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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Obecna sytuacja zwi¹zana z epidemi¹ korona-
wirusa jest dla nas wszystkich ogromnym wyz-
waniem. Ca³kowicie zmieni³a siê nasza rzeczy-
wistoœæ, w tym te¿ i ta edukacyjna.
Stan epidemii i zwi¹zana z nim niepewnoœæ, 
niekiedy dezorganizacja, obawa o siebie i blis-
kich, to z pewnoœci¹ prze¿ycia, które d³ugo 
bêd¹ nam towarzyszyæ. W tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie nie mogliœmy jednak zapo-
mnieæ o wielkim œwiêcie szko³y - Dniu 
Edukacji Narodowej. I choæ w tym roku to 
œwiêto obchodziliœmy przy ograniczonym kontakcie i odwo³anym spotkaniem 
wszystkich pracowników gminnej oœwiaty, nie oby³o siê bez podziêkowañ,        
a tak¿e wrêczenia nagród przyznawanych zarówno przez Dyrektorów Szkó³ jak  
i Wójta Gminy.
Pragnê jeszcze raz z³o¿yæ wszystkim Pañstwu, dzia³aj¹cym na rzecz Naszej 
Gminnej Oœwiaty, najserdeczniejsze ¿yczenia. Kszta³towanie m³odych umy-
s³ów i charakterów nale¿y do najtrudniejszych, ale jednoczeœnie najpiêkniej-
szych i najbardziej zaszczytnych zadañ. Nauczycielom i Wychowawcom ¿yczê 
zadowolenia z pracy, wytrwa³oœci w przekazywaniu wiedzy i kszta³towaniu 
postaw m³odego pokolenia, satysfakcji z odkrywania talentów i z osi¹ganych 
wyników, a tak¿e uznania i szacunku ze strony uczniów oraz rodziców.
Szczególne s³owa uznania i podziêkowania pragnê te¿ skierowaæ do Dyre-
ktorów Jednostek Oœwiatowych z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki. Wasza 
postawa i zaanga¿owanie przyczyni³y siê do tego, i¿ w tym trudnym czasie 
pandemii, gminne placówki w³aœciwie realizuj¹ swoje zadania.
Pracownikom Administracji i Obs³ugi dziêkujê za codzienn¹ pracê na rzecz 
oœwiaty, za codzienne wsparcie uczniów i wychowanków oraz za rzetelne           
i odpowiedzialne wykonywanie swoich obowi¹zków. Liczê, ¿e za rok, znowu 
wszystko wróci do normalnoœci i bêdê móg³ spotkaæ siê  z Wami  osobiœcie.

Przed nami, proszê Pañstwa, jest jeszcze szczególnie trudny czas. Œwiêta bardzo 
mocno zakorzenione w naszej tradycji. Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci 
obchodzone jest w dniu 11 listopada. Z tej okazji gminna Biblioteka organizuje 
konkurs fotograficzny i grê terenow¹. Ju¿ teraz zapraszam, szczególnie nasz¹ 
m³odzie¿, do udzia³u w tych imprezach.
Wczeœniej obchodziæ bêdziemy Wszystkich Œwiêtych  i Zaduszki. Tradycyjnie, 
jak co roku, rodziny wybieraj¹ siê wtedy na groby swoich bliskich.
Zwracam siê  do Was z gor¹cym apelem - zawsze zachowujcie jak najwiêksz¹ 
ostro¿noœæ przy wyjazdach. Wiem, ¿e to mo¿e byæ trudnym wyborem, ale proszê 
o rozpatrzenie opcji zaplanowania spotkañ rodzinnych na cmentarzu w innym, 
bliskim 1 listopada, terminie. 
Uwa¿ajmy na siebie... 

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

foto: Pawe³ Tafil
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Porz¹dek obrad
XXI sesji Rady Gminy

MZM Ratownicy medyczni

W zwi¹zku z zagro¿eniem epidemiologicznym 
COViD-19 zarz¹dzono obradowanie w trybie zdal-
nym, z wykorzystaniem œrodków porozumie-
wania siê na odleg³oœæ.
Proponowany porz¹dek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Sprawdzenie obecnoœci
3. Uchwalenie porz¹dku obrad sesji RG
4. Przyjêcie protoko³u z XX sesji Rady Gminy
5. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta 
6. Sytuacja oœwiaty i kultury w Gminie 
7. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok
8. Uchwa³a w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Miñsk Mazo-
wiecki na lata 2020-2028
9. Uchwa³a w sprawie okreœlenia wysokoœci 
stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwol-
nieñ z tego podatku
10. Uchwa³a w sprawie zmian w Statucie Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Miñsku 
Mazowieckim
11. Uchwa³a w sprawie przyjêcia programu 
wspó³pracy Gminy Miñsk Mazowiecki z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³al-
noœæ po¿ytku publicznego na 2021 rok
12. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych na terenie Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2021 rok oraz Gminnego Pro-
gramu Przeciwdzia³ania Narkomanii na terenie 
Gminy Miñsk Mazowiecki na 2021 rok
13. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y w spra-
wie podjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci 
i porz¹dku na terenie gminy Miñsk Mazowiecki
14. Uchwa³a w sprawie ustalenia nazw ulic we 
wsi Karolina
15. Uchwa³a w sprawie ustalenia nazw ulic we 
wsi Targówka
16. Uchwa³a w sprawie odwo³ania Skarbnika 
Gminy Miñsk Mazowiecki
17. Uchwa³a w sprawie powo³ania Skarbnika 
Gminy Miñsk Mazowiecki
18. Podziêkowania dla Pani Skarbnik za wielo-
letni¹ wspó³pracê samorz¹dow¹ z Gmin¹ Miñsk 
Mazowiecki
19. Wolne wnioski
20. Zamkniêcie obrad

Rozbudowa linii kolejowej 
konsultacje

22 paŸdziernika rozpoczynaj¹ siê konsultacje 
spo³eczne z mieszkañcami naszej gminy w spra-
wie rozbudowy linii kolejowej nr 2 na odcinku 
Warszawa Wschodnia – Miñsk Mazowiecki - 
Siedlce. 
Istniej¹ dwie mo¿liwe formy, którymi miesz-
kañcy mog¹ zg³aszaæ swoje uwagi:

on-line poprzez wype³nienie ankiety
 https://idompoland.com/konsultacjelk2/

forma papierowa, dostêpna w Urzêdzie Gminy 
Miñsk Mazowiecki przy stanowiskach do obs³u-
gi interesantów w holu budynku (dla wszystkich 
osób, które nie maj¹ mo¿liwoœci wype³nienia 
ankiety elektronicznie). 
Konsultacje spo³eczne trwaj¹ od 22.10.2020 do 
22.11.2020 r. Wiêcej informacji o przeprowa-
dzanych konsultacjach, dostêpne jest na naszej 
stronie internetowej www.minskmazowiecki.pl

•

•

13 paŸdziernika obchodziliœmy œwiêto polskie-
go ratownictwa medycznego. Dziêkujemy 
wszystkim tym, którzy walcz¹ o nasze ¿ycie       
i zdrowie, dbaj¹ o nas w chorobie, s¹ przy nas, 
gdy akurat potrzebujemy pomocy.
Czêsto przek³adaj¹c nasze ¿ycie nad w³asne - 
szczególnie teraz, w okresie pandemii.
Ratownik medyczny to nie tylko osoba, któr¹ 
widzimy je¿d¿¹c¹ karetk¹ pogotowia. Bardzo 
czêsto i uprawnienia, i oczywiœcie umiejêtnoœci 
zdobywaj¹ stra¿acy, ratownicy górscy i wodni, 
policjanci, czêsto taksówkarze. Praktycznie     
w ka¿dym zawodzie mo¿emy spotkaæ rato-
wnika medycznego. 
Szanujmy ich, wierz¹c ¿e zawsze przybêd¹ o 
czasie, aby pomóc ka¿demu, kto wpad³ w 
tarapaty...

Zmiana czasu z letniego na zimowy

  w nocy z 24 na 25 paŸdziernika,

przestawimy zegarki

z godz. 3.00 na godz. 2.00.

Oznacza to, ¿e bêdziemy mogli

pospaæ o godzinê d³u¿ej.

