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W numerze

Szanowni Pañstwo,

W dniu 1 wrzeœnia rozpoczynamy nowy rok 
szkolny. Tym samym zaczyna siê czas wytê-
¿onej pracy uczniów, którzy mieli dwa mie-
si¹ce wakacji na nabranie i si³, i ochoty do 
nauki. Przez te letnie tygodnie samorz¹d gminy 
zatroszczy³ siê o to, aby warunki nauki dla 
naszych dzieci by³y jak najlepsze.  Niezbêdne 
prace remontowe w naszych placówkach 
oœwiatowych ukoñczono na czas i mam na-
dziejê, ¿e stan¹ siê one miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i bezpiecznym, 
gdzie zdobywanie i poszerzanie wiedzy sprawi uczniom i ich nauczycielom 
wiele satysfakcji. Samych doskona³ych ocen Wam ¿yczê.
Sierpieñ to te¿ miesi¹c dwóch wa¿nych œwi¹t. Wa¿nych szczególnie dla naszej 
gminy, gminy która jako jedna z nielicznych w Polsce ma na swoim terenie 
lotnisko wojskowe. 15 sierpnia, w rocznicê Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, 
przypada Œwiêto Wojska. W tym roku, w Miñsku Mazowieckim obchodziliœmy 
je w dniu 17 sierpnia. 
23 Baza Lotnictwa Taktycznego, elitarna jednostka wojskowa ma swoj¹ 
siedzibê na naszym, janowskim lotnisku. To w³aœnie ci ¿o³nierze i kadra 
oficerska codziennie podczas swojej nie³atwej s³u¿by dbaj¹ o nasze bezpie-
czeñstwo, chroni¹c nasze niebo. Dwa tygodnie póŸniej, 28 sierpnia, obchodzimy 
Œwiêto Lotnictwa. Historia najnowsza naszej gminy jest mocno zwi¹zana          
z lotnikami. Doceniaj¹c ich trud, ciê¿k¹, ale fascynuj¹c¹ s³u¿bê, wiedz¹c ¿e 
mamy zaszczyt goœciæ u siebie elitê wojsk specjalistycznych ¿yczmy im 
wszelkiej pomyœlnoœci  i zadowolenia z pe³nionej s³u¿by, a samym pilotkom       
i pilotom tylu l¹dowañ, co startów.

Œwiêto Wojska Polskiego. 
Pokaz ciê¿kiego sprzêtu wojsk pancernych  

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Foto - Jacek Maria Jeliñski

Harmonogram najbli¿szych Zebrañ So³eckich, na których 
bêdzie mo¿na wzi¹æ udzia³ w Spisie Powszechnym

26 sierpnia

27 sierpnia

2 wrzeœnia

3 wrzeœnia

3 wrzeœnia

6 wrzeœnia

8 wrzeœnia

, godz. 18:00 - Kolonia Karolina
ul. dr Jana Huberta 99 (u p. So³tysa)

, godz.18:30 -  Stojad³a, ul. Stra¿acka 2, remiza OSP

, godz. 19:00 - Budy Janowskie, sala "Pod Brzozami”

, godz. 19:00 - Huta Miñska, Szko³a Podstawowa
    

, godz. 17:00 - Stare Zakole,
Sala parafialna przy koœciele w Budach Barcz¹ckich
 

,  godz. 18:30 - Wólka Miñska
Sala parafialna przy koœciele w Wólce Miñskiej

, godz. 18:30 - Królewiec, OSP, ul. Wspólna 116  

Pomoc zwierzêtom

Nasz stosunek do „braci mniejszych” jest miar¹ 
naszego cz³owieczeñstwa. Pamiêtajmy, ¿e 
zwierzêta udomowione s¹ skazane tylko na na-
sz¹ opiekê. Pozbawiaj¹c jej, skazujemy je na 
wielkie cierpienia. Decyduj¹c siê na psa lub kota 
mieszkaj¹cego w domu opiekunowie bior¹ na 
siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ za ich dobrostan.
Nie b¹dŸmy tak¿e obojêtni na cierpienia innych 
czworonogów. Zagubionych, porzuconych, 
chorych. Zauwa¿one zwierzêta bezdomne, 
ranne b¹dŸ zaniedbane nale¿y zg³aszaæ w go-
dzinach pracy urzêdu pod numerem telefonu: 
25  756 25 40. Poza godzinami pracy i w week-
endy Powiatowemu Centrum Zarz¹dzania 
Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia pod 
numerem telefonu: 25  758 62 64.

Aktywni seniorzy 60+

Mobilny Gminny Punkt Spisowy 

Seniorze! Jesteœ aktywny lub masz chêæ spê-
dziæ mi³o czas? Wype³nij nasz¹ ankietê doty-
cz¹c¹ Waszych preferencji w wyborze naj-
lepszej formy spêdzania wolnego czasu. Wasze 
oczekiwania pomog¹ nam w zaplanowaniu 
miejsc i sposobów na rekreacjê mieszkañców 
naszej Gminy. Chcielibyœmy, ¿eby ciekawa ini-
cjatywa Radnych dotycz¹ca utworzenia Klubu 
Seniora dla osób 60+ mia³a oparcie w postaci 
rzetelnych badañ Pañstwa preferencji. Zainte-
resowane osoby prosimy o jej dostarczenie do 
Urzêdu Gminy. Mo¿na j¹  pobraæ u Radnego, 
So³tysa, albo w swojej Parafii. Ankieta jest tak¿e 
dostêpna on-line na stronie urzêdu gminy: 
www.minskmazowiecki.pl  Na Twoj¹ opiniê do 
31 sierpnia.

