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Miñskie Centrum Profilaktyki

13 stycznia w siedzibie Miñskiego Centrum 
Profilaktyki odby³o siê spotkanie  przedstawi-
cieli samorz¹dów miasta i gminy inicjuj¹ce 
wspó³pracê w obszarze us³ug dotycz¹cych pro-
filaktyki uzale¿nieñ. Miasto na mocy porozu-
mienia zawartego z gmin¹ przyjê³o do wyko-
nania zadanie zapewnienia mieszkañcom gminy 
us³ug w zakresie dostêpnoœci pomocy terapeu-
tycznej dla osób uzale¿nionych od alkoholu i za-
gro¿onych narkomani¹, pomocy terapeutycznej 
dla m³odzie¿y eksperymentuj¹cej ze œrodkami 
psychoaktywnymi oraz pomocy psychospo-
³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrony 
przed przemoc¹ w rodzinie. Zadanie bêdzie 
realizowane w siedzibie Miñskiego Centrum 
Profilaktyki przy ul. Juliana Tuwima 1 przez 
doœwiadczonych ekspertów tworz¹cych zespó³ 
specjalistów. Dzia³ania na rzecz zdrowia s¹ 
naszym wspólnym obowi¹zkiem.
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Wœcieklizna  - szczepienie kotów

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

z wy³¹czeniem œwi¹t

PSZOK

Gminna Komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych

w Miñsku Mazowieckim zaprasza

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
15 00w godz. 16 - 18

Z³ó¿ wniosek o dodatek os³onowy
Zrekompensuj ostatnie wzrosty kosztów energii 
elektrycznej i gazu ziemnego! Jak Ty i Twoja 
rodzina mo¿ecie skorzystaæ ze wsparcia? Aby 
otrzymaæ wyp³atê, nale¿y z³o¿yæ wniosek do 31 
stycznia 2022 r. w swoim urzêdzie gminy. 
Wyp³atê otrzymasz  w dwóch ratach:

• wyp³ata I raty do 31 marca br. 

• wyp³ata II raty do 2 grudnia br. 
Je¿eli nie z³o¿ysz wniosku w pierwszym termi-
nie, mo¿esz z³o¿yæ do 31 paŸdziernika 2022 r.   
W tym przypadku wyp³ata 100% dodatku zosta-
nie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 
Wysokoœæ dop³at w ramach dodatku os³onowego:
• Gospodarstwo jednoosobowe z dochodem 
do 2100 z³ - wysokoœæ dop³aty: 400 z³/500 z³
• Gospodarstwo 2-3 osobowe z dochodem 
1500 z³ na osobê - wysokoœæ dop³aty:
600 z³/ 750 z³
• Gospodarstwo 4-5 osobowe z dochodem 
1500 z³ na osobê - wysokoœæ dop³aty:
750 z³/ 1062,50 z³
• Gospodarstwo 6 i wiêcej osobowe z docho-
dem 1500 z³ na osobê - wysokoœæ dop³aty:
1 150 z³/1 437,50 z³
Dowiedz siê wiêcej: Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim, ul. Che³-
moñskiego 55 (naprzeciwko Urzêdu Gminy), 
05-300 Miñsk Mazowiecki.
Telefon kontaktowy: +48 605 994 424

Cmentarz Ewangelicki w Królewcu

W listopadzie 2021 jeden z nagrobków Cmen-
tarza Ewangelickiego w Królewcu zosta³ zde-
wastowany. Informacja o rozkopanym miejscu 
pochówku zosta³a przekazana do UG w Miñsku 
Mazowieckim. Incydent zosta³ zg³oszony lo-
kalnej policji i prokuraturze. W grudniu ubieg-
³ego roku, po zakoñczeniu czynnoœci wyjaœnia-
j¹cych, pracownicy GZGK przywrócili zdewas-
towane miejsce spoczynku do stanu pierwotnego. 

Badanie ankietowe „Zagadnienia melioracy-
jne”jest skierowane do polskich rolników i s³u¿y 
poznaniu ich opinii. Uzyskane wyniki pos³u¿¹ 
do upowszechniania znaczenia gospodarczego, 
spo³ecznego i œrodowiskowego nowoczesnych 
rozwi¹zañ melioracyjnych, kszta³towania pol ityki  
rolnej sprzyjaj¹cej inwestycjom melioracyj-
nym, wsparcia rozwoju polskich gospodarstw 
rolnych w obliczu aktualnych wyzwañ przyrod-
niczych i ekonomicznych. Ankietê nale¿y wy-
pe³niæ elektronicznie. Szczegó³owe informacje 
oraz link do ankiety zosta³y opublikowane na 
stronie: www.minskmazowiecki.pl

Tarcza antyiflacyjna

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, ¿e 
zosta³ okreœlony obszar zagro¿enia wœcieklizn¹, 
w którego obrêbie znajduje siê nasza gmina. Ce-
lem zmniejszenia ryzyka zachorowania na tê 
chorobê œmierteln¹, wprowadzono obowi¹zek 
szczepienia kotów przeciwko wœciekliŸnie w ter-
minie 30 dni od dnia ukoñczenia przez kota 3. 
miesi¹ca ¿ycia, a nastêpnie nie rzadziej ni¿ co 12 
miesiêcy od dnia ostatniego szczepienia. Szcze-
pienia przeciwko wœciekliŸnie mo¿e dokonaæ 
jedynie lekarz weterynarii œwiadcz¹cy us³ugi 
weterynaryjne w ramach zak³adu leczniczego 
dla zwierz¹t. Ka¿de szczepienie powinno byæ 
udokumentowane w ksi¹¿eczce zdrowia kota.