Drodzy mieszkañcy !
Ju¿ teraz mo¿ecie sprawdziæ iloœæ oddanych 
g³osów na nasz¹ gminê w akcji pod Bia³o- 
Czerwon¹. Mapa z iloœci¹ oddanych g³osów 
dostêpna jest na stronie:
www.gov.pl/web/bialoczerwona. Nasza gmina 
ma du¿e szanse na zdobycie FLAGI lub 
MASZTU! Wystarczy, ¿e oddacie swój g³os na 
stronie www.bialoczerwona.www.gov.pl
G³osowanie trwa do 11 listopada do godz. 23:59
Aktualnie:
•51 osób odda³o swój g³os na Gminê Miñsk 
Mazowiecki, co daje 51 %
•Wystarczy jedynie 41 g³osów aby zdobyæ 
MASZT lub FLAGÊ
•Trzy gminy, które 11 listopada o 23:59 osi¹gn¹ 
najwiêksz¹ procentowo liczbê g³osów w stosun-
ku do liczby mieszkañców gminy, mog¹ liczyæ 
na udzia³ Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego w uroczystoœci podniesienia 
flagi na maszt. 

Nie zwlekaj, zag³osuj na swoich !

Pod Bia³o-Czerwon¹
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kich, to z pewnoœci¹ prze¿ycia, które d³ugo 
bêd¹ nam towarzyszyæ. W tym trudnym dla nas 
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postawa i zaanga¿owanie przyczyni³y siê do tego, i¿ w tym trudnym czasie 
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wszystko wróci do normalnoœci i bêdê móg³ spotkaæ siê  z Wami  osobiœcie.

Przed nami, proszê Pañstwa, jest jeszcze szczególnie trudny czas. Œwiêta bardzo 
mocno zakorzenione w naszej tradycji. Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci 
obchodzone jest w dniu 11 listopada. Z tej okazji gminna Biblioteka organizuje 
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Wczeœniej obchodziæ bêdziemy Wszystkich Œwiêtych  i Zaduszki. Tradycyjnie, 
jak co roku, rodziny wybieraj¹ siê wtedy na groby swoich bliskich.
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Porz¹dek obrad
XXI sesji Rady Gminy

MZM Ratownicy medyczni

W zwi¹zku z zagro¿eniem epidemiologicznym 
COViD-19 zarz¹dzono obradowanie w trybie zdal-
nym, z wykorzystaniem œrodków porozumie-
wania siê na odleg³oœæ.
Proponowany porz¹dek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Sprawdzenie obecnoœci
3. Uchwalenie porz¹dku obrad sesji RG
4. Przyjêcie protoko³u z XX sesji Rady Gminy
5. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta 
6. Sytuacja oœwiaty i kultury w Gminie 
7. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok
8. Uchwa³a w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Miñsk Mazo-
wiecki na lata 2020-2028
9. Uchwa³a w sprawie okreœlenia wysokoœci 
stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwol-
nieñ z tego podatku
10. Uchwa³a w sprawie zmian w Statucie Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Miñsku 
Mazowieckim
11. Uchwa³a w sprawie przyjêcia programu 
wspó³pracy Gminy Miñsk Mazowiecki z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³al-
noœæ po¿ytku publicznego na 2021 rok
12. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych na terenie Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2021 rok oraz Gminnego Pro-
gramu Przeciwdzia³ania Narkomanii na terenie 
Gminy Miñsk Mazowiecki na 2021 rok
13. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y w spra-
wie podjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci 
i porz¹dku na terenie gminy Miñsk Mazowiecki
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18. Podziêkowania dla Pani Skarbnik za wielo-
letni¹ wspó³pracê samorz¹dow¹ z Gmin¹ Miñsk 
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Rozbudowa linii kolejowej 
konsultacje

22 paŸdziernika rozpoczynaj¹ siê konsultacje 
spo³eczne z mieszkañcami naszej gminy w spra-
wie rozbudowy linii kolejowej nr 2 na odcinku 
Warszawa Wschodnia – Miñsk Mazowiecki - 
Siedlce. 
Istniej¹ dwie mo¿liwe formy, którymi miesz-
kañcy mog¹ zg³aszaæ swoje uwagi:
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•

•
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Drodzy mieszkañcy !
Ju¿ teraz mo¿ecie sprawdziæ iloœæ oddanych 
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Czerwon¹. Mapa z iloœci¹ oddanych g³osów 
dostêpna jest na stronie:
www.gov.pl/web/bialoczerwona. Nasza gmina 
ma du¿e szanse na zdobycie FLAGI lub 
MASZTU! Wystarczy, ¿e oddacie swój g³os na 
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Pod Bia³o-Czerwon¹
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23 wrzeœnia powitaliœmy piêkn¹ z³ot¹ jesieñ. 
Wspania³a pogoda zachêci³a ma³ych podró¿ni-
ków do spaceru. Piêciolatki wraz z wycho-
wawc¹ posz³y do lasu na spotkanie z Pani¹ 
Jesieni¹. I choæ ch³opcy bardzo chcieli zoba-
czyæ wilka, w drodze powrotnej uda³o nam siê 
spotkaæ ogromnego lwa, który na chwilê 
przybra³ postaæ kotka :). Wróciliœmy zadowo-
leni, uœmiechniêci, z koszami pe³nymi darów 
jesieni i mnóstwem pomys³ów na to, co z nich 
powstanie.

#kochams³yszeæ to ogólnopolska akcja, która 
ma na celu uwra¿liwienie na potrzeby dzieci      
z wad¹ s³uchu, zapoznanie z protezami s³ucho-
wymi oraz poznanie funkcjonowania i znacze-
nia zmys³u s³uchu. Do akcji w³¹czy³a siê klasa 
III z naszej szko³y. Na lekcji przeprowadzonej 
przez logopedê dzieci pozna³y budowê ucha, 
wcieli³y siê w osobê nies³ysz¹c¹ oraz zapoz-
na³y siê z protezami s³uchu: aparatem i im-
plantem œlimakowym - który mia³y za zadanie 
piêknie pokolorowaæ. 

Z ma³ym poœlizgiem, ale w koñcu informu-
jemy, ¿e w wyniku szkolnych wyborów do 
Samorz¹du Uczniowskiego, stanowisko Prze-
wodnicz¹cej bêdzie piastowaæ w tym roku 
szkolnym Tatiana Celiñska z klasy VIII, a wraz 
z ni¹ bêd¹ dzia³aæ na rzecz wszystkich naszych 
uczniów Dawid Komuda z klasy VIIb oraz 
Oliwia Godlewska równie¿ z klasy VIII. 
Wybranym bardzo serdecznie gratulujemy i ¿y-
czymy owocnej pracy oraz niezbêdnej przy tym 
wytrwa³oœci i cierpliwoœci...

SP Brzóze SP Stojad³a

Skoñczy³y siê wakacje, mogliœmy ju¿ wróciæ 
do swoich Kolegów, Pañ i przedszkola.  Rado-
œci nie by³o koñca. Pierwszy miesi¹c w przed-
szkolu by³ bardzo aktywny. W 2003 roku 
Amerykañski pisarz dla dzieci Peter H. 
Reynolds wyda³ ksi¹¿eczkê pod tytu³em “The 
Dot”. Jej bohaterk¹ jest ma³a Vashti, która 
dziêki malutkiej kropce i wspania³ej nauczy-
cielce plastyki uwierzy³a w swoje mo¿liwoœci.
Od kilku lat 15 wrzeœnia obchodzi siê Interna-
tional Dot Day. Miêdzynarodowy Dzieñ Kropki, 
bo o nim mowa, to œwiêto kreatywnoœci, odwa-
gi i zabawy. W tym roku równie¿ Akwarelka 
postanowi³a hucznie œwiêtowaæ ten niezwyk³y 
dzieñ. By³y kropkowe puzzle, kropkowe 
aktywnoœci z mat¹ do kodowania oraz krop-
kowa foto-budka. Obejrzeliœmy równie¿ film   
o ma³ej Vashti i kropce, która wszystko zmie-
ni³a, a na tablicy przed nasza sal¹ stworzyliœmy 
galeriê prac inspirowan¹ twórczoœci¹ Vashti. 
Za aktywny udzia³ w zakropkowanych dzia³-
aniach grupy otrzyma³y dyplomy. W pi¹tek, 18. 
IX. zosta³a przeprowadzona próbna ewakuacja. 
W tym roku nasz¹ umiejêtnoœæ szybkiego 
wychodzenia z przedszkola sprawdzali stra¿a-
cy z Miñska Mazowieckiego. Panowie pokaz-
ali nam wyposa¿enie wozu stra¿ackiego.