Kalendarz odbioru odpadów komunalnych 
w Aplikacji Mobilnej „Moja Okolica”.
Czêsto zapominasz o terminie odbioru odpadów 
komunalnych? A mo¿e grafik odbioru odpadów 
ci¹gle siê gubi? W³aœnie wprowadziliœmy now¹ 
funkcjonalnoœæ:harmonogram wywozu odpa-
dów komunalnych. ¯eby sprawdziæ dok³adn¹ 
datê wywozu poszczególnych frakcji, wystar-
czy wejœæ w „Ustawienia” aplikacji  i dodaæ     
w zak³adce „Kalendarz wywozów odpadów” 
miejsce swojego zamieszkania. Dzieñ przed 
odbiorem u¿ytkownik otrzyma przypomnienie. 
Nowa funkcja jest darmowa. Mog¹ z niej 
korzystaæ zarejestrowani u¿ytkownicy. 

  

A k t u a l n o œ c i

II edycja konkursu fotograficznego
„Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Aplikacja „Moja Okolica” 

Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w II 
edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy 
nasze dziedzictwo” organizowanego przez Sa-
morz¹d Województwa Mazowieckiego.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji kon-
kursu jest architektura modernizmu. Ide¹ 
przedsiêwziêcia jest odkrycie lub pog³êbienie 
wartoœci dziedzictwa architektury nowoczesnej, 
miêdzy innymi podczas wakacyjnych lub week-
endowych wycieczek po Mazowszu.
Nieprzekraczalny termin nadsy³ania zg³oszeñ 
up³ywa 12 wrzeœnia. Regulamin i wiêcej 
informacji s¹ dostêpne na stronie:
www.mazovia.pl /pl/konkursy/II-edycja-
konkursu-fotograficznego-odkrywamy-nasze-
dziedzictwo.html
Zapraszamy tak¿e naszych przyjació³ do 
wziêcia udzia³u w ciekawym wydarzeniu na 
Facebooku: Mazowsze serce Polski. Bêd¹ tam 
publikowane ciekawostki z zakresu architektury 
modernizmu. 

15 lipca pracownicy socjalni Gminnego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim 
dostarczyli paczki ¿ywnoœciowe dla najbardziej 
potrzebuj¹cych mieszkañców naszej gminy 
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. 
Pomoc rzeczowa w formie paczek ¿ywnoœcio-
wych jest prowadzona w ramach wieloletniego 
programu rz¹dowego - Programu Operacyjnego 
Pomoc ̄ ywnoœciowa 2014-2020. 
Tutejszy Oœrodek wspó³pracuje ze Stowarzy-
szeniem Mi³osierdzia œw. Wincentego A’Paulo 
w Ignacowie, zg³aszaj¹c osoby wymagaj¹ce 
tego typu pomocy, ale tak¿e dowo¿¹c ¿ywnoœæ 
do miejsca zamieszkania. Pracownicy socjalni 
podejmuj¹ siê tego trudu, aby pomoc ta trafi³a 
docelowo do osób starszych, samotnych i niepe³no-
sprawnych.
Odbywa siê to w re¿imie sanitarnym, aby nasi 
Klienci nie odczuli braku pomocy przez sytua-
cjê zwi¹zan¹ z epidemi¹ koronawirusa. 
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GOPS

Wójt Gminy rusza z pomoc¹ w Spisie Pow-
szechnym. Mobilny Gminny Punkt Spisowy 
bêdzie dostêpny w trakcie wszystkich Zebrañ 
So³eckich oraz wydarzeñ plenerowych. Osoby, 
które dot¹d nie wykona³y obowi¹zku udzia³u    
w spisie, bêd¹ mog³y skorzystaæ z pomocy rach-
mistrzów lub cz³onków Gminnego Biura Spiso-
wego. ¯eby dokonaæ spisu, nale¿y znaæ numer 
PESEL - w³asny i osób zamieszkuj¹cych w tym 
samym gospodarstwie domowym. Przypomina-
my, ¿e Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci       
i Mieszkañ trwa do 30 wrzeœnia 2021 r. Osoba, 
która dokona spisu w Mobilnym Gminnym 
Punkcie Spisowy, otrzyma upominek.
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Szanowni Pañstwo,

W dniu 1 wrzeœnia rozpoczynamy nowy rok 
szkolny. Tym samym zaczyna siê czas wytê-
¿onej pracy uczniów, którzy mieli dwa mie-
si¹ce wakacji na nabranie i si³, i ochoty do 
nauki. Przez te letnie tygodnie samorz¹d gminy 
zatroszczy³ siê o to, aby warunki nauki dla 
naszych dzieci by³y jak najlepsze.  Niezbêdne 
prace remontowe w naszych placówkach 
oœwiatowych ukoñczono na czas i mam na-
dziejê, ¿e stan¹ siê one miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i bezpiecznym, 
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Sierpieñ to te¿ miesi¹c dwóch wa¿nych œwi¹t. Wa¿nych szczególnie dla naszej 
gminy, gminy która jako jedna z nielicznych w Polsce ma na swoim terenie 
lotnisko wojskowe. 15 sierpnia, w rocznicê Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, 
przypada Œwiêto Wojska. W tym roku, w Miñsku Mazowieckim obchodziliœmy 
je w dniu 17 sierpnia. 
23 Baza Lotnictwa Taktycznego, elitarna jednostka wojskowa ma swoj¹ 
siedzibê na naszym, janowskim lotnisku. To w³aœnie ci ¿o³nierze i kadra 
oficerska codziennie podczas swojej nie³atwej s³u¿by dbaj¹ o nasze bezpie-
czeñstwo, chroni¹c nasze niebo. Dwa tygodnie póŸniej, 28 sierpnia, obchodzimy 
Œwiêto Lotnictwa. Historia najnowsza naszej gminy jest mocno zwi¹zana          
z lotnikami. Doceniaj¹c ich trud, ciê¿k¹, ale fascynuj¹c¹ s³u¿bê, wiedz¹c ¿e 
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wszelkiej pomyœlnoœci  i zadowolenia z pe³nionej s³u¿by, a samym pilotkom       
i pilotom tylu l¹dowañ, co startów.
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, godz. 19:00 - Budy Janowskie, sala "Pod Brzozami”
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Pomoc zwierzêtom