Nie b¹dŸmy tak¿e obojêtni na cierpienia innych 
zwierz¹t. Zauwa¿one, bezdomne zwierzêta wy-
magaj¹ce naszej pomocy lub interwencji nale¿y 
zg³aszaæ w godzinach pracy urzêdu pod nume-
rem telefonu:  25 756 25 40. 
Poza godzinami pracy urzêdu oraz w weekendy 
Powiatowemu Centrum Zarz¹dzania Kryzy-
sowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia pod nu-
merem telefonu: 25  758  62 64.

Zmiana godzin funkcjonowania
punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych
w Miñsku Mazowieckim (PSZOK)

PSZOK
czynny bêdzie 

w nastêpuj¹ce dni tygodnia:

Badanie opinii rolników
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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biuletynu jest wydrukowany 
w najlepszej drukarni z zachowaniem restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych 
ca³kowit¹ sterylnoœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bardzo 
z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym wirusów, które mog¹ ¿yæ 
na nim najwy¿ej  kilka godzin.
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Szko³a Podstawowa w Stojad³ach
w zimowej szacie

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Foto - Jacek Maria Jeliñski

Szanowni Pañstwo,

Gmina Miñsk Mazowiecki przyst¹pi³a do pro-
jektu „Wspieraj Lokalnie”, który u³atwia prze-
kazywanie 1% dla lokalnych Organizacji 
Po¿ytku Publicznego przy rozliczaniu PIT.
W ramach projektu gmina otrzyma³a bezp³atny 
program do rozliczania podatków – „PITax.pl 
£atwe podatki” promuj¹cy rozliczenia podatku 
na terenie danej jednostki samorz¹du oraz do 
przekazania 1% lokalnym OPP.
G³ówne za³o¿enia programu to zachowanie w regionie wp³ywów z PIT-ów 
podatników, wspieranie i promowanie lokalnych organizacji po¿ytku publicz-
nego. Pamiêtajmy, ¿e udzia³ w podatku od osób fizycznych i osób prawnych to 
g³ówny dochód gminy. Ponad 39%  z podatku p³aconego przez mieszkañców 
do urzêdu skarbowego wraca do gminy i w prosty sposób przek³ada siê na 
realizacjê potrzebnych us³ug i inwestycji. Ka¿dy podatnik przyczynia siê wiêc 
do rozwoju swojej gminy, p³ac¹c w niej podatki. 
Aby skorzystaæ z mo¿liwoœci rozliczenia siê za pomoc¹ programu „PITax.pl 
£atwe podatki” nale¿y na stronie internetowej gminy tylko klikn¹æ ikonê 
„Przeka¿ 1% w Gminie Miñsk Mazowiecki”. Zachêcam Pañstwa do skorzy-
stania z listy lokalnych OPP dostêpnej w programie i przekazania 1% lokal-
nym organizacjom.
W zwi¹zku z przyst¹pieniem Gminy Miñsk Mazowiecki do projektu 
„Wspieraj lokalnie”, umo¿liwiaj¹cego Organizacjom Po¿ytku Publicznego 
bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, in-
formujê równie¿ lokalne OPP o mo¿liwoœci przygotowania dla Pañstwa 
organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeñ PIT, który 
zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia 
podatkowego w programie podatnicy zachêcani s¹ do przekazywania 1% na 
rzecz lokalnych OPP, czyli miêdzy innymi dla Pañstwa organizacji.
Aby uzyskaæ dostêp do systemu i przygotowaæ prezentacjê lub wizytówkê dla 
OPP, nale¿y wype³niæ formularz udostêpniony na stronie: 
www.iwop.pl/formularz-dla-lokalnych-opp
Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotowa³ Instytut Wsparcia Organizacji Poza-
rz¹dowych korzystaj¹c z oprogramowania PITax.pl £atwe podatki.

Twój PIT - twoja   GMINA

Mieszkañcu, wype³niaj¹c roczny
PIT-28, PIT-36 lub PIT-37
wpisz gminê wiejsk¹ Miñsk Mazowiecki
jako miejsce zamieszkania.
Nie musisz byæ zameldowany. 
Wystarczy, ¿e mieszkasz w naszej gminie.

Twój podatek wesprze:

• budowê dróg i chodników
• rozbudowê bazy oœwiatowej
• budowê miejsc do rekreacji i sportu
• budowê sieci wodoci¹gowej,k
  analizacji, oœwietlenia ulic
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W sobotê, 11 grudnia 2021 r.  odby³ siê pierwszy Powiatowy Turniej w Rugby Tag. Zawody zosta³y zorganizowane przez RC 
Mazovia Miñsk Mazowiecki. Wystartowa³o siedem zespo³ów, rywalizowa³o ponad 30 uczniów. By³o zaciête wspó³zawodnictwo, 
by³y dyplomy, s³odkie nagrody i gad¿ety rugby dla ka¿dego uczestnika. Dru¿yna z naszej szko³y pod opiek¹ Pani Agnieszki Szulc 
zajê³a I miejsce. Gratulujemy!

S z k o ³ a P o d s t a w o w a - J a n ó w

S z k o ³ a P o d s t a w o w a  - S t o j a d ³ a

Wycieczka do Warszawy
10 grudnia klasy 1 i 2 pojecha³y na wycieczkê do 
Muzeum Narodowego oraz do Teatru Kamienica.
W Muzeum klasa 1 uczestniczy³a w lekcji Zabawy 
z barwami, klasa 2 zaœ Przepis na mumiê. Obie  
lekcje by³y bardzo interesuj¹ce, pe³ne wiedzy, ale 
te¿ pracy warsztatowej. Potem udaliœmy siê na 
przedstawienie Tytus, Romek i Atomek  - interak-
tywne, muzyczne, œmieszne - na pewno zapadnie 
dzieciom w pamiêæ.
Wszyscy bardzo mi³o spêdziliœmy ten dzieñ.