„AKWARELCE”wrzesieñ w  
21.IX. obchodziliœmy Ogólnopolski Dzieñ 
Przedszkolaka. W tym dniu najm³odsza nasza 
grupa – Smerfy, zosta³a pasowana na pe³no-
prawnych przedszkolaków. Niestety Rodzice 
nie mogli uczestniczyæ w tej uroczystoœci, ale 
Panie nagra³y to wydarzenie i najbli¿si naszych 
Smerfów mogli obejrzeæ czego nauczy³y siê 
dzieci w przeci¹gu 3 tygodni. Ka¿da z grup 
otrzyma³a od Pani Dyrektor upominek w 
postaci pysznego tortu.
Jakie jest najfajniejsze œwiêto? Dzieñ Ch³opaka 
oczywiœcie! W tym dniu Muminki otrzyma³y 
list od Pani Jesieni, która przygotowa³a dla 
Nich zabawy i zagadki z okazji Dnia Ch³opaka.
No i siê zaczê³o: ch³opcy zostali "ogoleni" 
przez swoje kole¿anki, póŸniej by³ tor przesz-
kód, ch³opcy zostali makija¿ystami i wykonali 
swoim kole¿ankom i swojej Pani  prawie pro-
fesjonalne makija¿e. Kolejne zadanie polega³o 
na pokolorowaniu krawatu "Super ch³opaka" - 
bo przecie¿ ka¿dy ma takiego obok siebie. A na 
koniec - drobny upominek - samochodziki dla 
ch³opców, a dla wszystkich Muminków lizaki.
By³o tak fajnie, a¿ szkoda, ¿e Dzieñ Kobiet 
dopiero w marcu... 
PaŸdziernik w „Akwarelce” zapowiada siê 
równie emocjonuj¹co.

opracowa³a - M. Filipczyk

Wszystkim Jubilatom sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji 50 
lat po¿ycia ma³¿eñskiego. W 2020 r. lista par odznaczonych medalami 
wynosi³a równe 20. Tegoroczna uroczystoœæ wypad³a w trudnym dla nas 
wszystkich czasie. Nagrodzone pary przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w tym roku obchodzi³y swój 51 jubileusz. Niestety przez wy-
buch pandemii, dopiero w tym roku Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki 
móg³ przekazaæ medale Jubilatom. Forma przekazania odznaczeñ zosta³a 
dostosowana do indywidualnej sytuacji ¿yciowej ma³¿onków. 
Czêœæ par Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki odwiedzi³ osobiœcie, wrêcza-
j¹c medale i upominki.
Jubilaci, którzy zdecydowali siê przybyæ do Urzêdu Gminy Miñsk Mazo-
wiecki na oficjaln¹ uroczystoœæ, zauwa¿yli takie zmiany jak: ograni-
czenie iloœci osób, bezpieczne odleg³oœci oraz inne wymogi sanitarne, 
jakie wymusza na nas obecna pandemia. 
Jak co roku uroczystoœæ odby³a siê w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy 
Miñsk Mazowiecki. W trakcie przebiegu oficjalnego wrêczenia medali 
Prezydenta RP bezpieczeñstwo uczestników by³o rzecz¹ priorytetow¹, 
dlatego te¿ sama uroczystoœæ by³a skromniejsza i ogranicza³a siê do 

wrêczenia medali i podarunków Jubilatom przez Wójta Gminy Miñsk 
Mazowiecki oraz ciep³ych s³ów pe³nych uznania i ¿yczeñ.  
¯yczenia z upominkiem dla ka¿dej z par przekaza³y równie¿ dzieci wraz 
z opiekunami ze Stowarzyszenia Uczniowskiego „Grosz do grosza" w 
Ignacowie. Tegorocznym upominkiem by³ symboliczny Anio³ Dobrego 
Ma³¿eñstwa. My ze swojej strony dziêkujemy cz³onkom Stowarzyszenia 
za ten mi³y gest. 

z³ote
GODYGODY

Jubileusz 50 lat wspólnego po¿ycia ma³¿eñskiego w gminie Miñsk Mazowiecki

Raz jeszcze chcemy z³o¿yæ 
najserdeczniejsze ¿yczenia 
wszystkim nagrodzonym 
i ¿yczyæ du¿o szczêœcia 
oraz radoœci z ¿ycia. 
Dziêkujemy równie¿ za 
zrozumienie obecnej sytuacji, 
za ciep³e przyjêcie uroczystoœci 
oraz indywidualnych odwiedzin.  

w naszej gminie
Dzieñ Edukacji Narodowej

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej mia³y formê symboliczn¹. 
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki przekaza³ ¿yczenia dla wszystkich praco-
wników szkó³ na rêce Dyrektorów szkó³ i przedszkoli z naszego terenu. 
Jednoczeœnie w imieniu Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki raz jeszcze prze-
kazujemy ogromne wyrazy uznania dla pracy nauczycieli i wychowawców 
oraz obs³ugi szkó³, szczególnie w tak trudnej sytuacji epidemicznej w Polsce.
Od 1 wrzeœnia powróci³ tryb zajêæ stacjonarnych, który podlega obostrze-
niom i wielu nakazom w celach przeciwdzia³ania rozprzestrzeniania siê 
pandemii. 

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski.

„Wiem jak wiele poœwiêcenia i wysi³ku potrzeba, aby w takiej sytuacji siê 
odnaleŸæ. Szczególnie Wy musicie siê mierzyæ ze skutkami pracy podczas 
pandemii. Uczniowie s¹ Wam wdziêczni za przekazywan¹ wiedzê i poœwiê-
cany im czas. Praca jak¹ wykonujecie dla uczniów jest prac¹ wa¿n¹, w tym 
momencie wszyscy widzimy jak bardzo. 
Dziêkujê w imieniu swoim i uczniów za Wasze serce i oddanie oraz 
codzienn¹ odpowiedzialn¹ postawê przy wykonywanych obowi¹zkach.”
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NAJPIÊKNIEJSZY OGRÓD
Tegoroczny konkurs zosta³ zorganizowany aby podkreœliæ znaczenie pojedyn-
czych ogrodów i przedogrodów w ca³oœciowym wygl¹dzie naszej gminy oraz 
aby doceniæ mieszkañców, którzy dbaj¹ o swoj¹ posesjê ze szczególn¹ uwag¹. 
Ogród tym bardziej w dzisiejszym œwiecie ma ogromn¹ wagê. W dobie kryzysu 
ekologicznego ka¿da roœlina poprawia czystoœæ powietrza oraz daje ¿yciodajny 
tlen. 

W tegorocznym konkursie wp³ynê³y 3 zg³oszenia. Dwa zg³oszenia na najpiêk-
niejszy ogród oraz jedno na najpiêkniejszy przedogródek. 
Komisja konkursowa w sk³adzie:
El¿bieta  Roguska  -   przewodnicz¹ca
Andrzej  Jaworski  -  zastêpca  przewodnicz¹cego
Anna  Zab³ocka  -  cz³onek
Dokona³a oceny nades³anych prac wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: wra¿enie  
estetyczne, trawniki i ich utrzymanie, kwietniki, skalniaki, zadrzewienia, czêœæ 
wypoczynkowo-ozdobna, pomys³owoœæ i funkcjonalnoœæ ogrodu, otoczenie  
ogrodu, wykorzystanie  wody  ze  zbiorników  retencyjnych.

Jest wiele piêknych ogrodów i przedogrodów na terenie naszej gminy. 

Dlatego ju¿ teraz zachêcamy wszystkich mieszkañców

do udzia³u w konkursie zaplanowanym na rok 2021.

Podzielcie siê ciekawymi rozwi¹zaniami, niezwyk³¹ aran¿acj¹

oraz innymi walorami waszych miejsc relaksu i rodzinnej zabawy.

