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Gminna 
Komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych
w Miñsku Mazowieckim zaprasza

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
15 00

w godz. 16 - 18

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

Aktualne godziny funkcjonowania
punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych
w Miñsku Mazowieckim (PSZOK)

PSZOK jest czynny 

Gliniak  - nowe nazwy ulicSesja Rady Gminy 

Uchwa³a Nr XL.346.2022 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie 
zmian w bud¿ecie gminy na 2022 rok

Uchwa³a Nr XL.347.2022 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2022-2026

Uchwa³a Nr XL.348.2022 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹-
cego czêœci miejscowoœci Zamienie pn. „Zamie-
nie inwestycyjne”

Uchwa³a Nr XL.349.2022 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie 
wyra¿enia woli przejêcia przez Gminê Miñsk 
Mazowiecki od Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad gruntów pod drogami o zna-
czeniu lokalnym (gminnym), które zostan¹ wy-
budowane/przebudowane w ramach inwestycji 
pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Ko³bieli      
w ci¹gu drogi krajowej nr 50” na terenie Gminy 
Miñsk Mazowiecki”

Obowi¹zek wpisu do CEEB

Informujemy, ¿e Uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki Nr XXXVIII/334/2022 z dnia 17 
marca 2022 r. zosta³y wprowadzone nazwy ulic 
w miejscowoœci Gliniak. Wprowadzone nazwy 
ulic: Sosnowa, Sarnia, D³uga, Szkolna, Mazo-
wiecka, Spacerowa, Miodowa, Graniczna, Stan-
kowizna. W zwi¹zku z powy¿szym zosta³a 
zmieniona numeracja porz¹dkowa nieruchomoœ-
ci oraz zmiana adresów. Przypominamy, ¿e po 
1.03.2015 r. zmiana adresu posiadacza dowodu 
osobistego nie stanowi podstawy do jego wymiany.
Jak wprowadziæ nazwê ulicy na dzia³ce pry-
watnej (drodze prywatnej)? W tym celu nale-
¿y z³o¿yæ wniosek do Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki. Wniosek powinien zawieraæ: 
nazwê ulicy, któr¹ chcemy wprowadziæ; numer 
dzia³ki; ewentualny szkic przebiegu danej ulicy; 
podpisy wszystkich wspó³w³aœcicieli przedmio-
towej dzia³ki; podpis So³tysa; ewentualnie pod-
pis Rady So³eckiej.
Przedmiotowa uchwa³a wraz z za³¹cznikiem 
graficznym obrazuj¹cym umiejscowienie nazw 
ulic w miejscowoœci Gliniak zosta³a opublikow-
ana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Miñsk Mazowiecki w zak³adce:
Prawo lokalne/Uchwa³y Rady Gminy/Uchwa³y 
Rady Gminy - 2022 rok/XXXVIII sesja Rady 
Gminy Miñsk Mazowiecki - 17 marca 2022 r.

Pamiêtaj o obowi¹zku wpisu do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjnoœci Budynków, w której znaj-
duj¹ siê kompleksowe informacje o Ÿród³ach 
ogrzewania budynku. Deklaracjê mo¿na wype³-
niæ on-line na stronie: www.zone.gunb.gov.pl lub 
z³o¿yæ w formie papierowej do urzêdu gminy.
Je¿eli Ÿród³o ciep³a zosta³o uruchomione przed 
1.07.2021 r., deklaracjê nale¿y z³o¿yæ w termi-
nie do 30 czerwca 2022 r.
Dla nowo zainstalowanego Ÿród³a ciep³a (po 1 
lipca 2021 r.) termin wynosi 14 dni od uru-
chomienia. Nie dope³nienie obowi¹zku bêdzie 
skutkowaæ na³o¿eniem kary pieniê¿nej.