W roku 2021 uda³o nam siê wprowadziæ do 
szko³y program Gramy w rêczn¹. Jest to ogól-
nopolski program promocji pi³ki rêcznej, pro-
wadzony przez Polski Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej, 
przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Historia programu ma ju¿ 5 lat. W tym roku 
uczestniczy³o w nim 200 szkó³ z terenu ca³ej 
Polski.
Od wrzeœnia do grudnia br 20 dzieci z dwóch 
gminnych szkó³, czyli z Marianki i z Huty Miñ-
skiej mia³a mo¿liwoœæ uczestnictwa w bezp³at-
nych zajêciach sportowych, których celem 
by³o przybli¿enie piêknej i dynamicznej gry 
zespo³owej, jak¹ niew¹tpliwie jest pi³ka 
rêczna. 
Inicjatorem zajêæ by³ nauczyciel szko³y w 
Mariance, Krzysztof Æwik³a oraz rodzice zrze-
szeni wokó³ Towarzystwa Gimnastycznego 
"Sokó³" Marianka. Przez 3 miesi¹ce, od kwiet-
nia do czerwca przysz³y trener uczestniczy³     
w cotygodniowych zajêciach weekendowych 
szkolenia instruktorów pi³ki rêcznej, zorgani-
zowanych przez Warszawsko-Mazowiecki 
Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej. Program nie odby³by 
siê jednak bez finansowego wsparcia Wójta 
Gminy Miñsk Mazowiecki, P. Antoniego 
Janusza Piechoskiego. Przed rozpoczêciem 

programu dostaliœmy te¿ poparcie Rady 
Rodziców oraz lokalnej spo³ecznoœci, w tym 
radnych Gminy Miñsk Mazowiecki.
W ramach zajêæ dzieci uczestniczy³y w dwóch 
treningach tygodniowo. Na ka¿dych z nich ba-
wiliœmy siê, poznawaliœmy podstawy tej fas-
cynuj¹cej gry zespo³owej. Organizowaliœmy te¿ 
pierwsze mecze, podczas których nie brakowa³o 
rywalizacji sportowej, potu, zmêczenia i satys-
fakcji z w³asnych postêpów. Byliœmy te¿ inspi-
racj¹ dla innych, bo zauwa¿yliœmy czêstsze ni¿ 
dotychczas zajêcia wychowania fizycznego, na 
których królowa³a rêczna. Z pewnoœci¹ jesteœmy 
zdrowsi i sprawniejsi. 
Wszyscy cieszymy siê, ¿e mogliœmy uczestni-
czyæ w tym programie. Nasz¹ ma³¹ tajemnic¹ 
jest fakt, ¿e poczyniliœmy ju¿ pierwsze kroki     
w kierunku za³o¿enia klubu sportowego. Chce-

my stworzyæ miejsce, gdzie okoliczne dzieci 
bêd¹ mog³y rozwijaæ swoje sportowe pasje i za-
interesowania. Ka¿da wiejska szko³a mo¿e byæ 
miejscem, w którym spotykaæ siê bêd¹ kolejne 
pokolenia sportowców i ich rodzin. 
Od wieków dzia³aniom druhów "Soko³a" 
przyœwieca³a idea "Mens sana in corpore sano"  
( w zdrowym ciele, zdrowy duch).
Mamy nadziejê, ¿e nasz entuzjazm i zaanga-
¿owanie oraz poczynione dotychczas kroki 
znajd¹ poparcie i uznanie miejscowej spo³ecz-
noœci. Wspólnie stwórzmy klub, z którego 
wszyscy bêdziemy dumni. Kamieñ wêgielny 
zosta³ wmurowany.

Czo³em!
Krzysztof Æwik³a - Prezes Towarzystwa 
Gimnastycznego "Sokó³",  Marianka

Ewa Przybysz-Gardyza

Rugby TAGRugby TAG
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Stra¿ak Miesi¹ca Listopada

Jesteœmy dumni z mieszkanki naszej gminy i jednoczeœnie najm³odszej 
laureatki nagrody, która jest przyznawana za okazan¹ bohatersk¹ po-
stawê, zaanga¿owanie, bezinteresown¹ s³u¿bê ludziom profesjonalizm  
i gotowoœæ niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi. 
Oliwia Lipiñska 29 listopada 2021 r. by³a œwiadkiem wypadku samo-
chodowego. Pomimo m³odego wieku, bez wahania ruszy³a na pomoc.
Przeprowadzi³a wywiad z poszkodowan¹, zadzwoni³a na numer alarmo-
wy, udzieli³a pierwszej pomocy osobie pokrzywdzonej oraz wsparcia 
psychicznego drugiej stronie wypadku. Dziêki zastosowaniu odpo-
wiednich œrodków i b³yskawicznej, wrêcz instynktownej pomocy, sytu-
acja zosta³a opanowana. Postawa Oliwii zosta³a zauwa¿ona i doceniona. 
28 grudnia 2021 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim odby³o siê oficjalne 
wrêczenie tytu³u oraz nagrody. 
Wczoraj, podczas Zebrania Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego 
Zwi¹zku OSP RP w Miñsku Mazowieckim, Wójt Gminy Miñsk Mazo-
wiecki Antoni Janusz Piechoski, wyró¿ni³ laureatkê, wrêczaj¹c podziê-
kowanie oraz nagrodê za odpowiedzialn¹, dojrza³¹ i empatyczn¹ posta-
wê wzglêdem osób poszkodowanych i pogratulowa³ zdobycia tytu³u,  
¿ycz¹c jednoczeœnie, aby na swej drodze spotyka³a tak samo dobre, 
bezinteresowne i ¿yczliwe osoby.
Swoje uznanie dla bohaterskiej postawy, wyrazi³ te¿ Starosta Miñski 
Antoni Jan Tarczyñski, Komendant Powiatowej Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej w Miñsku Mazowieckim bryg. Krzysztof Komorowski oraz 
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Miñ-
sku Mazowieckim S³awomir Barankiewicz. Postawa m³odej osoby 
zosta³a nagrodzona gromkimi brawami. 
My ze swej strony pragniemy raz jeszcze podziêkowaæ Oliwii zdoby-
tego tytu³u i pogratulowaæ rodzinie tak dzielnego Druha. 