I miejsce w kategorii 

„Najpiêkniejszy ogród”

i bon  o  wartoœci  500  z³ 

otrzyma³a pani Zofia Gniado 

z Arynowa

 II miejsce w kategorii

„Najpiêkniejszy ogród”

i bon  o  wartoœci  350  z³

otrzyma³a pani Gra¿yna Krupska 

z Kolonii Janów

I miejsce w kategorii 

„Najpiêkniejszy przedogródek”

i bon  o  wartoœci  300  z³ 

otrzyma³a pani Barbara W¹sik 

ze Starej Niedzia³ki

gminny konkurs rozstrzygniêty - 

„Zdjêcia prezentowa³y ciekawe pomys³y mieszkanek 
gminy na ogrodowe aran¿acje. Wiele z nich pomimo 
swej prostoty zaskakiwa³o ciekawymi rozwi¹zaniami, 
inne zachwyca³y piêknem kompozycji ³¹cz¹cych w so-
bie elementy ma³ej architektury, kamienie, kwiaty, 
byliny i krzewy. 
Ogrody okaza³y siê przepiêkne, zadbane i estetycznie 
wykonane, co zosta³o uchwycone na za³¹czonych 
zdjêciach. Szczególne uznanie wzbudzi³ przedogró-
dek, który jest miejscem przenikania dwóch odmien-
nych typów przestrzeni publicznej ulicy i prywatnej 
posesji. Wygl¹d tego miejsca jest bardzo wa¿ny, bo 
œwiadczy o mieszkañcach domu, a co najwa¿niejsze 
w³aœnie od przedogródka zale¿y pierwsze wra¿enie, 
jakie odnosz¹ goœcie, dlatego powinien mieæ charakter 
reprezentacyjny i stanowiæ ozdobn¹ oprawê czêœci 
frontowej gospodarstwa.
Id¹c lub jad¹c ulic¹ Mazowieck¹ w Starej Niedzia³ce 
nie sposób jest nie zauwa¿yæ piêknej alei us³anej po-
marañczowymi aksamitkami, które kwitn¹ zaskaku-
j¹co d³ugo i piêknie, bo od maja do paŸdziernika.”

Relacja komisji konkursowej:

Laureaci konkursu „Najpiêkniejszy ogród i przedogród w Gminie Miñsk Mazowiecki”

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 



7G³osZiemiMiñskiej

NAJPIÊKNIEJSZY OGRÓD
Tegoroczny konkurs zosta³ zorganizowany aby podkreœliæ znaczenie pojedyn-
czych ogrodów i przedogrodów w ca³oœciowym wygl¹dzie naszej gminy oraz 
aby doceniæ mieszkañców, którzy dbaj¹ o swoj¹ posesjê ze szczególn¹ uwag¹. 
Ogród tym bardziej w dzisiejszym œwiecie ma ogromn¹ wagê. W dobie kryzysu 
ekologicznego ka¿da roœlina poprawia czystoœæ powietrza oraz daje ¿yciodajny 
tlen. 

W tegorocznym konkursie wp³ynê³y 3 zg³oszenia. Dwa zg³oszenia na najpiêk-
niejszy ogród oraz jedno na najpiêkniejszy przedogródek. 
Komisja konkursowa w sk³adzie:
El¿bieta  Roguska  -   przewodnicz¹ca
Andrzej  Jaworski  -  zastêpca  przewodnicz¹cego
Anna  Zab³ocka  -  cz³onek
Dokona³a oceny nades³anych prac wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: wra¿enie  
estetyczne, trawniki i ich utrzymanie, kwietniki, skalniaki, zadrzewienia, czêœæ 
wypoczynkowo-ozdobna, pomys³owoœæ i funkcjonalnoœæ ogrodu, otoczenie  
ogrodu, wykorzystanie  wody  ze  zbiorników  retencyjnych.

Jest wiele piêknych ogrodów i przedogrodów na terenie naszej gminy. 

Dlatego ju¿ teraz zachêcamy wszystkich mieszkañców

do udzia³u w konkursie zaplanowanym na rok 2021.

Podzielcie siê ciekawymi rozwi¹zaniami, niezwyk³¹ aran¿acj¹

oraz innymi walorami waszych miejsc relaksu i rodzinnej zabawy.

I miejsce w kategorii 

„Najpiêkniejszy ogród”

i bon  o  wartoœci  500  z³ 

otrzyma³a pani Zofia Gniado 

z Arynowa

 II miejsce w kategorii

„Najpiêkniejszy ogród”

i bon  o  wartoœci  350  z³

otrzyma³a pani Gra¿yna Krupska 

z Kolonii Janów

I miejsce w kategorii 

„Najpiêkniejszy przedogródek”

i bon  o  wartoœci  300  z³ 

otrzyma³a pani Barbara W¹sik 

ze Starej Niedzia³ki

gminny konkurs rozstrzygniêty - 

„Zdjêcia prezentowa³y ciekawe pomys³y mieszkanek 
gminy na ogrodowe aran¿acje. Wiele z nich pomimo 
swej prostoty zaskakiwa³o ciekawymi rozwi¹zaniami, 
inne zachwyca³y piêknem kompozycji ³¹cz¹cych w so-
bie elementy ma³ej architektury, kamienie, kwiaty, 
byliny i krzewy. 
Ogrody okaza³y siê przepiêkne, zadbane i estetycznie 
wykonane, co zosta³o uchwycone na za³¹czonych 
zdjêciach. Szczególne uznanie wzbudzi³ przedogró-
dek, który jest miejscem przenikania dwóch odmien-
nych typów przestrzeni publicznej ulicy i prywatnej 
posesji. Wygl¹d tego miejsca jest bardzo wa¿ny, bo 
œwiadczy o mieszkañcach domu, a co najwa¿niejsze 
w³aœnie od przedogródka zale¿y pierwsze wra¿enie, 
jakie odnosz¹ goœcie, dlatego powinien mieæ charakter 
reprezentacyjny i stanowiæ ozdobn¹ oprawê czêœci 
frontowej gospodarstwa.
Id¹c lub jad¹c ulic¹ Mazowieck¹ w Starej Niedzia³ce 
nie sposób jest nie zauwa¿yæ piêknej alei us³anej po-
marañczowymi aksamitkami, które kwitn¹ zaskaku-
j¹co d³ugo i piêknie, bo od maja do paŸdziernika.”

Relacja komisji konkursowej:

Laureaci konkursu „Najpiêkniejszy ogród i przedogród w Gminie Miñsk Mazowiecki”

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 



Miñsk Mazowiecki,ul. Traugutta 15

tel. 25 758 02 94,25 758 01 77

e-mail: pucharek@autograf.pl

STEMPLE, DATOWNIKI, IDENTYFIKATORY,

PUCHARY, STATUETKI, DYPLOMY,

MEDALE, PODZIÊKOWANIA

PIECZ¥TKI - TROFEA SPORTOWE

Jak szybko sprzedaæ
dom, mieszkanie, dzia³kê?

Pokazuj¹c swoj¹ ofertê 
na zdjêciu lotniczym!

Promocja na wykonanie  zdjêæ dla inwestorów indywidualnych
oraz  Biur Sprzeda¿y Nieruchomoœci

Teraz jeden wylot

150 z³!
604 44 22 45 jacek@modelex.pl
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2018
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ul. Pi³sudskiego 41/43
Miñsk Mazowiecki

tel. 602 292 006
www.argoag.pl
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VAKER
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DOCIEPLANIE BUDYNKÓWDOCIEPLANIE BUDYNKÓW

tel. 502 053 214

szybko - tanio - solidnie

Miñsk Mazowiecki / PKP Anielina

tel. 602 503 204

2S P R Z E D A M  dzia³kê budowlan¹ - 800 m , media

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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Gmina Miñsk Mazowiecki podpisa³a umowê o powierzenie grantu w ra-
mach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prio-
rytetowej nr I „Powszechny dostêp do szybkiego Internetu" dzia³ania 1.1 
„Wyeliminowanie terytorialnych ró¿nic w mo¿liwoœci dostêpu do szeroko-
pasmowego internetu o wysokich przepustowoœciach dotycz¹c¹ realizacji 
projektu grantowego pn. zdalna Szko³a + w ramach ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. Celem projektu jest zapewnienie uczniom mo¿liwoœci realizo-
wania zdalnej nauki.