Nasz stosunek do „braci mniejszych” jest miar¹ 
naszego cz³owieczeñstwa. Pamiêtajmy, ¿e 
zwierzêta udomowione s¹ skazane tylko na na-
sz¹ opiekê. Pozbawiaj¹c jej, skazujemy je na 
wielkie cierpienia. Decyduj¹c siê na psa lub kota 
mieszkaj¹cego w domu opiekunowie bior¹ na 
siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ za ich dobrostan.
Nie b¹dŸmy tak¿e obojêtni na cierpienia innych 
czworonogów. Zagubionych, porzuconych, 
chorych. Zauwa¿one zwierzêta bezdomne, 
ranne b¹dŸ zaniedbane nale¿y zg³aszaæ w go-
dzinach pracy urzêdu pod numerem telefonu: 
25  756 25 40. Poza godzinami pracy i w week-
endy Powiatowemu Centrum Zarz¹dzania 
Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia pod 
numerem telefonu: 25  758 62 64.

Aktywni seniorzy 60+

Mobilny Gminny Punkt Spisowy 

Seniorze! Jesteœ aktywny lub masz chêæ spê-
dziæ mi³o czas? Wype³nij nasz¹ ankietê doty-
cz¹c¹ Waszych preferencji w wyborze naj-
lepszej formy spêdzania wolnego czasu. Wasze 
oczekiwania pomog¹ nam w zaplanowaniu 
miejsc i sposobów na rekreacjê mieszkañców 
naszej Gminy. Chcielibyœmy, ¿eby ciekawa ini-
cjatywa Radnych dotycz¹ca utworzenia Klubu 
Seniora dla osób 60+ mia³a oparcie w postaci 
rzetelnych badañ Pañstwa preferencji. Zainte-
resowane osoby prosimy o jej dostarczenie do 
Urzêdu Gminy. Mo¿na j¹  pobraæ u Radnego, 
So³tysa, albo w swojej Parafii. Ankieta jest tak¿e 
dostêpna on-line na stronie urzêdu gminy: 
www.minskmazowiecki.pl  Na Twoj¹ opiniê do 
31 sierpnia.

Kalendarz odbioru odpadów komunalnych 
w Aplikacji Mobilnej „Moja Okolica”.
Czêsto zapominasz o terminie odbioru odpadów 
komunalnych? A mo¿e grafik odbioru odpadów 
ci¹gle siê gubi? W³aœnie wprowadziliœmy now¹ 
funkcjonalnoœæ:harmonogram wywozu odpa-
dów komunalnych. ¯eby sprawdziæ dok³adn¹ 
datê wywozu poszczególnych frakcji, wystar-
czy wejœæ w „Ustawienia” aplikacji  i dodaæ     
w zak³adce „Kalendarz wywozów odpadów” 
miejsce swojego zamieszkania. Dzieñ przed 
odbiorem u¿ytkownik otrzyma przypomnienie. 
Nowa funkcja jest darmowa. Mog¹ z niej 
korzystaæ zarejestrowani u¿ytkownicy. 
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II edycja konkursu fotograficznego
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Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w II 
edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy 
nasze dziedzictwo” organizowanego przez Sa-
morz¹d Województwa Mazowieckiego.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji kon-
kursu jest architektura modernizmu. Ide¹ 
przedsiêwziêcia jest odkrycie lub pog³êbienie 
wartoœci dziedzictwa architektury nowoczesnej, 
miêdzy innymi podczas wakacyjnych lub week-
endowych wycieczek po Mazowszu.
Nieprzekraczalny termin nadsy³ania zg³oszeñ 
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Zapraszamy tak¿e naszych przyjació³ do 
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Facebooku: Mazowsze serce Polski. Bêd¹ tam 
publikowane ciekawostki z zakresu architektury 
modernizmu. 
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ka Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim 
dostarczyli paczki ¿ywnoœciowe dla najbardziej 
potrzebuj¹cych mieszkañców naszej gminy 
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. 
Pomoc rzeczowa w formie paczek ¿ywnoœcio-
wych jest prowadzona w ramach wieloletniego 
programu rz¹dowego - Programu Operacyjnego 
Pomoc ̄ ywnoœciowa 2014-2020. 
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G³osZiemiMiñskiej2

GOPS

Wójt Gminy rusza z pomoc¹ w Spisie Pow-
szechnym. Mobilny Gminny Punkt Spisowy 
bêdzie dostêpny w trakcie wszystkich Zebrañ 
So³eckich oraz wydarzeñ plenerowych. Osoby, 
które dot¹d nie wykona³y obowi¹zku udzia³u    
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która dokona spisu w Mobilnym Gminnym 
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021

•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papie-
rowe. Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ 
obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opako-
wania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i fak-
sowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, pieluch itp.); opa-
kowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowlanych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania plastikowe po napo-
jach i innych p³ynach. Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze i inne plastiki, opakowa-
nia wielomateria³owe. Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, powi¹zaæ 
i ustawiæ obok worków. Styropian opakowaniowy (po  lodówce, pralce, 
telewizorze)
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 
styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 
puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e bla-
chy, gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 
napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doni-
czek, ¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 
reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-
pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi i liœci, owoce opad³e z drzew 
i krzewów (te odpady dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
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 , 
artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecznych, 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 akumulato-
rów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych 
(m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek na pra-
nie), materia³ów zawieraj¹cych azbest, papy, styropianu budowlanego, 
odpadów budowlanych.