Przypominam, ¿e ca³y obszar powiatu miñskie-
go zosta³ uznany za zagro¿ony wœcieklizn¹! 
Na obszarze tym nakazane jest:
- trzymanie psów na uwiêzi lub na ogrodzonym 
terenie zamkniêtym, a kotów w zamkniêciu;
- pozostawienie zwierz¹t gospodarskich w okól-
nikach i na zamkniêtych wybiegach.
- zaszczepienie psów przeciwko wœciekliŸnie w 
terminie 30 dni od dnia ukoñczenia przez psa 3. 
miesi¹ca ¿ycia, a nastêpnie nie rzadziej ni¿ co 
12 miesiêcy od dnia ostatniego szczepienia.

Rozporz¹dzeniem nr 49 z dnia 31 grudnia 2021 
roku Wojewoda Mazowiecki rozszerza obowi¹-
zek szczepienia przeciwko wœciekliŸnie o obo-
wi¹zek szczepienia kotów powy¿ej 3 miesi¹ca 
¿ycia. Prosimy mieszkañców o zachowanie 
wzmo¿onej ostro¿noœci.

Wœcieklizna

Pomoc zwierzêtom

Zwierzêta udomowione s¹ skazane tylko na na-
sz¹ opiekê. Pozbawiaj¹c jej, skazujemy je na 
wielkie cierpienia. Decyduj¹c siê na psa lub kota 
mieszkaj¹cego w domu opiekunowie bior¹ na 
siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ za ich dobrostan.
Zauwa¿one zwierzêta bezdomne nale¿y zg³a-
szaæ w godz. pracy urzêdu pod numerem telefonu:  
25 756 25 40. Poza godzinami pracy urzêdu oraz 
w weekendy Powiatowemu Centrum Zarz¹dza-
nia Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia 
pod numerem telefonu: 25  758  62 64. Osoby, 
które mog³y by pomóc nam w opiece nad  zwie-
rzêtami, oferuj¹c im Dom Tymczasowy prosimy 
o kontakt w celu ustalenia zasad i zakresu 
wspó³pracy.



Szanowni Rodzice,
Kochane Dzieci,
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkó³

Nadesz³a chwila, której oczekiwaliœcie od po-
cz¹tku wrzeœnia – koñczymy ten szczególny 
rok szkolny, który by³ pe³en niespodzianek, 
wyzwañ i niepewnoœci dla ca³ej naszej spo-
³ecznoœci. Na szczêœcie w dobrym zdrowiu, 
które jest przecie¿ wartoœci¹ nadrzêdn¹, do-
tarliœmy do koñca roku szkolnego. Dziêkujê Wam za wielki wysi³ek i za-
anga¿owanie w zg³êbianie tajników wiedzy, w zdobywanie nowych umie-
jêtnoœci i codzienn¹ pracê. Gratulujê wyników w nauce oraz sukcesów 
wielkich i ma³ych. Wiem, ¿e pracowaliœcie z ca³ych si³, by rozwijaæ siê jak 
najlepiej. 

Wielkie podziêkowania kierujê tak¿e do Rodziców uczniów naszych szkó³,  
bo to Oni ka¿dego dnia stanowili dla Was wsparcie na tej krêtej, a w ostatnim 
okresie szczególnie wyboistej, szkolnej drodze do wiedzy.

Dziêkujê Nauczycielom, którzy odkrywali w Was talenty, motywowali do 
dzia³ania, zachêcali do wytê¿onej pracy, abyœcie byli coraz lepiej przygo-
towani do wyzwañ , jakie niesie wspó³czesny œwiat. Dziœ przysz³a pora na 
chwilê wytchnienia, pora na zas³u¿ony odpoczynek.

¯yczê Wam, aby czas wakacji by³ naprawdê wyj¹tkowy i przede wszystkim 
bezpieczny. Rok szkolny 2021/ 2022 uwa¿am za zamkniêty!
Do zobaczenia we wrzeœniu.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

27 MAJA OBCHODZIMY
DZIEÑ SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

W tym szczególnym dniu dziêkujê Radnym, So³tysom,
pracownikom Urzêdu Gminy, pracownikom Jednostek 

Organizacyjnych oraz  cz³onkom zwi¹zków i stowarzyszeñ 
samorz¹dowych za dotychczasowe dzia³ania,

wyra¿one opinie oraz zainteresowanie ¿yciem samorz¹du.
Cieszê siê, ¿e wspólnie mo¿emy s³u¿yæ naszym mieszkañcom. 

