w czasie epidemii czêsto 
sprowadza siê wy³¹cznie do organizacji zdalnego nauczania. Tymczasem wielu polskich nasto-
latków jest w obecnej sytuacji zagubionych; nie radz¹ sobie z nauk¹, brakuje im bezpoœredniego 
kontaktu z kolegami i ulubionymi nauczycie-lami, do których maj¹ zaufanie.
Przeci¹¿eni i zaniepokojeni
Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych zwraca uwagê, ¿e dzieci i m³o-
dzie¿ potrzebuj¹ teraz szczególnej uwagi. – Jeœli w czasie pandemii szko³a nie s³ucha tego, co maj¹ 
do powiedzenia rodzice i uczniowie, jeœli dzieci s¹ przeci¹¿one nadmiarem zadañ i nie radz¹ sobie  
z nimi, to ta sytuacja stwarza ryzyko. Uczniowie mog¹ zacz¹æ siêgaæ po alkohol, ¿eby poradziæ 
sobie z trudnymi emocjami i napiêciem – uwa¿a Katarzyna £ukowska, p.o. Dyrektor PARPA. 
UNICEF, miêdzynarodowa organizacja humanitarna dzia³aj¹ca na rzecz dzieci, stworzy³ stronê     
z poradami dla rodziców, którzy – choæ czêsto sami borykaj¹ siê z lêkiem o zdrowie i sytuacjê zawo-
dow¹ – to w³aœnie w domu maj¹ do wykonania „najwa¿niejsz¹ pracê na œwiecie”. Lisa Damour, 
psycholog i autorka bestsellerowych ksi¹¿ek o dorastaniu, za poœrednictwem UNICEF radzi ro-
dzicom, by stworzyli domowy plan dnia uwzglêdniaj¹cy czas na naukê, domowe obowi¹zki i roz-
rywkê (a tak¿e czas z telefonem i bez niego). „Poczucie, ¿e dzieñ ma przewidywalny przebieg, 
sprawi, ¿e dzieciom bêdzie l¿ej” – uwa¿a Damour.

Nastolatki, pandemia i u¿ywki. 
„Dzieci i m³odzie¿ potrzebuj¹ teraz szczególnej uwagi”

Dobre relacje wypracowane obecnie mog¹ zaprocentowaæ w przy-
sz³oœci. – Je¿eli miêdzy rodzicami a dzieckiem panuj¹ bardzo dobre   
stosunki, oparte na zaufaniu, wzajemny poszanowaniu oraz autorytecie  
i dziecko wie, jakich zachowañ oczekuj¹ od niego rodzice, wówczas 
stanowi to bardzo silny fundament do podejmowania decyzji chroni¹-
cych i nieulegania presji rówieœniczej – wyjaœnia Jolanta Terlikowska,   
kierownik Dzia³u do Spraw Rodziny i M³odzie¿y Pañstwowej Agencji 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. 
Sytuacja izolacji mo¿e byæ wiêc szans¹ na stworzenie  silnej  „bariery”,   
która po powrocie do normalnoœci bêdzie chroniæ m³odych ludzi przed   
podejmowaniem niew³aœciwych kroków. Warto wykorzystaæ dodatko-
wy czas na nawi¹zanie dobrego kontaktu z dzieæmi. Aby poradziæ sobie   
w obecnej sytuacji, mo¿na skorzystaæ z poni¿szych porad.

Zachowanie równowagi dnia – wa¿ny jest elastyczny, 
ale spójny plan

Zamkniêcie szkó³, praca zdalna i lekcje on-line zapewne wywróci³y 
wasze codzienne rytua³y do góry nogami. Jak nad tym zapanowaæ, by 
czas nie przecieka³ przez palce?

Ustalcie godzinê pobudki i sta³e pory posi³ków.

Zaplanujcie harmonogram dni roboczych dla doros³ych i dzieci. 
WeŸcie pod uwagê obowi¹zki, ale tak¿e czas wolny. Dzieci czuj¹ siê 
bezpieczniej i s¹ bardziej pos³uszne, kiedy znaj¹ jasne regu³y. Ustalcie 
np., ¿e nauka i praca koñcz¹ siê o 17. Od tej godziny skupiacie siê na 
przyjemnoœciach i wspólnym wykonywaniu obowi¹zków domowych.

Ustalcie odrêbny plan na weekendy. Nawet bez wychodzenia z domu  
sobota i niedziela powinny czymœ siê wyró¿niaæ. Poœpijcie d³u¿ej, 
pozwólcie sobie na chodzenie w pi¿amach do obiadu, zaplanujcie popo-
³udnie z filmami albo  grami planszowymi. 