•WOREK ̄ Ó£TY

•WOREK ZIELONY

•WOREK BR¥ZOWY

WeŸ u dzia³ w konkursie. Wystarczy z³o¿yæ kartê 

zg³oszeniow¹ wraz ze zdjêciami posesji, osobiœcie 

do siedziby Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki ul. 

Che³moñskiego 14 lub wys³aæ poczt¹ elektroniczn¹ 

na adres gmina@minskmazowiecki.pl  -  wpisuj¹c      

w tytule wiadomoœci nazwê konkursu.

Regulamin konkursu wraz z kart¹ zg³oszeniow¹ 

dostêpne s¹ na stronie internetowej urzêdu gminy 

pod adresem: www.minskmazowiecki.pl.

Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone do dnia 30 

wrzeœnia 2021 roku. Celem konkursu jest upow-

szechnienie postaw i dzia³añ pro-ekologicznych 

wœród spo³ecznoœci gminnej oraz budowanie po-

czucia wspólnej odpowiedzialnoœci za Ziemiê, po-

czynaj¹c od dba³oœci o swoje najbli¿sze otoczenie, 

jednoczeœnie zwiêkszaj¹c walory estetyczne i wize-

runkowe poszczególnych miejscowoœci, co w kon-

sekwencji uatrakcyjnia wizerunek ca³ej gminy. 

Warto dodaæ, ¿e konkurs bêdzie mia³ swoj¹ 

kontynuacjê w latach 2022-2023. 

Na zg³oszenia czekamy do 15 wrzeœnia.

Do wygrania bony podarunkowe o wartoœci do 500 z³.-

KONKURS
najpiêkniejszy ogród
i przedogródek 2021

19 lipca 2021 r. nasza gmina zyska³a nowy 
znak identyfikacji wizualnej - LOGO. Zawiera 
ono elementy Herbu Leliwa, którym od lat 
pos³uguje siê Gmina Miñsk Mazowiecki.
W LOGO mo¿emy zauwa¿yæ oœmiopromien-
n¹ gwiazdê i b³êkitny pó³ksiê¿yc. Uwagê przy-
kuwaj¹ elementy w górnej czêœci LOGO - dwa 
samoloty wojskowe MiG-29. Wkomponowa-
nie tych konkretnych elementów mia³o na celu 
podkreœlenie powi¹zania naszego terenu z lot-
niskiem wojskowym znajduj¹cym siê w Jano-
wie. Obecnie lotnisko jest kojarzone z 23 Baz¹ 
Lotnictwa Taktycznego. Ponad to, poprzez 
b³êkitny element symbolizuj¹cy pagórek - 
wskazujemy, ¿e jesteœmy gmin¹ wiejsk¹. Rów-
nolegle z Logo, powsta³o te¿ Has³o Promo-
cyjne gminy, w brzmieniu: „Miejsce z przysz-
³oœci¹”. Ma to zwi¹zek z kierunkiem prowad-
zonej polityki samorz¹dowej, wykorzystaniu 
atrakcyjnego po³o¿enia gminy w bliskiej odle-
g³oœci od Warszawy.
Jednoczeœnie obraz zawarty w LOGO - wscho-
dz¹ce s³oñce, kojarzy siê z nowym dniem, 
energi¹ i si³¹. Logo bêdzie u¿ywane równo-
legle z Herbem Gminy, choæ ma inne spo³ecz-
ne znaczenie i zastosowanie. Ka¿de pole eks-
plotacji, od oficjalnego przyjêcia znaku gra-
ficznego mo¿e byæ oznaczane gminnym logo. 
Zasady jego u¿ycia, opis grafiki i kolorystyka 
zosta³y uwzglêdnione w Ksiêdze Znaku.
Ksiêga Znaku jest opublikowana na stronie 
internetowej Urzêdu Gminy. Przypomnijmy, 
ze sam proces tworzenia LOGO, rozpocz¹³ siê 
od og³oszenia konkursu. W ten sposób chcie-
liœmy zaanga¿owaæ lokaln¹ spo³ecznoœæ w pro-
ces tworzenia LOGO.

LOGO Gminy
LOGOTYP Gminy Miñsk Mazowiecki

Logotyp zosta³ wprowadzony 
w dniu 19 lipca 2021 roku
zarz¹dzeniem Nr 56/2021 

Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki. 

m i ñ s k i e

SKRZYD£A
Zwi¹zki lotnictwa z terenami naszej gminy 
siêgaj¹ wydarzeñ sprzed blisko 100 lat!
Na pocz¹tku lat 30-tych ubieg³ego wieku w³aœ-
ciciele ziemscy mogli liczyæ na 10% zwrot 
podatków gruntowych, je¿eli przekazali Lidze 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, orga-
nizacji spo³ecznej zajmuj¹cej siê miêdzy 
innymi lotnictwem sportowym w II RP, grunty 
o powierzchni kilku hektarów na l¹dowiska 
lub szybowiska. Efektem tych regulacji by³o po-
wstanie w kraju ponad tysi¹c terenowych lot-
nisk. Jedno le¿a³o w granicach maj¹tku Janów.
Na pocz¹tku II Wojny Œwiatowej, Niemcy 
którzy mieli doskona³e rozeznanie w lokali-
zacji l¹dowisk czêœæ z nich wykorzystywali do 
w³asnych militarnych potrzeb. W roku 1944 
polowe lotnisko w Janowie by³o, w ograni-
czonym zakresie, ale u¿ywane operacyjnie 
przez Luftwaffe. 
W roku 1956 na nowo wybudowane lotnisko 
wojskowe przebazowano z Warszawskich 
Babic samoloty MiG-15 1 Pu³ku Lotnictwa 
Myœliwskiego „Warszawa”.Od tej daty mo¿na 
liczyæ œcis³e zwi¹zki naszej gminy z woj-
skowymi lotnikami.
Przez ponad pó³ wieku ich obecnoœci na na-
szym terenie zmieniali siê ludzie s³u¿¹cy        
w jednostkach, dowódcy, samoloty.
Wspólnym elementem ³¹cz¹cym ich dzia³ania 
by³a obrona polskiego nieba. 
Ka¿dego dnia, w dzieñ i w nocy...