14 stycznia w Urzêdzie Gminy podczas oficjalnej uroczystoœci, 
odby³o siê przekazanie samochodu marki Scania P360 do jed-
nostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zamieniu. Nowy œredni 
samochód ratowniczo-gaœniczy - o pojemnoœci zbiornika 3 000 
litrów, wyprodukowa³a firma WISS z Bielsko-Bia³ej.

W uroczystoœci wziêli udzia³: Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki 
Antoni Janusz Piechoski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Przemys³aw Pawe³ Wojda; Sekretarz Gminy Jolanta 
Damasiewicz; Cz³onek Zarz¹du Województwa Mazowieckiego 
El¿bieta Lanc, Cz³onek Zarz¹du Województwa Mazowieckiego 
Janina Orze³owska, kapelan powiatowy stra¿y po¿arnej Ksi¹dz 
Zenon Wójcik, Prezes Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego 
Zwi¹zku OSP RP S³awomir Barankiewicz, a tak¿e przedsta-
wiciele OSP Zamienie, na czele ze swoim Prezesem Tomaszem 
Królem.
Dziêkujemy wszystkim osobom, które okaza³y wsparcie w za-
kupie. Dziêki takim gestom pokazujemy ile wagi ma ludzkie 
¿ycie i zdrowie. Niesienie pomocy osobie poszkodowanej            
i wsparcie w pracy Druhów! Jednoczeœnie gratulujemy stra-
¿akom z OSP w Zamieniu wzbogacenia siê o nowy samochód       
i ¿yczymy bezproblemowego u¿ytkowania przez d³ugie lata.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 
w Zamieniu 

otrzyma³a 
nowy samochód 

po¿arniczy

Ca³kowity koszt zakupu samochodu  - 1 039 000 z³.

Samorz¹d Województwa Mazowieckiego przekaza³ dotacjê
w wysokoœci 100 000 z³
NFOŒiGW wraz z WFOŒiGW w Warszawie  przekaza³y  dotacjê
w wysokoœci  400 000 z³
Gmina Miñsk Mazowiecki  przekaza³a 350 000 z³
Komendant G³ówny PSP  - 130 000 z³
OSP w Zamieniu przeznaczy³a na zakup samochodu 60 000 z³ 

Opracowanie - Edyta Ilona Rek

Tegoroczny tytu³ Stra¿aka Miesi¹ca Listopada
otrzyma³a Oliwia Lipiñska

15-letnia Dowódczyni M³odzie¿owej Dru¿yny 
Po¿arniczej przy OSP w Brzózem.
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki og³asza nabór wniosków o przydzia³ 
mieszkania socjalnego w miejscowoœci Janów, gmina Miñsk Mazo-
wiecki. Termin naboru wniosków: od dnia pierwszej publikacji og³o-
szenia w prasie lokalnej (Tygodnik Nowy Dzwon z dnia 19.01.2022 r.)  
do dnia 2 lutego 2022 roku
Druki wniosków o przydzia³ mieszkania wraz z za³¹cznikami mo¿na 
pobraæ ze strony internetowej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki 
(www.minskmazowiecki.pl) lub w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul. Che³moñskiego 14.
Miejsce sk³adania wniosków: poczta, ePUAP b¹dŸ w urnie znajduj¹cej 
siê w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki.

Regulamin przydzia³u mieszkañ jest dostêpny na:
! Strona internetowa Gminy Miñsk Mazowiecki
! Urz¹d Gminym, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14

15 grudnia Wójt Gminy Antoni Janusz Piechoski podpisa³ Akt Erek-
cyjny, na mocy którego nasza gmina, miasto Miñsk Mazowiecki i Kra-
jowy Zasób Nieruchomoœci tworz¹ spó³kê, której dzia³alnoœæ zaowocuje 
powstaniem osiedla z mieszkaniami do taniego wynajêcia. Gmina 
umo¿liwi naszym mieszkañcom ubieganie siê o mieszkanie na preferen-
cyjnych warunkach.
Inicjatywa bêdzie korzystnym rozwi¹zaniem dla osób pracuj¹cych, 
czêsto m³odych, które przy obecnej cenie nieruchomoœci nie maj¹ szans 
na zakup, skredytowanie czy wynajêcie lokalu mieszkalnego oraz nie 
spe³niaj¹ warunków uzyskania lokalu socjalnego, czy komunalnego.
Osiedle bêdzie zlokalizowane na terenie dawnego poligonu wojskowe-
go, którego obszar graniczy bezpoœrednio z nasz¹ gmin¹ (miejscowoœci¹ 
Nowe Osiny) i posiada dogodne po³¹czenia komunikacyjne: drogowe     
i kolejowe. Koncepcja zak³ada, ¿e na terenie osiedla powstanie: ¿³obek, 
szko³a, oœrodek zdrowia, punkt gastronomiczny, lokalne sklepy i wypo-
¿yczalnia rowerów.Inwestycja zostanie dofinansowana „na start”.
Wysokoœæ udzielanego wsparcia z Rz¹dowego Funduszu Rozwoju Miesz-
kalnictwa to a¿ 3 mln z³ dla ka¿dej z gmin. •ród³ami finansowania 
inwestycji bêd¹: œrodki z Rz¹dowego Funduszu Rozwoju Miesz-
kalnictwa do 10% kosztów inwestycji, finansowe wsparcie z Funduszu 
Dop³at, partycypacja najemców, finansowanie zwrotne (preferencyjny 
kredyt) w ramach realizacji rz¹dowego programu popierania budo-
wnictwa mieszkaniowego z Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Nasza gmina jest czêœci¹ pierwszej na Mazowszu 
Spo³ecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