W ramach powy¿szej umowy Grantobiorca - Gmina Miñsk Mazowiecki 
otrzyma³a dofinansowanie w kwocie 95 000 z³ na zakup 38 sztuk laptopów dla 
uczniów z rodzin wielodzietnych (+3) Szkó³ Podstawowych z terenu Gminy. 

G³osZiemiMiñskiej10

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

wykonanie altany 
przy œwietlicy w Targówce 

Zadanie „Wykonanie altany przy œwietlicy w Targówce” wspó³finansowano przy 
pomocy œrodków z bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So³ectw MAZOWSZE 2020”
Zakres rzeczowy inwestycji obejmowa³ dostawê oraz monta¿ altany ogrodowej wraz 
ze sto³em drewnianym, na dzia³ce przy ul. Mazowieckiej 39, w Targówce

Zadanie „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Hucie Miñskiej 
z siedzib¹ w CielechowiŸnie” wspó³finansowano przy pomocy œrodków z bud-
¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji So³ectw MAZOWSZE 2020”
Zakres inwestycji obejmowa³ dostawê oraz monta¿ wiaty rowerowej zapewnia-
j¹cej zadaszenie dla 15 rowerów wraz z wykonaniem utwardzenia kostk¹, przy 
Szkole Podstawowej  w Hucie Miñskiej.

Zadanie „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance” 
wspó³finansowano przy pomocy œrodków z bud¿etu Województwa Mazowiec-
kiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So³ectw MAZOWSZE 
2020”
Zakres inwestycji obejmowa³ dostawê oraz monta¿ wiaty rowerowej zapewnia-
j¹cej zadaszenie dla 15 rowerów wraz z wykonaniem utwardzenia kostk¹, przy 
Szkole Podstawowej w Mariance. 

Zakup i dostawa laptopów dla Szkó³ Podstawowych 
z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki w ramach realizacji
projektu grantowego pod nazw¹ Zdalna Szko³a+ 

Ca³kowita wartoœæ projektu:  93 480 z³
Wartoœæ dofinansowania:       93 480 z³

wykonanie wiat rowerowych
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 wykorzys-
taniem tego wêgla, wêgla kamiennego w po-
staci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawie-
raj¹cych biomasê o wilgotnoœci w stanie robo-
czym powy¿ej 20 proc. (np. mokrego drewna)

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastiko-
wymi torbami i butelkami, ubraniami, opadami 
z gumy, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów 
potwierdzaj¹cych 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.

Szanowni Mieszkañcy.
Na terenie naszej gminy rozpoczê³a siê inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. Jest ona realizowana w zwi¹zku z koniecznoœci¹ dzia³añ na rzecz 
poprawy jakoœci powietrza jakie prowadzone s¹ na obszarze ca³ego województwa mazowieckiego. Podstawowym celem inwen-
taryzacji jest zlokalizowanie wszystkich Ÿróde³ niskiej emisji (lokalnych kot³owni wêglowych i pieców grzewczych). „Inwentaryzacja 
Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” realizowana jest przy pomocy œrodków z bud¿etu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
Informujemy, i¿ na zlecenie Gminy Miñsk Mazowiecki „Inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” realizuje 
firma Grupa BST sp. z o.o. z siedzib¹ w Katowicach. 
Ankietê dotycz¹c¹ inwentaryzacji Ÿróde³ ciep³a dla Pañstwa wygody i bezpieczeñstwa mo¿na wype³niæ równie¿ w formie online: 
https://minskmazowiecki.pl, w zak³adce Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. 
Zachêcamy do korzystania z tej formy spisu. Ponadto informujemy, ¿e dla ka¿dego budynku, w którym znajduje siê Ÿród³o ciep³a 
nale¿y wype³niæ osobne ankiety. Prosimy o Pañstwa wsparcie w realizacji tego zadania oraz wspó³pracê z Wykonawc¹ realizuj¹cym 
Inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a. Prosimy o podawanie rzetelnych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi.

„Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” 
realizowana jest przy pomocy œrodków 

z bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 
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raj¹cych biomasê o wilgotnoœci w stanie robo-
czym powy¿ej 20 proc. (np. mokrego drewna)

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastiko-
wymi torbami i butelkami, ubraniami, opadami 
z gumy, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów 
potwierdzaj¹cych 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.

Szanowni Mieszkañcy.
Na terenie naszej gminy rozpoczê³a siê inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. Jest ona realizowana w zwi¹zku z koniecznoœci¹ dzia³añ na rzecz 
poprawy jakoœci powietrza jakie prowadzone s¹ na obszarze ca³ego województwa mazowieckiego. Podstawowym celem inwen-
taryzacji jest zlokalizowanie wszystkich Ÿróde³ niskiej emisji (lokalnych kot³owni wêglowych i pieców grzewczych). „Inwentaryzacja 
Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” realizowana jest przy pomocy œrodków z bud¿etu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
Informujemy, i¿ na zlecenie Gminy Miñsk Mazowiecki „Inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” realizuje 
firma Grupa BST sp. z o.o. z siedzib¹ w Katowicach. 
Ankietê dotycz¹c¹ inwentaryzacji Ÿróde³ ciep³a dla Pañstwa wygody i bezpieczeñstwa mo¿na wype³niæ równie¿ w formie online: 
https://minskmazowiecki.pl, w zak³adce Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. 
Zachêcamy do korzystania z tej formy spisu. Ponadto informujemy, ¿e dla ka¿dego budynku, w którym znajduje siê Ÿród³o ciep³a 
nale¿y wype³niæ osobne ankiety. Prosimy o Pañstwa wsparcie w realizacji tego zadania oraz wspó³pracê z Wykonawc¹ realizuj¹cym 
Inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a. Prosimy o podawanie rzetelnych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi.

„Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” 
realizowana jest przy pomocy œrodków 

z bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 
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I n f o r m a c j e d l a o s ó b u z a l e ¿ n i o n y c h i i c h r o d z i n 

Niepewnoœæ, strach, brak wiary w siebie - tak swój stan po og³oszeniu restrykcji   
zwi¹zanych z pandemi¹ koronawirusa opisuje  Zuzanna. 36-latka, która jest w   
trakcie leczenia uzale¿nienia od alkoholu, poczu³a, ¿e w jednej chwili za³ama³ 
siê jej œwiat. Nowa, trzeŸwa rzeczywistoœæ budowana mozolnie od kilku mie-
siêcy stanê³a pod du¿ym znakiem zapytania. Zuzanna zdecydowa³a siê pod-
j¹æ leczenie pod koniec ubieg³ego roku. Jak sama mówi, od tego czasu ¿y³a w 
swego rodzaju ochronnej bañce. – T¹ ochron¹ by³y regularne spotkania z tera-
peutk¹ uzale¿nieñ. Nawet jak coœ mi nie sz³o, przychodzi³y gorsze chwile, mia-
³am œwiadomoœæ, ¿e ju¿ jutro, czy pojutrze spotkam siê z pani¹ Mari¹ i ona 
wszystko wyprostuje – t³umaczy Zuzanna. Wyjaœnia, ¿e od listopada unika 
wiêkszych spotkañ towarzyskich, zrezygnowa³a z zabawy Sylwestrowej        
i hucznie obchodzonych co roku w lutym urodzin. Ba³a siê pokus, wola³a nie   
prowokowaæ sytuacji, które dotychczas stanowi³y okazjê do napicia siê  
jeszcze wiêcej, ni¿ samotnie niemal co wieczór. Powoli dochodzi³y jednak     
z terapeutk¹ do wniosku, ¿e jest gotowa na pierwsz¹ wiêksz¹ bezalkoholow¹ 
imprezê (wieczór panieñski siostry). Wtedy jednak pojawi³ siê koronawirus.   
Niestety wraz z og³oszeniem restrykcji oœrodek, w którym Zuzanna mia³a 
terapiê, przeszed³ w tryb pracy dy¿urowej, a spotkania z terapeutami czasowo 
wstrzymano. W podobnej sytuacji znalaz³y siê tysi¹ce uzale¿nionych w ca³ej 
Polsce. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa w wielu miejscach praktycznie z dnia 
na dzieñ odwo³ano bezpoœrednie wizyty u terapeutów uzale¿nieñ oraz inne   