Piloci dywizjonu 303, latem 1942 roku, 
podczas Bitwy o Angliê. Tradycje tej

jednostki przejê³a 23 BLT

1 PLM Warszawa, rok 1945,
jeszcze na lotnisku w Bydgoszczy.
W tle widaæ samoloty Jak-1 i Jak-9

¯o³nierze s³u¿by zasadniczej LWP
przy samolocie MiG-21 PFM

na lotnisku w Janowie. Rok 1976

Odznaka 23 BLT - 
jednostki, 

która dziœ mieœci siê 
na Janowskim lotnisku

Opracowanie: Edyta Rek Jacek Maria Jeliñski
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nak³adki asfaltowe 
na nowych

odcinkach dróg 
gminnych 

W minionych tygodniach przeprowadzono 
remont dróg polegaj¹cy na po³o¿eniu 
dwóch warstw asfaltu:
wyrównuj¹cej i œcieralnej.

ZAMIENIE, ul. Brzozowa
d³ugoœæ 1300 m
wartoœæ prac 285 000,-

STARE ZAKOLE, ul. Wspólna
d³ugoœæ 700 m
wartoœæ prac 117 000,-

CIELECHOWIZNA, 
po³o¿enie nowej warstwy
asfaltu na drodze gruntowej
d³ugoœæ 165 m
wartoœæ prac 33 500,- 

C H O D N I K I

ul. D³uga w Brzózem
d³ugoœæ 29 mb,  wartoœæ 7 155,09 z³

ul. Koœcielna w Brzózem 
d³ugoœæ 28 mb, wartoœæ  6 910,42 z³

Cielechowizna w stronê Chocho³u 
d³ugoœæ 32 mb, wartoœæ 7 526,44 z³

ul. Wspólna w Maliszewie 
d³ugoœæ 54 mb, wartoœæ 17 895,44 z³

¯uków 
d³ugoœæ 13 mb, wartoœæ 4 032,75 z³

Targówka Kolejowa  
d³ugoœæ 75 mb,  wartoœæ 26 289,92 z³

ul. D³uga Budy Barcz¹ckie  
d³ugoœæ 67 mb, wartoœæ  17 106,45 z³

w sumie:
d³ugoœæ chodników - 298 mb
wartoœæ realizacji - 86. 916,51z³

W ostatnich dniach Gmina uzyska³a dofinansowanie w wysokoœci 

ponad 100 tys. z³. Inwestycja dotyczy remontu drogi gminnej.

27 lipca 2021 r. Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki podpisa³ umowê 

na dofinansowanie remontu strategicznego odcinka drogi gmin-

nej, prowadz¹cej do obiektów wojskowych 23 Bazy Lotnictwa 

Taktycznego w Kolonii Janów.

Uzyskane dofinansowanie zosta³o przyznane przez Mazowiecki 

Urz¹d Wojewódzki w Warszawie w ramach Rz¹dowego Funduszu 

Rozwoju Dróg.

remont drogi na lotnisko

Kwota uzyskanego dofinansowania to 109 336,21 z³
Ca³kowity koszt inwestycji to 182 227,00 z³
Realizacja zadania jest planowana do 28 wrzeœnia 2021

G³osZiemiMiñskiej

Deklaracja Ÿród³a ciep³a
i spalania paliw w budynkach

Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety, w której podaje siê dane w³aœciciela lub zarz¹dcy 
budynku, adres nieruchomoœci, opis Ÿróde³ ciep³a.
Kogo dotyczy deklaracja?
Ka¿dego w³aœciciela lub zarz¹dcê budynku lub lokalu,
który posiada Ÿród³o ciep³a o mocy do 1 MW.
Kiedy sk³adam deklaracjê?
Od 1 lipca. Dla nowopowsta³ych budynków termin ten 
wynosi 14 dni. Dla budynków, które ju¿ istniej¹ to 12 miesiêcy.
Jak mo¿emy z³o¿yæ deklaracjê?
W formie elektronicznej, czyli przez Internet. Mo¿emy j¹ sk³adaæ za 
poœrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, pod adresem: 
www.gunb.gov.pl.  W formie papierowej  wype³niony dokument 
mo¿na bêdzie wys³aæ listem albo z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy. 
Deklaracjê zamieszczon¹ obok nale¿y wyci¹æ, albo wypi¹æ, 
wype³niæ i dostarczyæ do urzêdu.

Pracownicy Urzêdu Gminy s³u¿¹ Pañstwu pomoc¹ 
pod nr telefonu 25 756 25 31

W sumie - 435 500 z³
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Rusinow¹ Polanê. Towarzyszy³ nam przewod-
nik, który nie tylko opowiada³ o przyrodzie i od-
wiedzanych miejscach, ale równie¿ zwraca³ 
uwagê na to, jak powinniœmy siê zachowywaæ   
w górach. Piêkna, s³oneczna pogoda tego dnia 
pozwoli³a podziwiaæ zachwycaj¹c¹ panoramê 
Tatr. To magiczne miejsce wykorzystywane jest 
do celów pasterskich,   o czym mogliœmy siê na 
w³asne oczy przekonaæ.
W kolejnych dniach pobytu korzystaliœmy z k¹-
pieli wodnych w k¹pielisku geotermalnym Szy-
moszkowa u podnó¿a Hotelu Kasprowy w Zako-
panem, a w Izbie Regionalnej w Murzasichlu  
wys³uchaliœmy opowieœci o pierwszych osadni-
kach, zwyczajach pasterskich, legendach zbój-
nickich, muzyce i stroju, które  przeplatane by³y 
prezentacj¹ instrumentów oraz humorem góral-
skim. Czwartek up³yn¹³ nam na poznawaniu 
centrum Zakopanego - byliœmy na Krupówkach, 
a póŸniej wjechaliœmy kolejk¹ górsk¹ na 
Guba³ówkê, gdzie podziwialiœmy panoramê 