Tworzyæ warunki do nowych inwestycji, okreœlaæ priorytety, 
wyszczególniaæ najistotniejsze potrzeby.

Pragnê z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim
lokalnym Samorz¹dowcom wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia,

wielu sukcesów w ¿yciu zawodowym i prywatnym
oraz realizacji wszelkich planów i zamierzeñ. Aby Pañstwa 
s³u¿ba na rzecz lokalnej spo³ecznoœci przynios³a zas³u¿on¹ 

satysfakcjê i szacunek wspólnoty samorz¹dowej.

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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Ewa Przybysz-Gardyza

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y  

19 maja odby³a siê III wizyta studyjna 
zorganizowana przez Lokaln¹ Organizacjê 
Turystyczn¹ Ziemi Miñskiej. Przypominamy, 
¿e w trakcie ka¿dej wizyty studyjnej, zapro-
szeni goœcie maj¹ mo¿liwoœæ poznaæ atrakcje 
turystyczne kilku gmin z terenu Powiatu Miñ-
skiego. Tegoroczna edycja wizyty studyjnej 
odby³a siê w Gminie Miñsk Mazowiecki, 
Gminie Jakubów oraz w Gminie Dobre. 
Po godzinie 9-tej Leœnik Pan Piotr Olkowicz 
omówi³ specyfikê Rezerwatu Przyrody „Bagno 
Pogorzel” oraz zaprosi³ na krótk¹ wêdrówkê   w 
mniej dostêpne miejsca rezerwatu. Na uwagê 
zas³u¿y³a te¿ najstarsza sosna zwyczajna         w 
Polsce, która roœnie w Gliniaku ju¿ ponad 370 
lat. Ten szczególny pomnik przyrody posiada 
ciekawy acz specyficzny kszta³t przy-
pominaj¹cy olbrzymie bonsai. Wokó³ sosny 
zosta³y ulokowane œcie¿ki dedykowane bie-
gaczom, rowerzystom i spacerowiczom, przy 
których znajduj¹ siê tablice edukacyjne. Tam 
te¿ spotkaliœmy siê z Dyrektorem ZSZ Nr 2     w 
Miñsku Mazowieckim, Panem Tomaszem 
P³ochockim, który pod¹¿a³ œladem wizyty stu-
dyjnej na dwóch kó³kach. Wizerunek sosny 
zwyczajnej zosta³ te¿ zawarty w statuetce 
„Honorowy Obywatel Gminy Miñsk Mazo-
wiecki”, która zosta³a zaprojektowana przez 
artystê, rzeŸbiarza Pana Grzegorza Mikulskie-
go, identyfikuj¹c sosnê z Gmin¹ Miñsk Mazo-
wiecki. Koñcz¹c typowo przyrodnicz¹ czêœæ 
naszej wycieczki, udaliœmy siê do muzeum wsi 
Stojad³a, gdzie od progu przywita³a nas muzyka 
kapeli Mazowszaki. Gospodarze Drewiczówki 
przywitali nas tradycyjnym poczêstunkiem – 
chlebem ze smalcem i ogórkiem kiszonym, mi³¹ 
rozmow¹ i ciep³¹ atmosfer¹.
Stowarzyszenie, nazywane powszechnie 
muzeum wsi Stojad³a czy  Drewiczówk¹, jest 
wyj¹tkow¹ inicjatyw¹ grupy sympatyków 
miejscowoœci Stojade³ na czele z Panem Zyg-
muntem Drewiczem. Drewiczówka jest miej-
scem wyposa¿onym w liczne eksponaty ukazu-
j¹ce ¿ycie codzienne w XIX wieku. £¹czy ludzi 
przechowuj¹cych wspomnienia i kultywu-
j¹cych tradycjê. Obecnie dziêki staraniom lo-
kalnych sympatyków oraz samorz¹du tery-
torialnego, muzeum wsi zosta³o zarejestrowane 