Wiele rodzin oczekuje natychmiastowej poprawy po zaprzestaniu 
picia prze osobê pij¹c¹. Faktycznie, z pocz¹tku wszyscy s¹ zauroczeni 
faktem, ¿e on lub ona nie pije. To jest cudowne w porównaniu z 
niedawnym okresem aktywnego uzale¿nienia. Jednak doœæ szybko – 
po kilku miesi¹cach, po roku – okazuje siê, ¿e nadal jest kiepsko. Nie 
ma co prawda alkoholu, s¹ jednak pretensje, nerwy, chwiejne emocje i 
brak porozumienia. Oto w³aœnie alkoholik wyszed³ z krêgu na³ogu, nie 
wkroczy³ jednak nauki innego, lepszego ¿ycia lub te¿ niedaleko siê na 
tej drodze posun¹³. Anonimowi Alkoholicy mówi¹ o kimœ takim, ¿e 
jest suchy, ale nie trzeŸwy. TrzeŸwieæ to coœ wiêcej ni¿ niepicie 
alkoholu. TRZE•WOŒÆ TO SPOSÓB ̄ YCIA.
Osoby , które wierz¹, ¿e mog¹ nadal kontrolowaæ swoje picie bêd¹ pró-
bowa³y picia kontrolowanego, co prêdzej czy póŸniej skoñczy siê dal-
szym ci¹giem postêpuj¹cej choroby.
Uznaæ swoj¹ zale¿noœæ od alkoholu, nazwaæ siê alkoholikiem to dla 
setek tysiêcy mê¿czyzn i kobiet zmiana rozumienia, ¿e jest siê bezsil-
nym wobec alkoholu. Dla wielu jest to sprawa ¿ycia i œmierci . „Jestem 
alkoholikiem” – oznacza dla nich szansê pozytywnej identyfikacji, 
przyjêcie pozytywnego programu dzia³ania i zapocz¹tkowania 
osobistego rozwoju.

„JESTEM TRZE•WYM ALKOHOLIKIEM”
– zawsze brzmi dumnie.

to sposób na ¿ycie

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

spotkania - na przyk³ad anonimowych alkoholików czy grup wsparcia 
dla osób, które wspomagaj¹ terapiê uzale¿nieñ. Wed³ug Pañstwowej 
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w skali kraju tego 
typu grup dzia³a ok. 2,3 tys. Ich cz³onkowie stracili oparcie, jakie dawa³ 
im kontakt ze specjalist¹ i osobami o podobnych doœwiadczeniach.
Izolacja, brak kontaktów towarzyskich oraz zawieszenie bezpoœrednich   
zajêæ z terapeutami lub mityngów mog¹ znacz¹co utrudniæ utrzymanie 
abstynencji. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e uzale¿nieni nie zostali  pozos-
tawieni z problemem sam  na  sam - wyjaœnia  Katarzyna £ukowska,  
p.o.  Dyrektor PARPA. Osoby bêd¹ce w trakcie terapii uzale¿nienia      
w poradni maj¹   mo¿liwoœæ kontynuowania leczenia. Mog¹ odbywaæ 
wizyty online lub przez telefon.
Gdzie szukaæ wsparcia?
• Osoby objête leczeniem powinny skontaktowaæ siê z poradni¹ i uzyskaæ   
szczegó³owe informacje o mo¿liwoœci zdalnego kontynuowania terapii.
Listê placówek leczenia uzale¿nieñ mo¿na znaleŸæ pod tym adresem: 
http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa.
• Osoby, które nie mia³y mo¿liwoœci rozpoczêcia leczenia, ale 
otrzyma³y ju¿ konkretny termin pierwszej wizyty, mog¹ odbyæ j¹ tele-
fonicznie lub online. Aby ustaliæ szczegó³y, nale¿y kontakto-
waæ siê z dan¹ placówk¹.
• Przez wiêkszoœæ dnia wsparcie mo¿na uzyskaæ na infolinii 
Anonimowych Alkoholików: tel. 801 033 242 (codziennie w godzi-
nach  8:00-22:00).
• Wspólnota AA prowadzi tak¿e mityngi online (m.in. za poœred-
nictwem  Skype oraz Google Meet). Pe³n¹ listê oraz daty spotkaæ mo¿na 
znaleŸæ  na stronie  w w w . a a 2 4 . p l / p l / m i t y n g i - o n - l i n e .
• Platforma Helping Hand pozwala u¿ytkownikom skorzystaæ z po-
rady specjalisty  za poœrednictwem czata oraz wideorozmowy. Na cza-
cie mo¿na tak¿e porozmawiaæ z innymi osobami zmagaj¹cymi siê          
z uzale¿nieniem – to okazja do wspierania siê i wymiany doœwiadczeñ. 
Szczegó³y pod adresem: www.hh24.pl. 
Rejestracji mo¿na dokonaæ anonimowo, a podstawowa wersja 
aplikacji  jest darmowa.  
• Kontrolê nad uzale¿nieniem u³atwia tak¿e aplikacja Na³ogometr 2.0 
dostêpna pod adresem: www.nalogometr.pl/pl/.
Wsparciem w utrzymaniu abstynencji mo¿e byæ tak¿e ogl¹danie filmów 
poœwiêconych tej tematyce oraz czytanie publikacji. Przydatne mater-
ia³y znajduj¹ siê m.in. na stronach  www.parpa.pl  czy www.aa24.pl
W internetowych ksiêgarniach mo¿na znaleŸæ tak¿e wiele ksi¹¿ek 
ekspertów od terapii uzale¿nieñ.

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

CIÊ¯KA SYTUACJA UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU

JAK UTRZYMAÆ ABSTYNENCJÊ W CZASIE PANDEMII?

E k o l o g i a w g m i n i e opracowa³ - Jacek Maria Jeliñskizielona gmina

E-mobilnoœæ

Opracowanie dzia³u - JMJ

Krajowa bran¿a instalacji fotowoltaicznej notu-
je niespotykany od dawna wzrost. Rok do roku 
jest to ponad 60%. Firmy us³ugowe oferuj¹ce 
monta¿ instalacji powstaj¹ jak grzyby po desz-
czu. Zbudowanie w³asnej mini elektrowni s³o-
necznej nie jest nadzwyczaj karko³omnym przed-
siêwziêciem. I st¹d niew¹tpliwie boom na takie 
us³ugi. Sam monta¿ paneli na rusztowaniu 
umieszczonym na dachu lub gruncie - oczy-
wiœcie ta druga opcja jest zdecydowanie ³at-
wiejsza do realizacji - nie nastrêcza wiêkszych 
trudnoœci. Ju¿ dziœ mo¿na bez k³opotów kupiæ 
w wyspecjalizowanych hurtowniach lub sieci 
wszystkie niezbêdne elementy. £¹czenie 
elektryczne paneli te¿ nie jest trudne. Po zmon-
towaniu mechanicznym ogniw i po³¹czeniu ich 
w ³añcuch zakoñczony inwerterem musimy 
tylko zamówiæ elektryka z pañstwowymi upra-
wnieniami, aby fachowo sprawdzi³ nasz¹ insta-
lacjê przed w³¹czeniem jej do sieci ener-
getycznej.Koszt najtañszej instalacji 3 kW dziœ 
to w przybli¿eniu 8 000 z³!