zdjêcie ilustracyjne

Wnioski o przydzia³ mieszkania socjalnego - Janów

Opracowanie - Edyta Ilona Rek

Opracowa³a - Natalia Gromulska

Szanowni Pañstwo! Przypominamy, ¿e ka¿dy budynek, który 
posiada zainstalowane Ÿród³o ciep³a lub spalania paliw o mo-
cy nominalnej do 1MW - nale¿y zg³osiæ na zamieszczonej 
obok deklaracji do urzêdu gminy. Na z³o¿enie deklaracji 
obywatele maj¹ czas w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30.06.2022 r. W przypadku Ÿróde³ ciep³a lub spalania paliw, 
uruchomionych po 1 lipca 2021 r. obywatele maj¹ 14 dni na 
z³o¿enie niniejszej deklaracji, licz¹c od daty instalacji Ÿród³a 
ciep³a lub spalania paliw.
Prosimy w³aœcicieli nieruchomoœci, których obejmuje wymie-
niony wy¿ej obowi¹zek o powa¿ne potraktowanie naszego 
apelu, poniewa¿ ustawodawca przewidzia³ kary finansowe 
za brak lub nieterminowe z³o¿enie deklarcji.

Informujemy, ¿e harmonogram odbioru odpadów komunalnych, znaj-
duje siê na stronie internetowej urzêdu: minskmazowiecki.pl  
w zak³adce Mieszkaniec/Gospodarka odpadami/Gospodarowanie od-
padami komunalnymi na terenie gminy. Mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ 
pobrania harmonogramu w formie tekstowej oraz kalendarza 
wywozów odpadów na rok 2022. Jednoczeœnie zachêcamy naszych 
mieszkañców do pobrania bezp³atnej aplikacji Moja Okolica. Jej 
u¿ytkownik, po wpisaniu swojego miejsca zamieszkania, otrzymuje 
mo¿liwoœæ dostêpu do harmonogramu odpadów komunalnych oraz 
powiadomienia o wywozie konkretnej frakcji odpadów.

MOJA 
OKOLICA

MOJA 
OKOLICA

Wa¿na informacja dla
mieszkañców gminy! 
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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 

TROCHÊ NIEPAMIÊCI…

„Bo¿e daj mi trochê niepamiêci
Bym oddechu nabraæ móg³
Jeœli nie da siê ju¿ nic odkrêciæ,
Wymieæ z mojej, wymieæ z mojej g³owy ból”

Ten artyku³ zacz¹³em fragmentem piosenki 
Lady Pank  pt. Trochê niepamiêci. Po minio-
nych Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia i Nowego 
Roku wielu niepij¹cych alkoholików zrze-
szonych we wspólnocie Anonimowych Alko-

holików na spotkaniach AA wspomina³o te 
œwiêta. Dla niektórych by³y to od dawna, 
pierwsze œwiêta bez alkoholu i wspominaj¹ je 
mi³o. Gorzej z poprzednimi œwiêtami. Wspo-
minaj¹ je ze wstydem bo najczêœciej upijali siê 
tak, ¿e „urywa³ im siê film” i pamiêtaj¹ 
pocz¹tki imprezy, ale koñca ju¿ nie. Koniec 
znaj¹ jedynie z opowiadañ przyjació³, z który-
mi œwiêtowali i s¹ to smutne opowieœci.
S¹ równie¿ tacy, którzy nie pij¹ kilka, kilka-
naœcie a nawet kilkadziesi¹t lat. Oni te¿ pamiê-
taj¹ niektóre Œwiêta, w których upijali siê (film 
im siê urwa³) i robili z siebie g³upków. Oni 
bardzo by chcieli, aby Bóg da³ im trochê 

niepamiêci, by te wspomnienia nie od¿ywa³y, 
bo s¹ to bolesne wspomnienia. Ból jest stra-
szny zw³aszcza wtedy, gdy cierpi dusza, bo 
pewnych wa¿nych spraw nie mogli i nadal nie 
mog¹ odkrêciæ. Gdy „przepili” rodzinê i œwiêta 
spêdzaj¹ samotnie to cierpi dusza z powodu 
wyrzutów sumienia. Zdarza siê, ¿e nie wytrzy-
muj¹ tego bólu i odbieraj¹ sobie ¿ycie.