jako stowarzyszenie pn.: Stojad³a wczoraj i dziœ.
Kontynuuj¹c sw¹ podró¿, skorzystaliœmy z wy-
j¹tkowej goœcinnoœci w³aœcicieli Dworu i skan-
senu w Starej Niedzia³ce, Pañstwa Sutkow-
skich. Zostaliœmy oprowadzeni po zacho-
wanych alejach parkowych z XIX-wiecznym 
dworem, obejrzeliœmy zabytki przyrody i skan-
sen. Tak perfekcyjny stan zachowanych 
zabytków to ogrom pracy obecnych gospo-
darzy i ich rodziny.
Podczas wizyty zostaliœmy te¿ oprowadzeni po 
skansenie, sk³adaj¹cym siê z wiatraka i domów 
mieszkalnych wyposa¿onych w przedmioty 
codziennego u¿ytku, takie jak gliniane 
naczynia czy regionalne tkaniny tworzone na 
krosnach. Skansen zosta³ stworzony przez 
obecnych w³aœcicieli dworu oraz przez ich 
rodzinê. O historii powstania dworu  w Starej 
Niedzia³ce i jego ówczesnych w³aœcicielach 
opowiedzia³a nam Pani El¿bieta Roguska, 
Radna naszej gminy i jednoczeœnie cz³onkini 
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Starej Niedzia³ce. 
Na koniec naszej wizyty popróbowaliœmy 
lokalnych przysmaków przygotowanych przez 
Panie z miejscowego Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich. Zapachy domowych wêdlin, pie-
czonych pasztetów, ¿urku i pierogów oraz 
pyszne tradycyjne ciasta spo¿ywane w piêknej 
scenerii XIX wiecznego zabytku, zakoñczy³y 
odwiedziny w Starej Niedzia³ce. 

Dziêkujemy w³aœcicielom za tak mi³e przyjê-
cie! Dziêkujemy wszystkim uczestnikom 
wizyty studyjnej za przybycie do naszej gminy. 
Dziêkujemy za pomoc w organizacji wizyty 
studyjnej w Gminie Miñsk Mazowiecki: 
Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi 
Miñskiej, Powiatowi Miñskiemu, Nadleœ-
nictwu Miñsk, Stowarzyszeniu - Stojad³a 
wczoraj i dziœ, ca³ej kapeli Mazowszaki oraz 
Panu Zygmuntowi Drewiczowi, W³aœcicielom 
Dworu w Starej Niedzia³ce Pañstwu Sutkow-
skim, Ko³u Gospodyñ Wiejskich w Starej 
Niedzia³ce, a w szczególnoœci Przewodnicz¹cej 
Pani Barbarze W¹sik oraz Radnej Gminy Miñsk 
Mazowiecki Pani El¿biecie Roguskiej.

III wizyta studyjna 

Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) ju¿ od kilku lat 

podejmuje siê zadania, aby poprzez wyjazdy w teren 

zapoznawaæ ró¿ne œrodowiska z histori¹ powiatu miñskiego. 

Poznawanie przesz³oœci u wielu osób, szczególnie m³odzie¿y, 

ogranicza siê do lekcji czy podrêczników historii. 

L o k a l n a O r g a n i z a c j a Tu r y s t y c z n a Z i e m i M i ñ s k i e j

Pani Joanna Janicka z Aleksandr¹ Wójcik 
uczennic¹ kl. VII SP w Zamieniu 

wraz z gospodarzami Drewiczówki

Pani El¿bieta Roguska 
na tle skansenu w Starej Niedzia³ce

Przewodnicz¹cy RG Przemys³aw Wojda, Pani Ilona Ksi¹¿ek 
oraz Wójt Gminy Antoni Janusz Piechoski przed Dworem w Starej Niedzia³ce

Opracowa³a - Edyta  Rek
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i s t o r i a n a s z e j g m i n y

KONKURS na najpiêkniejszy ogród i przedogródek w Gminie Miñsk Mazowiecki wystartowa³!

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki zaprasza do udzia³u w kolejnej ju¿ edycji konkursu 
wyró¿niaj¹cego piêkno lokalnych ogrodów i przedogródków.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y wykonaæ kilka zdjêæ swojego ogrodu lub 
przedogródka i przes³aæ wraz z wype³nion¹ kart¹ zg³oszeniow¹ na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl.
Na zg³oszenia czekamy do 15 wrzeœnia 2022 r.
Na laureatów czekaj¹ bony upominkowe o wartoœci nawet do 500 z³!
Wiêcej informacji o konkursie znajduje siê na stronie organizatora: 
www.minskmazowiecki.pl w zak³adce KALENDARIUM.