Zaanga¿ujcie starsze dzieci w przygotowywanie planu – m³ody   
cz³owiek  chêtniej postêpuje wed³ug zasad, które sam wspó³tworzy³. 

WeŸcie pod uwagê aktywnoœæ. Mo¿e to byæ wspólny spacer, ale 
æwiczyæ da siê tak¿e bez wychodzenia z domu. Zaplanujcie np. skoki na   
skakance, wspólne robienie pajacyków czy przysiadów, trening online   
z instruktorem albo tañce przy ulubionej muzyce. Ruch pomaga 
dzieciom roz³adowaæ emocje i uwolniæ pok³ady energii, która obecnie 
bywa skumulowana.

Gdy dziecko pyta o koronawirusa

Krok 1:  ustal, co syn czy córka ju¿ wie.
Krok 2:  nie ukrywaj trudnych faktów, ale dostosuj przekaz do wieku.
Krok 3:  nie k³am. Jeœli czegoœ nie wiesz, sprawdŸ na wiarygodnych 
stronach, nim udzielisz odpowiedzi.
Krok 4:  wspieraj. Mów dziecku, ¿e robicie wszystko, by wspólnie siê 
chroniæ, przestrzegacie zasad, staracie siê minimalizowaæ ryzyko.
Krok 5:  pociesz. Powiedz dziecku, ¿e wirus jest groŸny, ale mo¿e 
zupe³nie nie dotkn¹æ Waszej rodziny. Potrenujcie na koniec solidne   
mycie r¹k, przeæwiczcie  zak³adanie masek   –   tak,   aby   zakoñczenie 
rozmowy by³o pozytywne.

Chwal i wymagaj
Mów precyzyjnie, czego oczekujesz i u¿ywaj pozytywnego jêzyka.

Zamiast: „nie rób ci¹gle ba³aganu”, lepiej powiedz: „pozbieraj, proszê, 
klocki z dywanu”

Panuj nad sob¹. 
Mówi¹c do dziecka, u¿yj jego imienia. Mów spokojnie i nie krzycz – z³e 
emocje napêdzaj¹ negatywnie obie strony. 

Doceniaj.
Zauwa¿aj, gdy dziecko zrobi coœ dobrze albo pomo¿e z w³asnej 
inicjatywy. 

Zadbaj o relacje zewnêtrzne.
Dzwoñ do babæ, dziadków i organizujcie  wspólne rozmowy. Pomagaj   
starszemu   dziecku po³¹czyæ siê przez internet z przyjació³mi, proponuj 
wideorozmowy etc. Kontakt z osobami spoza œrodowiska domowego 
jest bardzo wa¿ny i dzia³a odœwie¿aj¹co

•ród³o: Materia³y   opracowane   przez   Instytut   £ukasiewicza   na   zlecenie  Pañstwowej Agencji 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
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B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2020.

Mi³osne rozterki, górskie widoki, zapach 
kolendry. Czy da siê pogodziæ codzien-
noœæ z pragnieniami? Kiedy Ana, trzy-
dziestoletnia rozwódka, niespodziewanie 
dostaje propozycjê wyjazdu s³u¿bowego 
do Tbilisi, w pierwszej chwili ma ochotê 
odmówiæ. Gruzja by³a dotychczas jej azy-
lem, pachn¹c¹ kolendr¹ odskoczni¹ od co-
dziennoœci, a nie miejscem na biznesowe 
kolacyjki.
Wyjazd okazuje siê dla Any prze³omowy. 
Poznaje atrakcyjnego Timara. W wyniku 
dramatycznych wydarzeñ trafia do szpita-
la, gdzie pojawia siê br¹zowooki Giorgi - 
lekarz, który ratuje jej ¿ycie. Ana ma 
rozdarte serce. Obaj mê¿czyŸni ukrywaj¹ 
swoje tajemnice. Co ich spotka³o wiele lat 
temu, kiedy w Osetii Po³udniowej wy-
buch³a wojna? Kogo stracili? Oczarowa-
nej Gruzj¹ bohaterce los zsy³a kolejne 
s³odko-gorzkie doœwiadczenia. Czy popi-
jaj¹c pyszne wino, poznaj¹c uroki wioski 
Uszguli i szalej¹c  z przyjació³kami w Tbi-
lisi Ana znajdzie drogê do swojego 
szczêœcia?

Poznañ : Zysk i S-ka, copyright 2020.