TRZE•WOŒÆ

Trwa jeszcze drugi nabór wniosków o dofi-
nansowanie domowych instalacji PV. Z³o-
¿enie wniosku jest mo¿liwe na stronie 
gov.pl po zalogowaniu siê do panelu Mój 
GOV i wybraniu e-us³ugi „Skorzystaj z pro-
gramu Mój pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ 
refundacjê kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, 
kto w ubieg³ym lub w tym roku zbudowa³, 
uruchomi³ i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sie-
ci energetycznej PGE swoj¹ przydomow¹ 
instalacjê fotowoltaiczn¹. Wystarczy 
przys³aæ wniosek. Maksymalna kwota, jak¹ 
mo¿emy otrzymaæ to ok. 5 tys. z³. „Mój 
pr¹d” pokrywa do po³owy koszty zakupu     
i monta¿u mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

Program jest dofinansowany

z bud¿etu Pañstwa.

obs³ugi pojazdów elektrycznych

BEZPIECZEÑSTWO 

Coraz czêœciej docieraj¹ do nas sensacyjne informacje o wybuchach lub po¿arach elektry-
cznych pojazdów. Czy te modne gad¿ety s¹ niebezpieczne? 
S¹, oczywiœcie. Ale w nie wiêkszym stopniu ni¿ klasyczny rower, skuter, hulajnoga czy 
motocykl. Przecie¿ w ka¿dym samochodzie wozimy kilkadziesi¹t kilogramów substancji, 
której niekontrolowany zap³on ma charakter wybuchu. To benzyna w zbiorniku. •ród³em 
energii w e-pojazdach s¹ akumulatory Litowo-jonowe. I to w³aœnie one mog¹ byæ, w szcze-
gólnych okolicznoœciach, odpowiedzialne za ewentualny wybuch lub zap³on. Akumulator 
zawiera w œrodku wêglow¹ elektrodê, druga zbudowana jest porowatych soli litu - lekkiego 
metalu, który w obecnoœci tlenu bardzo ³atwo siê zapala i jest niezwykle trudny do ugaszenia. 
Elektrolitem w tych ogniwach s¹ organiczne rozpuszczalniki, te¿ bardzo ³atwopalne. Jednak¿e 
do zap³onu lub wybuchu akumulatora, w przypadku prawid³owej obs³ugi i eksploatacji, 
praktycznie nie dochodzi. Wypadki zdarzaj¹ siê tylko wtedy, gdy u¿ytkownik - byæ mo¿e 
nieœwiadomie - uszkodzi mechanicznie obudowê akumulatora, u¿yje do ³adowania innej ni¿ 
fabryczna ³adowarki lub bêdzie eksploatowa³ zu¿yte ju¿ ogniwo. Te akumulatory wytrzymuj¹ 
ok. 1000 cykli ³adowania. I w tym przedziale czasowym s¹ absolutnie bezpieczne. 

 
coraz 
tañsza
fotowoltaika

sam zbuduj
swoj¹ elektrowniê



foto: Jacek Maria Jeliñski

G³osZiemiMiñskiej12 G³osZiemiMiñskiej 13

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

Niepewnoœæ, strach, brak wiary w siebie - tak swój stan po og³oszeniu restrykcji   
zwi¹zanych z pandemi¹ koronawirusa opisuje  Zuzanna. 36-latka, która jest w   
trakcie leczenia uzale¿nienia od alkoholu, poczu³a, ¿e w jednej chwili za³ama³ 
siê jej œwiat. Nowa, trzeŸwa rzeczywistoœæ budowana mozolnie od kilku mie-
siêcy stanê³a pod du¿ym znakiem zapytania. Zuzanna zdecydowa³a siê pod-
j¹æ leczenie pod koniec ubieg³ego roku. Jak sama mówi, od tego czasu ¿y³a w 
swego rodzaju ochronnej bañce. – T¹ ochron¹ by³y regularne spotkania z tera-
peutk¹ uzale¿nieñ. Nawet jak coœ mi nie sz³o, przychodzi³y gorsze chwile, mia-
³am œwiadomoœæ, ¿e ju¿ jutro, czy pojutrze spotkam siê z pani¹ Mari¹ i ona 
wszystko wyprostuje – t³umaczy Zuzanna. Wyjaœnia, ¿e od listopada unika 
wiêkszych spotkañ towarzyskich, zrezygnowa³a z zabawy Sylwestrowej        
i hucznie obchodzonych co roku w lutym urodzin. Ba³a siê pokus, wola³a nie   
prowokowaæ sytuacji, które dotychczas stanowi³y okazjê do napicia siê  
jeszcze wiêcej, ni¿ samotnie niemal co wieczór. Powoli dochodzi³y jednak     
z terapeutk¹ do wniosku, ¿e jest gotowa na pierwsz¹ wiêksz¹ bezalkoholow¹ 
imprezê (wieczór panieñski siostry). Wtedy jednak pojawi³ siê koronawirus.   
Niestety wraz z og³oszeniem restrykcji oœrodek, w którym Zuzanna mia³a 
terapiê, przeszed³ w tryb pracy dy¿urowej, a spotkania z terapeutami czasowo 
wstrzymano. W podobnej sytuacji znalaz³y siê tysi¹ce uzale¿nionych w ca³ej 
Polsce. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa w wielu miejscach praktycznie z dnia 
na dzieñ odwo³ano bezpoœrednie wizyty u terapeutów uzale¿nieñ oraz inne   

Wiele rodzin oczekuje natychmiastowej poprawy po zaprzestaniu 
picia prze osobê pij¹c¹. Faktycznie, z pocz¹tku wszyscy s¹ zauroczeni 
faktem, ¿e on lub ona nie pije. To jest cudowne w porównaniu z 
niedawnym okresem aktywnego uzale¿nienia. Jednak doœæ szybko – 
po kilku miesi¹cach, po roku – okazuje siê, ¿e nadal jest kiepsko. Nie 
ma co prawda alkoholu, s¹ jednak pretensje, nerwy, chwiejne emocje i 
brak porozumienia. Oto w³aœnie alkoholik wyszed³ z krêgu na³ogu, nie 
wkroczy³ jednak nauki innego, lepszego ¿ycia lub te¿ niedaleko siê na 
tej drodze posun¹³. Anonimowi Alkoholicy mówi¹ o kimœ takim, ¿e 
jest suchy, ale nie trzeŸwy. TrzeŸwieæ to coœ wiêcej ni¿ niepicie 
alkoholu. TRZE•WOŒÆ TO SPOSÓB ̄ YCIA.
Osoby , które wierz¹, ¿e mog¹ nadal kontrolowaæ swoje picie bêd¹ pró-
bowa³y picia kontrolowanego, co prêdzej czy póŸniej skoñczy siê dal-
szym ci¹giem postêpuj¹cej choroby.
Uznaæ swoj¹ zale¿noœæ od alkoholu, nazwaæ siê alkoholikiem to dla 
setek tysiêcy mê¿czyzn i kobiet zmiana rozumienia, ¿e jest siê bezsil-
nym wobec alkoholu. Dla wielu jest to sprawa ¿ycia i œmierci . „Jestem 
alkoholikiem” – oznacza dla nich szansê pozytywnej identyfikacji, 
przyjêcie pozytywnego programu dzia³ania i zapocz¹tkowania 
osobistego rozwoju.

„JESTEM TRZE•WYM ALKOHOLIKIEM”
– zawsze brzmi dumnie.

to sposób na ¿ycie

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

spotkania - na przyk³ad anonimowych alkoholików czy grup wsparcia 
dla osób, które wspomagaj¹ terapiê uzale¿nieñ. Wed³ug Pañstwowej 
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w skali kraju tego 
typu grup dzia³a ok. 2,3 tys. Ich cz³onkowie stracili oparcie, jakie dawa³ 
im kontakt ze specjalist¹ i osobami o podobnych doœwiadczeniach.
Izolacja, brak kontaktów towarzyskich oraz zawieszenie bezpoœrednich   
zajêæ z terapeutami lub mityngów mog¹ znacz¹co utrudniæ utrzymanie 
abstynencji. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e uzale¿nieni nie zostali  pozos-
tawieni z problemem sam  na  sam - wyjaœnia  Katarzyna £ukowska,  
p.o.  Dyrektor PARPA. Osoby bêd¹ce w trakcie terapii uzale¿nienia      
w poradni maj¹   mo¿liwoœæ kontynuowania leczenia. Mog¹ odbywaæ 
wizyty online lub przez telefon.
Gdzie szukaæ wsparcia?
• Osoby objête leczeniem powinny skontaktowaæ siê z poradni¹ i uzyskaæ   
szczegó³owe informacje o mo¿liwoœci zdalnego kontynuowania terapii.
Listê placówek leczenia uzale¿nieñ mo¿na znaleŸæ pod tym adresem: 
http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa.
• Osoby, które nie mia³y mo¿liwoœci rozpoczêcia leczenia, ale 
otrzyma³y ju¿ konkretny termin pierwszej wizyty, mog¹ odbyæ j¹ tele-
fonicznie lub online. Aby ustaliæ szczegó³y, nale¿y kontakto-
waæ siê z dan¹ placówk¹.
• Przez wiêkszoœæ dnia wsparcie mo¿na uzyskaæ na infolinii 
Anonimowych Alkoholików: tel. 801 033 242 (codziennie w godzi-
nach  8:00-22:00).
• Wspólnota AA prowadzi tak¿e mityngi online (m.in. za poœred-
nictwem  Skype oraz Google Meet). Pe³n¹ listê oraz daty spotkaæ mo¿na 
znaleŸæ  na stronie  w w w . a a 2 4 . p l / p l / m i t y n g i - o n - l i n e .
• Platforma Helping Hand pozwala u¿ytkownikom skorzystaæ z po-
rady specjalisty  za poœrednictwem czata oraz wideorozmowy. Na cza-
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Lockdown  Autor:Robert Ziêbiñski  - Wydawnictwo Kobiece £ukasz Kierus, 2020.