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 

… to has³o wyjazdu grupy pod nazw¹ 
„Zdobywcy gór" na kolonie do Bia³ego 
Dunajca.
W dniach 24-30 lipca osiemdziesiêcioro kolo-
nistów z Gminy Miñsk Mazowiecki wraz        
z wychowawcami: Iwon¹ Biaduñ, Ann¹ Igna-
czak, El¿biet¹ Rogusk¹, Ann¹ Szklanko, Ma-
rzen¹ Wnuk, Grzegorzem Szyszk¹ oraz kiero-
wnikiem El¿biet¹ Wójcick¹ wyruszy³o na 
podbój górskich szlaków. W czasie 7 dni kolo-
nii dzieci mia³y okazjê podziwiaæ nie tylko 
piêkno górskich krajobrazów i przyrody, ale 
równie¿ malownicz¹ architekturê góralsk¹, 
piêkne stroje, tradycyjn¹ kuchniê i muzykê.
Uczestnicy brali równie¿ udzia³ w zajêciach        
i warsztatach profilaktycznych.
W drodze do Bia³ego Dunajca odwiedziliœmy 
kopalniê soli w Bochni, gdzie podziwialiœmy 
unikatowe komory solne, piêkne wykute w so-
li kaplice, rzeŸby solne oraz narzêdzia i urz¹-
dzenia górnicze. Swoj¹ tatrzañsk¹ przygodê 
rozpoczêliœmy natomiast od wêdrówki na 

Miesi¹c trzeŸwoœci czy abstynencji?
Dla terapeutów uzale¿nieñ nazwa MIESI¥Æ ABSTYNENCJI jest bardziej 
w³aœciwa ni¿ MIESI¥C TRZE•WOŒCI. Powodów jest kilka. Najprostszy 
jest taki: jeœli ktoœ wypi³ jedno piwo i po kilku godzinach, kieruj¹c samo-
chodem zosta³ zatrzymany do kontroli przez Policjê i w wydychanym po-
wietrzu mia³ 0,1‰ alkoholu, to wg obowi¹zuj¹cych przepisów nie jest 
pijany, ale czy jest trzeŸwy? Wed³ug terapeutów uzale¿nieñ nie jest 
trzeŸwy, bo trzeŸwy to nie tylko nie spo¿ywanie napoi alkoholowych, ale 
sposób ¿ycia.
Osoby, które uzna³y, ¿e s¹ uzale¿nione od napoi alkoholowych i wst¹pi³y 
do Wspólnoty Anonimowych Alkoholowych wiedz¹, ¿e nie picie nawet 
przez wiele lat to tylko trzeŸwienie, bo realizuj¹c12 kroków prowadz¹cych 
do trzeŸwoœci zawsze maj¹ jeszcze coœ do zrobienia w kwestii zmiany 
nega-tywnych cech swego charakteru i tym samym, sposobu ¿ycia. Jeœli 
nie pij¹ kilka czy kilkanaœcie lat - to dla nich sierpieñ jest takim samym 
miesi¹cem, jak ka¿dy inny. Pozbyli siê obsesji picia i nie maj¹ problemu w 
zachowaniu abstynencji nie tylko w MIESI¥CU TRZE•WOŒCI.
Sierpieñ jest tak¿e miesi¹cem, w którym jest wiele wesel i jak tradycja 
nakazuje serwowane s¹ tam napoje alkoholowe, spo¿ywane przez weselni-
ków. Ja siê temu nie dziwiê i nie obwiniam tych, co wtedy pij¹ i nie stosuj¹ 
siê do apelu koœcio³a o zachowanie abstynencji.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Miesi¹c trzeŸwoœci w Koœciele Katolickim jest obchodzony w sierpniu.     
W tym czasie kap³ani apeluj¹ do wiernych o ca³kowite powstrzymanie 
siê od spo¿ywania napoi alkoholowych nie tylko z powodów religijnych, 
ale tak¿e moralnych i wychowawczych.
Miesi¹c ten obchodzony jest od 1984 roku m.in. ze wzglêdu na Œwiêto 
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej obchodzone 26 sierpnia oraz liczne piel-
grzymki na jasn¹ Górê na 15 sierpnia na Œwiêto Marii Matki Bo¿ej.

miasta oraz piêkne szczyty Tatr. W drodze 
powrotnej obejrzeliœmy skoczniê narciarsk¹ 
Wielka Krokiew. 
Wychowawcy dbali o atrakcje dla swych pod-
opiecznych ka¿dego dnia. Zorganizowali dla 
nich m.in. konkurs plastyczny "Pejza¿ górski", 
zajêcia sportowe z rozgrywkami w pi³kê no¿n¹  
i siatkow¹, dyskotekê z nauk¹ tañca oraz 
ognisko z pieczeniem kie³basek. 
Odkrywaliœmy  i poznawaliœmy ró¿ne rzeczy, 
których  wielu z nas jeszcze nigdy nie widzia-
³o. Zapytani o to, co podoba³o nam siê najbar-
dziej, w pierwszym odruchu odpowiadaliœmy, 
¿e wszystko, ale po namyœle stwierdzaliœmy, ¿e 
to kopalnia soli w Bochni, opowieœci p. Adama 
G¹sienicy  oraz przyroda Tatrzañskiego Parku 
Narodowego zrobi³y na nas najwiêksze 
wra¿enie.