W/w piosenka koñczy siê s³owami:
„Jeœli nie da siê ju¿ nic odkrêciæ
Zabierz razem z dusz¹ ból”

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Ko³o Gospodyñ Wiejskich ze Starej Niedzia³ki 
w paŸdzierniku i listopadzie realizowa³o przed-
siêwziêcie pod nazw¹ Przeka¿ dalej - tradycja 
³¹czy pokolenia. Uczestnikom projektu przy-
œwieca³y dwa g³ówne cele:
Aktywizacja cz³onkiñ KGW oraz chêtnych 
mieszkañców do podjêcia dzia³añ na rzecz 
swojego w³asnego rozwoju oraz integracja, 
mo¿liwoœæ spotkania siê, wymiana doœwia-
dczeñ, wspólna praca poprzez udzia³ w za-

Przeka¿ dalej - tradycja ³¹czy pokolenia

jêciach kulinarnych i rêkodzie³a artystyczne-
go. Zosta³y przeprowadzone dwa rodzaje za-
jêæ: rêkodzie³o i kulinarne. Warsztaty odbywa-
³y siê cyklicznie jeden raz w tygodniu.
Pierwsze z nich – warsztaty kulinarne – „Pie-
rogi na wiele sposobów - podziel siê przepi-
sem” odby³y siê 29 paŸdziernika. Królowa³y 
przepisy na pierogi ruskie, ch³opskie, z socze-
wic¹, szpinakiem, kapust¹, kasz¹ gryczan¹.
Podczas drugiego spotkania – warsztatów 
hafciarskich uczestnicy æwiczyli skupienie i po-
znawali ró¿ne techniki haftu. Powsta³y kolo-
rowe kwiaty i inne piêkne motywy roœlinne.
Kolejne spotkanie KGW zaowocowa³o przy-
gotowaniem pysznych s³odkoœci. Warsztaty 
cukiernicze poszerzy³y umiejêtnoœci pañ z ko-
³a. Zosta³y przygotowane wyœmienite rurki     
z bit¹ œmietan¹ i rogaliki z ró¿anym nadzie-
niem.
Du¿o radoœci wnios³y równie¿ warsztaty 
szyde³kowania. Spotkanie poprowadzi³a pani 
Marzena Cudna, dla której ¿adne zawi³e sche-
maty nie s¹ tajemnic¹. Doœwiadczona mi³o-
œniczka rêkodzie³a przygotowa³a wspania³¹ 
wystawê autorskich prac i zainspirowa³a swoj¹ 
pasj¹. Po opanowaniu podstawowych splotów 
powsta³y mini serwetki – gwiazdki, które 
zawis³y na œwi¹tecznych drzewkach.

Ostatnie warsztaty - malarskie w ramach 
realizacji projektu poprowadzi³a Pani Beata 
Antoñczak miñska malarka z zami³owania, 
terapeutka zajêciowa. Z wielkim zaanga¿o-
waniem podzieli³a siê swoj¹ wiedz¹ i wa¿nymi 
elementami tworzenia obrazów. Warsztaty ma-
larskie to kolejny krok w rozwijaniu kreaty-
wnoœci oraz ukrytych talentów pañ z KGW ze 
Starej Niedzia³ki.
Dziêki pozyskanym œrodkom z programu 
„Mazowsze Lokalnie” zosta³y zakupione nie-
zbêdne materia³y do przeprowadzenia zajêæ. 
W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali siê 
ze sztuk¹ dziergania i haftowania, nauczyli siê 
doboru i mieszania kolorów w malarstwie, 
przygotowywania smacznych potraw.
Warsztaty by³y doskona³¹ okazj¹ do wymiany 
doœwiadczeñ i pozyskania nowych umiejêtnoœci.

Ko³o 
Gospodyñ 
Wiejskich 

Stara Niedzia³ka 
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Nr AB. 6740.15.550.2021

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY MIÑSKIEGO

z dnia  30 grudnia 2021r. 
o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363), 

z a w i a d a m i a m

o wszczêciu na wniosek Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki, reprezentowanego przez pe³nomocnika Pana Jakuba Krawczyk, z dnia 27 
wrzeœnia 2021r. (uzupe³niony i zmieniony w dniu 03 grudnia 2021r.) postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji    
o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej, polegaj¹cej na:

rozbudowie ci¹gu dróg gminnych:
 ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu 

wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹

 Inwestycja projektowana jest na dzia³kach o numerach ewidencyjnych: 

335, 397/16 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 397/3), 397/18 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 397/7), 397/20 (projektowany 

podzia³ dzia³ki o nr ewid. 397/8), 542/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 542),  530/9 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 530/2), 

530/11 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 530/3), 530/13 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 530/4), 530/19 (projektowany podzia³ 

dzia³ki o nr ewid. 530/5), 530/17 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 530/8), 530/15 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 530/7), 337/1 

(projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 337), 339/7 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 339/4), 339/5 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr 

ewid. 339/3), 341/1  i 341/3 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 341), 342/5 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 342/2), 347/1 

(projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 347),  348/3 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 348/1), 349/3 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr 

ewid. 349), 351/6 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 351/3), 351/4 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 351/2), 352/3 (projektowany 

podzia³ dzia³ki o nr ewid. 352/2), 355/5 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 355/2), 355/3 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 355/1), 

356/3 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 356/1), 358/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 358), 359/4 (projektowany podzia³ dzia³ki o 

nr ewid. 359/1), 364/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 364), 365/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 365), 366/3 (projektowany 

podzia³ dzia³ki o nr ewid. 366/1), 366/5 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 366/2), 367/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 367), 

368/11 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 368/10), 368/13 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 368/9), 368/5 (projektowany podzia³ 

dzia³ki o nr ewid. 368/2), 369/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 369), 370/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 370), 371/1 

(projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 371), 372/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 372), 373/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 

373), 274/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 274),  275/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 275), 315/18 (projektowany podzia³ 

dzia³ki o nr ewid. 315/2), 316/3 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 316/1), 317/9 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 317/2), 317/11 

(projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 317/3), 317/13 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 317/5), 317/15 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr 

ewid. 317/8), 318/5 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 318/1), 318/7 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 318/3), 318/9 (projektowany 

podzia³ dzia³ki o nr ewid. 318/4), 319/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 319), 548/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 548),  549/1 

(projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 549), 324/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 324), 325/31 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr 

ewid. 325/1), 327/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 327), 328/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 328), 333/1 (projektowany 

podzia³ dzia³ki o nr ewid. 333), 334/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 334), po³o¿onych w obrêbie Podrudzie oraz dzia³kach o nr ewid.: 