W 2023 roku bêdziemy obchodziæ piêædzie-
siêciolecie powstania Gminy Miñsk Mazo-
wiecki. Z tej okazji pracujemy nad stworze-
niem obszernej i bogatej w materia³y fotogra-
ficzne publikacji ksi¹¿kowej. Chcemy zobra-
zowaæ ogrom zmian jakie zasz³y w naszej 
gminie; ludzi, którzy siê do tego przyczynili 
oraz zapisaæ na kartach historii obecny stan 
gminy. Dlatego wraz z pocz¹tkiem 2022 roku 
og³osiliœmy poszukiwania lokalnych sympaty-
ków, którzy chc¹ podzieliæ siê swoimi wspo-
mnieniami, spostrze¿eniami i zdjêciami.
Podczas takowych poszukiwañ poznaliœmy 
Pañstwa Skrzyñskich, mieszkañców dzisiej-
szej Huty Miñskiej. Nie bez znaczenia u¿ywa-
my s³owa „dzisiejszej”. Podczas d³ugiej, acz 
ciekawej, rozmowy okaza³o siê, ¿e obszar ad-
ministracyjny obecnie okreœlony jako Huta 
Miñska dawniej dzieli³ siê na czêœci nazywane 
m.in. Boguszówka, Pohulanka A i B,, Uroczys-
ko Pohulanka, Hucisko, Jesionka, M³ynówka.
Dowiadujemy siê, ¿e we wspomnieniach matki 
Pana Stanis³awa Skrzyñskiego, Uroczysko Po-
hulanka jawi³o siê jako piêkny ogród z klat-
kami dla ptaków. Po wkroczeniu Armii Czer-
wonej wyciêto drzewa i posadzono zagajnik.
Nasz rozmówca jest z zami³owania lokalnym 
historykiem. Posiada w swoich pokaŸnych zbio-
rach skarby tj. wycinki gazet z okresu PRL, 
kroniki, œwiadectwa szkolne z 1900 roku, ksi¹¿ki, 
oryginalny kawa³ek tory ocalony z zamieci wo-
jennej oraz wiele innych ciekawych z per-
spektywy czasu rzeczy.

Wspomnieliœmy ju¿ o niecodziennej pami¹tce 
rodzinnej Pana Stanis³awa - Torze. A wiêc jak 
znalaz³a siê w rodzinie Skrzyñskich? Otó¿       
w 1943 roku w okresie likwidacji miñskiego 
getta, fragmenty porwanej tory by³y porozrzu-
cane po ulicach miasta. Dziadkowie mieszka-
j¹cy nieopodal koœcio³a Mariawickiego w Miñ-
sku Mazowieckim zabezpieczyli znaleziony 
fragment Piêcioksi¹gu, przekazuj¹c go póŸniej 
wnukowi.
Jak wiemy, okoliczne tereny by³y miejscem,      
w którym ¿yli i ginêli z r¹k nazistów osoby po-
chodzenia ¿ydowskiego. Mieszkañcy Miñska 
Mazowieckiego i okolic. I tak Pan Stanis³aw 
opowiedzia³ nam o odnalezieniu zbiorowej mo-
gi³y nieopodal ul. Traugutta, na któr¹ natrafio-
no podczas prac budowlanych w latach 50. XIX 
wieku. O Starszym Wachmistrzu Kazimierzu 
Przekorze, którego zastrzelono za ukrywanie   
3 mê¿czyzn ¿ydowskiego pochodzenia oraz 
innych tego typu sytuacjach.
„¯ydówka ukrywana na terenie Marianki 
zosta³a zamordowana przez Niemców i zosta³a 
pochowana na linii lasów. Drugi ¯yd jest 
pochowany na rogu lasu przy skrzy¿owaniu    
ul. Miñskiej i Szkolnej.”
Pan Skrzyñski wspomina³ tak¿e swojego ¿y-
dowskiego kolegê, elektryka z ZNTK. Cudem 
unikaj¹c œmierci w Treblince, nigdy nie poje-
cha³ w tamte strony, nie chcia³ opowiadaæ         
o swoich prze¿yciach. Jedyne, o czym czasami 
wspomnia³ to przera¿aj¹cy g³ód, którego doœ-
wiadczy³.