Zmasowany wybuch pandemii nieznanej choroby nie pozo-
stawi³ ludzkoœci ¿adnej nadziei - nie ma na ni¹ szczepionki ani 
skutecznych lekarstw. Spo³eczeñstwa rozpadaj¹ siê w chaosie 
i anarchii, odciête od pr¹du i wody. W tych mrocznych czasach 
ka¿dy mo¿e liczyæ tylko na siebie. W konaj¹cym mieœcie 
resztka ocala³ych wegetuje w strachu przed zaraz¹ i jej nosi-
cielami. Anna z rodzin¹ i przyjació³mi wie, ¿e aby przetrwaæ, 
trzeba przej¹æ inicjatywê. Ucieczka w odleg³e miejsce z dostê-
pem do œwie¿ej wody i ¿ywnoœci, byle jak najdalej od epicen-
trum choroby, wydaje siê najlepszym rozwi¹zaniem. Wybór 
pada na ma³¹ chatkê na wysepce jeziora Wong w Karelii przy 
granicy z Finlandi¹. W drodze Anna musi chroniæ swego syna  
i uporaæ siê z lêkiem przed zara¿eniem wirusem.
Opis pochodzi od wydawcy

£ódŸ : Wydawnictwo Literatura, 2020.

Kiedy trema odbierze g³os na scenie, mama doda odwagi uœ-
miechem. Bêdzie czuwaæ tygodniami przy ³ó¿eczku choro-
witka bez s³owa skargi. Zgadnie, dok¹d poszed³ ma³y wêdro-
wiec, gdy wszyscy bezradnie roz³o¿¹ rêce. Kiedy us³yszy od 
nauczyciela - z niego ju¿ nic nie bêdzie  - nie uwierzy. Bêdzie 
walczyæ jak lwica, nigdy siê nie podda. A wygl¹da tak niepo-
zornie, zwyczajnie. Po prostu, jak mama.
Poznajcie historie walecznych mam z ca³ego œwiata, których 
si³a i mi³oœæ do dziecka nie ma granic.
                                                                                                                

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki przyzna³ Nagrody i Wyró¿nienia
za osi¹gniête wyniki sportowe za rok 2019
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Nagrody dla zawodników za osi¹gniête wyniki sportowe

Wyró¿nienia dla zawodników za osi¹gniête wyniki sportowe

Wyró¿nienia dla trenerów sportowych
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Noclegi:

Bia³owie¿a oraz Hajnówka zapewniaj¹ 
bardzo zró¿nicowan¹ ofertê noclegow¹. 
Od ekskluzywnych hoteli **** 
do tanich kwater prywatnych.
Ceny noclegów zawieraj¹ siê 
w przedziale 45-250 z³

Wy¿ywienie:

Bardzo du¿o punktów ma³ej 
gastronomii, pensjonaty oraz restauracje 
oferuj¹ ca³odobowe wy¿ywienie. 
Obiad to wydatek 
od 25 z³ za hamburgera 
do 200 z³ za kilka dañ w restauracji

Inne atrakcje:

Pokazowy Rezerwat Zwierz¹t, Zespó³ 
Parkowy ze stawami w Bia³owie¿y
Przeja¿d¿ka w¹skotorow¹ kolejk¹ leœn¹.
W samej Bia³owie¿y jest kilka 
wypo¿yczalni rowerów.

Fot.: 123RF

Zobaczyæ ¿ubra w lesie

bia³owieskim - bezcenne...

Zobaczyæ ¿ubra w lesie

bia³owieskim - bezcenne...

Puszcza Bia³owieska jest unikatow¹ w skali 
œwiata pierwotn¹ puszcz¹, jedyn¹ na ni¿u 
Œrodkowoeuropejskim. Bia³owieski Park 
Narodowy jest siedliskiem wszystkich du¿ych ssa-
ków zamieszkuj¹cych w Polsce. W puszczañskich 
lasach roœnie 127 ze 134 gatunków drzew wystê-
puj¹cych w ca³ym kraju. Dziewicza puszcza jest 
te¿ miejscem wystêpowania endemicznych sta-
nowisk wielu roœlin. 
Na pó³nocnym skraju Puszczy znajduje siê drugi 
co do wielkoœci w Polsce zbiornik wodny - Zalew 
Siemianówka - raj, tak dla ptactwa wodnego jak  
i dla ogl¹daj¹cych je ornitologów.
Zaobserwowano tu, w okresie wiosennych i je-
siennych przelotów, 239 gatunków ptaków.
Królem Bia³owie¿y jest ¿ubr. Wêdruj¹c po leœnych 
œcie¿kach szansa na jego spotkanie (oraz innych 
wiêkszych zwierz¹t) jest, ale niewielka.
Obowi¹zkowym punktem podczas zwiedzania 
Bia³owie¿y jest wizyta w Pokazowym Rezerwacie 
Zwierz¹t.Tam ¿ubra na pewno zobaczymy...