898, 331, 874/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 874), 358/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 358), 361/1 (projektowany podzia³ 

dzia³ki o nr ewid. 361), 365/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 365),  369/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 369), 393/1 

(projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 393), 398/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 398), 340/3 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 

340/1), 341/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 341), 342/1 (projektowany podzia³ dzia³ki o nr ewid. 342),  po³o¿onych w obrêbie 

Zamienie, gmina Miñsk Mazowiecki.
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Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysy³a zawiadomienie o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê 
inwestycji drogowej wnioskodawcy, w³aœcicielom lub u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoœci objêtych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres 
wskazany w katastrze nieruchomoœci, oraz zawiadamiaj¹ pozosta³e strony w drodze obwieszczeñ, odpowiednio w starostwie powiatowym, a tak¿e     
w urzêdach gmin w³aœciwych ze wzglêdu na przebieg drogi, w urzêdowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych 
urzêdów i w prasie lokalnej. Dorêczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomoœci jest skuteczne.

W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miñsku 
Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, Wydzia³ Architektury i Budownictwa - pokój nr 203 (w godzinach pracy Urzêdu: poniedzia³ek,  
wtorek: godz.8.00 - 16.00; œroda: godz. 8.00 - 17.00, czwartek godz. 8.00 - 16.00, pi¹tek godz. 8.00 - 15.00), po wczeœniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu terminu pod nr tel. 756 40 43, 756 40 60  lub 756 40 46.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 j.t ze zm.), zawiadomienie 
poprzez obwieszczenie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia publicznego og³oszenia. 

Okreœlenie nieruchomoœci lub ich czêœci, z których korzystanie bêdzie ograniczone:

 Oznaczenie nieruchomoœci lub ich czêœci, które planowane s¹ do przejêcia 
na rzecz Gminy Miñsk Mazowiecki:

przebudowa przepustu

przebudowa przepustu

przebudowa innych dróg publicznych

przebudowa innych dróg publicznych

przebudowa innych dróg publicznych

przebudowa elektroenergetycznej sieci
niskiego napiêcia 

275/2
(projektowany podzia³ dzia³ki nr 275)

Miñsk Mazowiecki/Podrudzie

548/2
(projektowany podzia³ dzia³ki nr 548)

Miñsk Mazowiecki/Podrudzie

341/2
(projektowany podzia³ dzia³ki nr 341)

Miñsk Mazowiecki/Zamienie

342/2
(projektowany podzia³ dzia³ki nr 342)

Miñsk Mazowiecki/Zamienie

230 i 397/1
Miñsk Mazowiecki/Podrudzie

530/12
(projektowany podzia³ dzia³ki nr 530/3)

Miñsk Mazowiecki/Podrudzie

Nr dzia³ki
Gmina/obrêb

Zakres pracL.p

1.

2.

3.

4.

5.

6.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

L.p. Nr dzia³ki po 
projektowanym podziale

 Nr dzia³ki pierwotne Gmina/Obrêb L.p. Nr dzia³ki po 
projektowanym podziale

 Nr dzia³ki pierwotne Gmina/Obrêb
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Jak szybko sprzedaæ

pokazuj¹c swoj¹ ofertê 
na zdjêciu lotniczym

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

dom
mieszkanie

dzia³kê?

604 44 22 45

DOM  POGRZEBOWY

Miñsk Mazowiecki
ul. 1 PLM „W-wa”
tel. 25 759 17 25

Miñsk Mazowiecki
ul. Koœcielna 4

ca³odobowo
tel. 25 758 40 98,
tel. 693 646 280

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
UROCZYSTOŒCI POGRZEBOWYCH 

Dos tosu j emy s i ê do mo¿ l iwoœc i f i nansowych k l i en t a



B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

Warcho³y, z³oczyñcy i pijanice
Jacek Komuda

WyobraŸ sobie œwiat, gdzie bohaterowie nie pij¹ 
wody. Gdzie czêœciej jest siê w³aœcicielem jed-
nego ucha ni¿ jednego domu. Kraj w wino i miód 
op³ywaj¹cy, t³usty i bogaty. Piêkny i jednoczeœnie 
niebezpieczny. Podzielony na wiele domen i udziel-
nych ksiêstewek; z g³êbokimi lochami i wysokimi 
kurhanami. Rz¹dzi tu królewska para - Si³a i Spryt, 
a za nimi krocz¹: Zasadzka, Zdrada, Walka i Za-
jazd. To nie fantastyka, choæ mo¿e tak brzmi. To 
kresy XVII-wiecznej Polski.    I wolnoœæ Tomku, 
w swoim domku.
Powrót do barwnych czasów Rzeczypospolitej 
szlacheckiej, bez literackiej fikcji, a najprawdziw-
szym opisem najs³ynniejszych postaci panów, wy-
znaj¹cych ideê wolnoœci i wy¿szoœci szlachty 
polskiej. W tej ksi¹¿ce dostaniecie fakty potwier-
dzone w Ÿród³ach historycznych  pamiêtnikach, 
zapisach s¹dowych, kronikach, listach itp. Ta 
ksi¹¿ka to doskona³y przyk³ad tego jak powinno 
przedstawiaæ siê historiê Polski. 

Ariana
Danny White

Kim jest prawdziwa Ariana Grande?
Fascynuj¹ca biografia pe³na szczegó³ów dotycz¹-
cych ¿ycia niekwestionowanej gwiazdy popu, 
autorki tekstów, kompozytorki i aktorki. Jak ma³a, 
zadziorna dziewczynka wyros³a na inspiruj¹c¹, 
bezkompromisow¹ kobietê, która podbi³a ca³y 
œwiat? Co napêdza, motywuje i porusza Arianê 
Grande? Jak pokona³a przeszkody i wyzwania na 
swojej drodze?