Temat narodowoœci powróci³ te¿ przy wspomnie-
niach dawnych mieszkañców miejscowoœci 
Marianka. Dzisiaj pozosta³o jedynie miejsce po 
cmentarzu ewangelickim. Podobno w Marian-
ce by³ te¿ koœció³ ewangelicki, który zosta³ 
spalony w 1944 roku (wg relacji Pana Stanis³a-
wa koœció³ znajdowa³ siê za drog¹ do Chmie-
lewa po lewej stronie). Kontynuuj¹c rozmowê, 
Pan Stanis³aw Skrzyñski opowiedzia³ nam o ko-
lonizacji Marianki przez osoby pochodzenia 
Niemieckiego. Pocz¹wszy od wykupienia 
czêœci maj¹tku od Derna³owiczów, budowy 
domów, zak³adaniu rodzin po budowanie relacji 
s¹siedzkich i spo³ecznych. Od naszego roz-
mówcy dowiadujemy siê te¿ o wojennych i po-
wojennych losach rodzin niemieckich z Mar-
ianki. Podczas II wojny œwiatowej i wkroczenia 
nazistów na teren Marianki, wszystkie osoby 
pochodzenia niemieckiego zosta³y wysiedlone 
na tereny III Rzeszy. Na ich miejsce sprowa-
dzono Poznaniaków. W odbytych rozmowach  
z Panem Skrzyñskim wspominali: „Niemcy nie 
uwa¿ali nas za Niemców tylko za coœ gorszego, 
a Ruskie jak weszli, nie uwa¿ali nas za 
Polaków”. Dowiadujemy siê, ¿e wszelkie pró-
by powrotu do Marianki by³y udaremniane 
przez nazistów, a przedwojenne ¿ycie w Mar-
iance przechowuj¹ we wci¹¿ ¿ywych wspo-
mnieniach.
Przechodz¹c do nastêpnego tematu, równie¿ 
zwi¹zanego z Hut¹ Miñsk¹, dowiadujemy siê o 
historii „k¹pieliska w Mariance”.
Nasz rozmówca relacjonuje, dwór z drugiej 
po³owy XIX wieku do II wojny œwiatowej by³ 
w³asnoœci¹ prywatn¹. Po wojnie w latach 60. 
zamieszkiwa³o w nim 6 rodzin. W latach 70., po 
uderzeniu pioruna, doszczêtnie sp³on¹³. 
Zamieszkuj¹ce rodziny otrzyma³y mieszkania 
przydzia³owe w Miñsku Mazowieckim, a Miej-
ski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Miñsku Ma-
zowieckim rozpocz¹³ przebudowê dworu i two-
rzenie oœrodka rekreacyjnego pn.: „Marianka”. 
W tym okresie XIX-wieczny dwór zyska³ czêœæ 
kuchenn¹, powsta³y domki rekreacyjne, pole 
namiotowe i korty tenisowe. W okresie jego 
œwietnoœci odbywa³y siê w nim ró¿nego rodzaju 
zjazdy i wydarzenia. 
Obecnie teren oœrodka rekreacyjnego „Marian-
ka” jest w rêkach osób prywatnych. Chocia¿ 
zosta³ wy³¹czony z u¿ytkowania, nadal budzi   
u wielu naszych mieszkañców gor¹ce, mi³e 
wspomnienia.

Dziêkujemy Pañstwu Skrzyñskim za ³ami¹c¹ 
wszelkie stereotypy rozmowê. Zachêcamy in-
nych sympatyków naszej gminy do podzielenia 
siê swoimi wspomnieniami.