Oprac. KADRA

„Zdobywaj, podziwiaj, poznawaj, baw siê"…
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ul. Koœcielna 6, 05-300 Miñsk Mazowiecki
www.pogrzebybialkowski.pl

tel. 25 759 05 05, kom. 503 823 712

DOM POGRZEBOWY

Bia³kowskiB

Dziêki Pañstwa zaufaniu s³u¿ymy pomoc¹
w trudnych chwilach ¿a³oby

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 
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Foto - Jacek Maria Jeliñski

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Stojad³ach
05-300 Stojad³a, ul. Stra¿acka 2, rok za³o¿enia: 1920

Jednostka w³¹czona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaœniczego w 2009 roku.

Samochody Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Stojad³ach

1. Œredni samochód ratowniczo - gaœniczy MAN TGM 18.320
Rok produkcji: 2020
Numer operacyjny: 519M82
Wyposa¿ony w silnik wysokoprê¿ny o mocy 235 kW
Wyposa¿ony jest zbiornik na wodê o pojemnoœci 4400 l 
i 460 l œrodka pianotwórczego
Posiada miedzy innymi dwuzakresow¹ autopompê wraz 
z uk³adem wodno-pianowym, wysokociœnieniowe urz¹dzenia 
szybkiego natarcia, maszt oœwietleniowy, 
wyci¹garkê elektryczn¹.

2. Œredni samochód ratowniczo - gaœniczy MAN TGM 13.290
Rok produkcji: 2011
Numer operacyjny: 519M81
Wyposa¿ony w silnik wysokoprê¿ny o mocy 213 kW
Wyposa¿ony jest zbiornik na wodê o pojemnoœci 2500 l 
i 250 l œrodka pianotwórczego
Posiada miedzy innymi dwuzakresow¹ autopompê wraz 
z uk³adem wodno-pianowym, wysokociœnieniowe urz¹dzenia 
szybkiego natarcia, maszt oœwietleniowy, wyci¹garkê 
elektryczn¹.

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

dworek

MARIANKA

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Dworek zwyczajowo nazywany Marianka zbudowany zosta³ w drugiej po³owie XIX wieku. Za³o¿enie faktycznie le¿y w granicach 
miejscowoœci Huta Miñska. W trakcie rozbudowy budynku dobudowano do niego liczne przybudówki, które nada³y mu formê 
bezstylowego, ale jednak zgrabnego pa³acyku. Pierwszym jego w³aœcicielem by³ Emma Lange,  mieszka³ w nim do drugiej wojny 
œwiatowej. Po wojnie w pa³acu zamieszka³o 6 rodzin z terenu gminy Miñsk Mazowiecki. Mieszka³y w nim a¿ do po¿aru w 1975 
roku. Budynek zniszczony zosta³ w 75%. Zapada wtedy decyzja jego wyremontowania, po wysiedleniu lokatorów. Inwestorem by³ 
Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Miñsku Mazowieckim. Budynek po remoncie oddany zosta³ w 1986 roku jako ogólnodostêpny 
hotel na 26 miejsc. W 1999 roku Zarz¹d miasta w Miñsku Mazowieckim przekaza³ obiekt wraz z ca³ym zalewem, utworzonym na 
rzece Mieni, Zarz¹dowi gminy Miñsk Mazowiecki. Hotel w Mariance by³ dla Urzêdu Gminy obiektem deficytowym. Na jego pe³ne 
zagospodarowanie brakowa³o funduszy. Postanowiono wiêc sprzedaæ go, co nast¹pi³o w grudniu 2000 roku. Obiekt wykupi³ 
prywatny przedsiêbiorca z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno - wypoczynkowe. Przez ponad dekadê oœrodek po³o¿ony nad 
jedynym w okolicy zalewie prê¿nie dzia³a³. Niestety od ponad 10 lat nastêpuje powolna degradacja tego urokliwego miejsca. Sam 
dwór jest obecnie zamieszka³y.
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Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Niezwyk³a historia o mi³oœci, przyjaŸni i sile 
literatury w czasach II wojny œwiatowej. Od-
kryj œwiat, w którym magia ksi¹¿ek niesie 
otuchê nawet w najczarniejszej godzinie. 0 ile 
dostaje wymarzon¹ pracê w Amerykañskiej 
Bibliotece w Pary¿u. Jej rodzice nie s¹ za-
chwyceni. Woleliby, aby dziewczyna skupi³a 
siê na poszukiwaniu mê¿a. Tym bardziej, ¿e 
pojawia siê odpowiedni kandydat. Wkrótce 
jednak wybucha II wojna œwiatowa, nad 
miastem przelatuj¹ samoloty wroga, a t³ocz-
ne do tej pory ulice pustoszej¹. Dziewczyna 
obawia siê, ¿e mo¿e straciæ bliskich i uko-
chan¹ bibliotekê. Decyduje siê zatem do³¹-
czyæ do Ruchu Oporu z najlepsz¹ broni¹, jak¹ 
ma: z ksi¹¿kami. Lily jest nastolatk¹ dorasta-
j¹c¹ w ma³ym miasteczku w Stanach Zjedno-
czonych na pocz¹tku lat 80. Jej zaintereso-
wanie wzbudza intryguj¹ca starsza kobieta, 
która zachowuje siê zupe³nie inaczej ni¿ 
wszyscy. Smutne wydarzenia w ¿yciu Lily 
sprawiaj¹, ¿e zaprzyjaŸnia siê ze swoj¹ s¹-
siadk¹ i odkrywa jej tajemnicz¹ przesz³oœæ. 
Powieœæ oparta na prawdziwej historii parys-
kich bibliotekarzy, którzy ryzykowali ¿yciem 
podczas II wojny œwiatowej.
Pokazuje, ¿e odwagê mo¿na znaleŸæ nawet 
miêdzy rega³ami ksi¹¿ek i za grubymi kota-
rami bibliotecznych okien.