Ch³opiec, kret, lis i koñ
Charlie Mackesy

Ta ksi¹¿ka jest jak uœcisk przyjaciela, który przy-
szed³, by wesprzeæ Ciê w najgorszym momencie.
To uniwersalna historia o przyjaŸni, która przy-
pomina, ¿e ka¿dy jest wart mi³oœci i daje temu 
œwiatu coœ, czego nie daje nikt inny.

wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Za nami wyj¹tkowy czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, czas radoœci i spotkañ w gro-
nie najbli¿szych. Z tej okazji nasza biblioteka przygotowa³a dla swoich czy-
telników wiele œwi¹tecznych atrakcji.
14 grudnia w SP w Brzózem zorganizowaliœmy spektakl œwi¹teczny - Dziadek 
do orzechów- w wykonaniu teatru Blaszany Bêbenek. Przedstawienie jest 
adaptacj¹ powieœci E.T.A Hoffmanna, zinterpretowan¹ i prze³o¿on¹ dla 
najm³odszych. Ta klasyczna opowieœæ o magii Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i sile 
dzieciêcej wyobraŸni, po³¹czona ze œpiewem i zabaw¹, bardzo przypad³a do 
gustu widowni. Spotkanie zakoñczy³a wizyta niezwyk³ego Goœcia, który wraz 
z pomocnikiem elfem, rozdawa³ prezenty grzecznym dzieciom.
W dniach 20 - 23 grudnia biblioteka zaprosi³a ma³ych i du¿ych czytelników do 
udzia³u w pierwszej edycji bibliotecznej LOTERII ŒWI¥TECZNEJ. 
Ka¿dy, kto w tym czasie wypo¿yczy³ przynajmniej jedn¹ ksi¹¿kê, móg³ wzi¹æ 
udzia³ w losowaniu nagród wprost z naszej choinki! Gratulujemy zwyciêzcom!

Oprac. Daria Lisiecka

INFORMACJA O DOF INANSOWANIU
Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki z s. w Stojad³ach jest bene-
ficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostêp  
do nowoœci wydawniczych. W 2021 roku biblioteka uzyska³a dofinansowanie 
w wysokoœci 3.725,00 z³ ze œrodków finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, za które zakupi³a 142 wol. ksi¹¿ek, w tym: literatura 
piêkna dla dzieci - 30 wol., literatura piêkna dla doros³ych - 74 wol., literatura 
popularnonaukowa - 38 wol.
G³ównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wielo-
letniego „NPRCz 2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie potencja³u 
bibliotek publicznych w œrodowiskach lokalnych poprzez wzrost atrak-
cyjnoœci i dostêpnoœci ich zbiorów.

Grudzieñ to najbardziej wyczekiwany miesi¹c w przedszkolu. To czas 
wype³niony magi¹ wypatrywania pierwszego œniegu, wygl¹dania 
Miko³aja, oczekiwania Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Grudzieñ to te¿ 
czas przygotowañ, wytê¿onej pracy i nauki. Nie inaczej by³o w na-
szym przedszkolu. Uczyliœmy siê wierszy i piosenek o tematyce 
œwi¹tecznej, œpiewaliœmy znane kolêdy, wykonaliœmy szereg prac 

plastycznych,  piekliœmy pierniczki i ubieraliœmy choinki. Pierwszym œwi¹-
tecznym akcentem by³y prezenty od Miko³aja, pozostawione dla naszych 
przedszkolaków z okazji Miko³ajek. Choæ Miko³aj nie móg³ przybyæ oso-
biœcie, dostarczy³ worki wype³nione po brzegi podarunkami prosto z Laponii. 
6 grudnia, ka¿dy przedszkolak otrzyma³ upominek od Miko³aja Tego dnia, 
spe³ni³o siê niejedno dzieciêce marzenie. Wizyta Miko³aja wprowadzi³a nas 
wszystkich w œwi¹teczny nastrój. Mi³o jest otrzymywaæ prezenty. Jeszcze 
milej, kiedy to my, mo¿emy sprawiæ radoœæ najbli¿szym. W tym przekonaniu, 
postanowiliœmy przygotowaæ niespodzianki dla naszych ukochanych rodzi-
ców. Najm³odsze przedszkolaki, z myœl¹ o swoich najbli¿szych, przygotowa³y 
lukrowane pierniczki, które nastêpnie, piêknie zapakowane, wrêczy³y swoim 
rodzicom. 
Starszaki, w wierszach, piosenkach oraz radosnych pl¹sach, wyrazi³y radoœæ   
z powodu nadejœcia œwi¹t. Nagranie z tych œwi¹tecznych wystêpów, pos³u¿y³o 
za prezent dla ukochanych rodziców. 
W przededniu Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, w ka¿dej grupie przedszkolnej, zor-
ganizowane zosta³o spotkanie wigilijne. By³y ³akocie, œwi¹teczne ¿yczenia, 
weso³e kolêdy i mnóstwo radoœci z nadejœcia wyczekiwanych œwi¹t. Koñcz¹c 
stary rok, œmia³o mo¿emy powiedzieæ, ¿e mimo trudów daliœmy radê. Nie 
ustrzegliœmy siê b³êdów, ale wszystkie czegoœ nas nauczy³y. Witaj¹c nowy rok, 
obiecujemy, ¿e nie zwolnimy têpa. Jesteœmy gotowi na nowe wyzwania.

Grudzieñ w oddziale przedszkolnym w Stojad³ach

Magdalena Pawelec 
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