Rozmowê z Panem Stanis³awem Skrzyñskim przeprowadzi³a Edyta Rek 
foto - archiwum UGH

Wspomnienia 
mieszkañców gminy

Rozmowa z Panem Stanis³awem Skrzyñskim
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Trwaj¹ roboty budowlane zwi¹zane z budow¹ kanalizacji 
sanitarnej w czêœci miejscowoœci:
Budy Janowskie i Dziêkowizna.
Zakres rzeczowy realizowanej  inwestycji:

Kana³ grawitacyjny PVC - 1868 metrów
Kana³ t³oczny - 1147,5 metrów
Studnie kanalizacyjne PVC - 75 sztuk
Studnie kanalizacyjne betonowe - 18 sztuk
Studnie rewizyjne PVC - 4 sztuki
Studnie rewizyjne betonowe - 3 sztuki
Pompownia BJ-1 z 2 pompami - 1 komplet
Komora zasuw z wyposa¿eniem - 1 komplet
Przy³¹cza kanalizacji, kana³ grawitacyjny - 375,5 metrów

Budy Janowskie i Dziêkowizna 
kanalizacja sanitarna

Planowany termin zakoñczenia inwestycji: 31.08.2022 r.
Planowana wartoœæ inwestycji: 2 950 088 z³

gmina Miñsk Mazowiecki

20222022

n w e s t y c j e

Dodatkowy wodomierz mo¿na pod³¹czyæ do domowej instalacji za wodomierzem g³ównym. Po 
pozytywnym odbiorze technicznym u¿ytkownik takiej instalacji ma mo¿liwoœæ rozliczania pobra-
nej wody do prac ogrodowych taniej - bez naliczania dodatkowych op³at za odbiór œcieków. Nale¿y 
zwróciæ uwagê przy zakupie wodomierza na jego kompatybilnoœæ z systemem e-us³ug œwiad-
czonym przez Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej.

Sugerowanym typem jest wodomierz Apator 
model JS Smart+ ze zintegrowan¹ nak³adk¹ radiow¹ AT-16-2

Zg³oszenia nowego wodomierza mo¿na dokonaæ poprzez stronê internetow¹:
Www.ebok.gzgk.pl:444/Home/Zgloszenie 
lub przes³aæ na adres e-mail: sekretariat@gzgk.pl.

Monta¿ wodomierza ogrodowego do zdalnego odczytu 
zu¿ycia wody do u¿ytku gospodarczego 
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Na pocz¹tku kwietnia Samorz¹d Uczniowski 
zorganizowa³ DZIEÑ BEZ PLECAKA! By³ to 
niezwyk³y dzieñ, w którym na korytarzach 
pojawi³y siê ró¿ne  przedmioty w zastêpstwie 
naszego poczciwego plecaka. Uczniowie ze-
szyty, podrêczniki i inne przybory przynieœli 
m.in. w walizkach, transporterach na zwier-
zêta, sklepowych koszach, a nawet suszarkach 
do ubrañ. Gratulujemy pomys³owoœci i kreaty-
wnoœci. W poniedzia³ek 25 kwietnia klasa 6 
uczestniczy³a w Warsztatach z wyzwaniem 
programu Projektor. To ju¿ ich trzecie war-
sztaty w tym roku, ale pierwsze stacjonarnie. 
Tym razem rozmawiali o ochronie planety. 
Przyjecha³ do nich sympatyczny student, 
Wojtek £abacz. Podczas spotkania uczniowie 
próbowali odpowiedzieæ na pytania: Z ilu urz¹-
dzeñ elektrycznych korzystaj¹ ka¿dego dnia? 
Jak wygl¹da³oby ich ¿ycie, gdyby w trosce       
o Ziemiê Unia Europejska zakaza³a korzys-
tania z urz¹dzeñ elektrycznych? Czego brako-
wa³oby im najbardziej? Jakie korzyœci mia³by 
taki zakaz? Co zrobiæ ze zu¿ytymi urz¹dze-
niami - wyrzuciæ czy naprawiæ?
Uczniowie z klasy 6, którzy realizuj¹ ju¿ kolej-
ny projekt Design for Change, zostali Amba-
sadorami tej metody. Kilka tygodni temu spot-
kali siê z pani¹ Paulin¹ Kopersk¹ z organizacji 
Design for Change Polska i ustalili zasady 
wspó³pracy. Od tego czasu nie tylko realizuj¹ 
w³asny projekt, ale te¿ zachêcaj¹ do tego in-
nych. Do tego celu stworzyli stronê "M³odzi 
Zaprojektowani":https://www.facebook.com/
MlodziZaprojektowani. Do grupy nale¿¹:
 Amelia Komuda, Antonina Tu³odziecka, Alicja 
Pa³yska, Kamila Kurek, Julia Go³êbiowska, 
Hubert Karkowski, Julia Mazek, Julia Wykie³, 
Oliwia S³owik i Julia Porêbska.  