72 godziny w Warszawie ogarniêtej chaosem. W zdominowanej przez pandemiê rzeczywistoœci 
zdeterminowana matka z³amie ka¿d¹ zasadê, ¿eby ocaliæ ¿ycie dziecka. Olga ma wszystko. Miliony 
na koncie, wielki dom, firmê oraz córkê, któr¹ kocha nad ¿ycie. Za miesi¹c otworzy swój najnowszy 
biznes - gigantyczn¹ galeriê handlow¹ w stolicy. Nigdy nie by³a ryzykantk¹. Zawsze potrafi³a dzia³aæ 
tak, by nic nie straciæ. Jest pi¹tek. Olga dowiaduje siê, ¿e ktoœ uprowadzi³ jej córkê Dominikê. 
Porywacz ¿¹da zap³acenia dziesiêciu milionów euro do poniedzia³ku. Zdobycie tych pieniêdzy nie 
by³oby dla Olgi wielkim problemem, gdyby nie lockdown. Odciêta od bankowych kont musi znaleŸæ 
sposób na zdobycie pieniêdzy. Na ulicach wybuchaj¹ zamieszki, a wirus zbiera œmiertelne ¿niwo. 
Zaczyna siê rozpaczliwy wyœcig z czasem. Olga bêdzie musia³a wnikn¹æ do przestêpczego œwiata 
warszawskich gangsterów. Tylko tam mo¿e dostaæ to, czego szuka.

Farma pere³  Autor: Liza Marklund -  Wydawnictwo Czarna Owca, 2020.

Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych. M³oda Kiona mieszka z rodzin¹ na niewielkiej wyspie na 
Po³udniowym Pacyfiku. Na co dzieñ, odizolowana od reszty œwiata, pracuje na farmie pere³ - nurkuje 
i dogl¹da ich hodowli. Pewnego ranka fale wyrzucaj¹ na brzeg ¿aglówkê. Na pok³adzie jest ranny 
mê¿czyzna. Ma na imiê Erik, pochodzi ze Szwecji. To pocz¹tek opowieœci, która stawia pytania o sens 
¿ycia i cenê, jak¹ przychodzi nam p³aciæ za bogactwo. Jak daleko mo¿emy siê posun¹æ, by pomóc 
tym, których kochamy?

Mój dom  Autor: Astrid Desbordes, Paulina Martin -  Wydawnictwo Entliczek, 2020.

Bardzo lubiê mój dom. Ale czasem zostawiam go na chwilê, ¿eby zobaczyæ, jak mieszkaj¹ inni...

Piêtnaœcie lat po zakoñczeniu szko³y znów siê spotkali. Bal absolwentów by³ idealn¹ okazj¹ do tego, aby wróciæ 
pamiêci¹ do tego, co czuli do siebie w szkolnych czasach. Julia – b³yskotliwa, pe³na uroku szefowa dzia³u 
marketingu bez trudu rozpozna³a w t³umie Piotra. Zwyk³ego kumpla, z którym wychodzi³a na piwo w wolny 
weekend i który œmia³ siê z jej ¿artów. I który mia³ to coœ. W koñcu ich fantazje mog³y siê spe³niæ – w sali 
muzycznej, na ostatnim piêtrze budynku szko³y…

Autor: Jozef Karika, Wydawca: Stara Szko³a

Samotnoœæ

Opowiadanie Jozefa Kariki na czas kwarantanny!
Samotnoœæ - najwiêksza obawa ludzkoœci. Czai siê w k¹tach, wyczekuje. Zawsze gotowa do ataku. Nocna 
przeja¿d¿ka poci¹giem wydawa³a siê dobrym sposobem na ucieczkê przed samotnoœci¹. Górski krajobraz za 
oknem, monotonny stukot kó³. I pewien pasa¿er w ¿ó³tej kurtce... Czy rzeczywiœcie uda siê uciec?
Nagroda dla najlepszego opowiadania grozy na S³owacji!
Mistrz s³owackiego horroru znów w szczytowej formie!

podstawowe 
dane techniczne

Podwozie: MAN TGM 18.320 4×4 BB
Silnik: moc 235 KW (320 KM), EURO 6
Kabina: 6 miejsc w uk³adzie 1+1+4
Rok produkcji: 2020
Zbiornik wodny: 4410 l
Zbiornik œrodka pianotwórczego: 460 l
Autopompa:  S20HP
Dzia³ko wodno-pianowe typ DWP 16 
Szybkie natarcie: wodno-pianowe, 
d³ugoœæ wê¿a 60m
Instalacja zraszaczowa: 
2x z przodu pojazdu, 2x po bokach
Wyci¹garka elektryczna max. uci¹g 8165 kg
Maszt oœwietleniowy 
sprzêt ³¹cznoœci radiowej
I inne...
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Parter nowego pawilonu jest ju¿ wybudowany. Obecnie prace skupiaj¹ siê
na wylaniu stropu oraz zakoñczeniu murowania œcian os³onowych i dzia³owych.
Po zwi¹zaniu strunobetonu rozpocznie siê budowa nastêpnej kondygnacji, 
klatka schodowa jest ju¿ widoczna. Prace przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem.

foto: Jacek Maria Jeliñski

G m i n n e i n w e s t y c j e

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej

W pi¹tkowe popo³udnie 2 paŸdziernika w Stojad³ach, mieszkañcy i zaproszeni goœcie mogli 
uczestniczyæ w d³ugo oczekiwanym wydarzeniu. O godzinie 17 dosz³o do uroczystego przy-
witania nowego samochodu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Stojad³ach.
Samochód marki MAN TGM 18.320 przyjecha³ prosto z fabryki, w której zosta³ zabudowany 
jako œredni samochód ratowniczo-gaœniczy o pojemnoœci zbiornika 4500 litrów.
Ten niezwykle wa¿ny zakup warty 909 585 z³otych, mo¿liwy by³ dziêki pozyskaniu dofinanso-
waniu od wielu instytucji. Gmina Miñsk Mazowiecki wy³o¿y³a na zakup 349 585 z³otych, Ko-
mendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej ze œrodków przekazanych przez zak³ady ubez-
pieczeniowe przeznaczy³ 300 000 z³, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
przekaza³y 150 000 z³, a Samorz¹d Województwa Mazowieckiego wspó³finansowa³ zakup do-
k³adaj¹c 100 000 z³. Natomiast OSP Stojad³a przeznaczy³y na zakup swojego nowego pojazdu 
10 000 z³.
W tym wa¿nym dla stojeckiej spo³ecznoœci momencie uczestniczyli liczni goœcie, miêdzy in-
nymi Wójt Antoni Janusz Piechoski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemys³aw Pawe³ Wojda, 
Radny Zbigniew Janusz Chodziñski, Starosta Miñski Antoni Jan Tarczyñski, a tak¿e przed-
stawiciel biura poselskiego Pose³ na Sejm RP Pani Teresy Wargockiej. Nie zawiedli tak¿e dru-
howie z zaprzyjaŸnionych jednostek: OSP Brzóze, OSP Zamienie, OSP Królewiec, OSP Janów, 
OSP Stara Niedzia³ka, OSP Miñsk Mazowiecki. Wspólnie ze swoimi kolegami ze Stojade³ 
uhonorowali ten moment przejazdem w kolumnie samochodów po¿arniczych. Gratulujemy 
stra¿akom OSP Stojad³a udanego zakupu, aby s³u¿y³ im bezproblemowo przez d³ugie lata, a 
wszystkim osobom, które wspar³y finansowo lub merytorycznie ten zakup gor¹co dziêkujemy.

Nowy samochód ratowniczo-gaœniczy
dla OSP Stojad³a

opracowa³ i zdjêcia wykona³: Pawe³ Tafil
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