Kiedy szczêœliwe ma³¿eñstwo okazuje siê byæ 
domkiem z kart, najlepsze co mo¿e nas spot-
kaæ, to druga kobieta  w podobnej sytuacji.
A jeœli tych kobiet jest cztery - nie ma dla nich 
rzeczy niemo¿liwych.
Oliwia, Hortensja, Agata i Monika musz¹ 
gwa³townie stworzyæ plan B, bowiem ich 
¿ycie w³aœnie stanê³o na g³owie. Zdrady, 
romanse, oszustwa. Ka¿dy by siê za³ama³ - 
ale nie one. One maj¹ naprawdê dobry 
pomys³.

Wieloryb samotnie przemierza g³êbiny oce-
anu i poszukuje wyj¹tkowego skarbu. 
Jednak bez wzglêdu na to, ile cennych 
przed-miotów zgromadzi i znajdzie, ca³y 
czas czuje niedosyt. Czego tak naprawdê 
szuka? Czy zrozumie, ¿e to przyjaŸñ, a nie 
zgromadzone rzeczy, sprawi, ¿e jego serce 
zacznie œpiewaæ z radoœci?

Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach to 
gminna instytucja kultury, która zaprasza wszystkich mieszkañców Gminy 
Miñsk Mazowiecki, gdy¿ ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie. 

Biblioteka przestrzeñ dla dzieci. To jedna z najliczniejszych grup czytel-
ników, która odwiedza bibliotekê i korzysta z jej zbiorów. Specjalnie dla 
najm³odszych przygotowaliœmy k¹cik - ksi¹¿ki zabawki z kolorowymi sie-
dziskami, które zapraszaj¹ do skorzystania i zatopieniu siê w lekturze.       
W okresie wakacji zaprosiliœmy tak¿e dzieci z przedszkola w Szkole Pod-
stawowej w Stojad³ach na zajêcia zwi¹zane z bezpieczeñstwem. Maluchy 
mia³y szansê poznaæ pomieszczenia biblioteki, zapoznaæ siê z jej ksiêgo-
zbiorem i us³yszeæ odpowiedzi na nurtuj¹ce je pytania.  

Biblioteka przestrzeñ dla m³odzie¿y, na któr¹ czeka bogaty ksiêgozbiór, 
stanowiska komputerowe oraz kilka tytu³ów czasopism. Na profilu face-
bookowym oraz stronie internetowej biblioteki zamieœciliœmy kilka cieka-
wych quizów, gier, które pozwol¹ zdobyæ wiedzê, utrwaliæ wiadomoœci 
zwi¹zane z bezpieczeñstwem. W okresie wakacyjnym dla m³odzie¿y przy-
gotowaliœmy gazetkê œcienn¹ o najwa¿niejszych zasadach zwi¹zanych       
z bezpieczeñstwem w czasie wakacji.

Biblioteka przestrzeñ dla doros³ych. W czerwcu biblioteka poszerzy³a 
swoj¹ ofertê o Academicê. Darmowa wypo¿yczalnia Academica umo¿li-
wia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostêp do 
3 435 912 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, równie¿ najnowszych, 
objêtych ochron¹ prawa autorskiego. Zapraszamy do korzystania z bogatej 
oferty nowoœci wydawniczych, wypo¿yczania czasopism takich jak:  M jak miesz-
kanie, Moje gotowanie, Twój styl, Przyjació³ka, Poradnik domowy.

Biblioteka przestrzeñ dla seniora. W ofercie biblioteki mamy ksi¹¿ki, 
których treœci dopasowane do grupy wiekowej odbiorców 60+, posiadaj¹ 
one tak¿e du¿y, wygodny druk, który ma wspomóc czytanie. Ksi¹¿ki z du¿¹ 
czcionk¹ dodatkowo maj¹ nieco wiêkszy format, wyraŸn¹ czcionkê i odcieñ 
papieru, który u³atwia czytanie. Od lipca w ofercie biblioteki znalaz³o siê 
tak¿e czasopismo „Gazeta senior”, to codzienne Ÿród³o wiadomoœci i pro-
pozycji dedykowanych seniorom – zdrowie, turystyka, finanse, kultura, 
wydarzenia, oferty dla seniorów. Oferujemy tak¿e naszym Czytelnikom 
pomoc przy obs³udze komputera (programów, facebooka, poczty e-mai-
lowej itp.).

Biblioteka przestrzeñ dla wolontariatu. Biblioteka w³¹czy³a siê do dzia-
³añ charytatywnych. Zapraszam Czytelników do udzia³u w zbiórce zakrê-
tek. „Wkrêæ siê w pomaganie”, tym has³em rodzice Lenki zachêcaj¹ do 
zbierania zakrêtek, które mo¿na przynosiæ do biblioteki. W maju pomo-
gliœmy organizatorom biegu charytatywnego „Ciœniemy dla Kubusia”, 
przekazuj¹c dwa pude³ka gad¿etów dla uczestników. Warto przypomnieæ 
tak¿e o akcji kartki œwi¹teczne. Nasi wyj¹tkowi i wspaniali Czytelnicy nie 
zawiedli i wykonali ponad 40 kart œwi¹tecznych, które otrzymali podo-
pieczni Caritas Miñsk Mazowiecki.

Biblioteka przestrzeñ dla…

Urszula Mastalerz

Bibliotekarka z Pary¿a
Janet Skeslien Charles

Schronisko niechcianych ¿on
Natasza Socha, Liliana Fabisiñska

Wieloryb, który chcia³ wiêcej
Rachel Bright
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doœwiadczeñ
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zrobionych zdjêæ

 
jacek@modelex.pl
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latamy
filmujemy

fotografujemy

zdjêcia i filmy z lotu ptaka
dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

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

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 

 