W poniedzia³ek 9 maja obchodziliœmy w szkole 
Dzieñ Europy. By³ to dla wszystkich uczniów 
dzieñ projektowy - pracowaliœmy w miêdzy-
klasowych zespo³ach nad wybranymi tema-
tami. Uczniowie sami decydowali, co i w jakiej 
formie przedstawi¹. W starszych klasach królo-
wa³y prezentacje multimedialne, ale mogliœmy 
te¿ obejrzeæ taniec i zagraæ w quizy kahoot. 
W klasach 1-3 pojawi³y siê plakaty, lapbook, 
przedstawienie kukie³kowe oraz gra planszo-
wa. Uczniowie pracowali zgodnie, pomagali 
sobie nawzajem, wchodz¹c w role nieco inne 
ni¿ na co dzieñ.
Dnia 14 maja odby³ siê IV B³êkitny bieg w ho³-
dzie Genera³owi Józefowi Hallerowi w Mar-
iance. Dumnie reprezentowali nasz¹ szko³ê Ka-

rolina Rosochacka, David Nydokhodiuk, 
Patryk Komuda, Olaf £ugowski, Dawid 
Zalewski i Grzegorz Zalewski.
Nasza spo³ecznoœæ szkolna nie zwalnia tempa 
w pomaganiu! Za spraw¹ mamy jednego z na-
szych uczniów- przy³¹czyliœmy siê do akcji 
"Paczka dla Ukrainy". Ka¿dy uczeñ, przed-
szkolak oraz nauczyciel bra³ czynny udzia³ w re-
alizacji tego zadania, którego celem by³o zebra-
nie konkretnych produktów z listy, a nastêpnie 
zapakowanie ich odpowiednio w kartony i ode-
s³anie do punktu Caritas- sk¹d paczki rusza³y na 
Ukrainê. Dziêki naszym wspólnym wysi³kom 
uda³o siê skompletowaæ wiele paczek! 
Dziêkujemy za ogrom okazanego serca i dosko-
na³¹ wspó³pracê. W maju w naszej szkole 
uczniowie hucznie œwiêtowali Dzieñ Matki. 
Klasa 2 dla swoich mam upiek³a pyszne 
ciasteczka, udekorowa³a salê i przygotowa³a 
wystêp. Natomiast klasa 3b zagra³a na dzwon-
kach piêkne "Sto lat". W pozosta³ych klasach 
by³y laurki i upominki dla kochanych mam.

CO S£YCHAÆ W SP W STOJAD£ACH?

Opracowa³a: Anna Boruc

10 maja - Sekretarz Gminy Miñsk Mazowiecki Pani Jolanta Damasiewicz oficjalnie rozpoczê³a 
pierwsz¹ od dwóch lat olimpiadê wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym i przedsiêbior-
czoœci.  W tegorocznych zmaganiach wziê³o udzia³ 20 pañ zamieszkuj¹cych nasz¹ gminê, które 
odpowiedzia³y na szereg pytañ zawartych w przygotowanym wczeœniej teœcie wiedzy. 
Komisja w sk³adzie: Kierownik Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Miñsku Mazo-
wieckim Pan Stanis³aw Krajewski, G³ówny Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich w Mazo-
wieckim Oœrodku Doradztwa Rolniczego Oddzia³ Siedlce Pani Anna Matyszczak, Inspektor ds. 
gospodarki gruntami i rolnictwa Pani Anna Zab³ocka, wy³oni³a zwyciê¿czynie tegorocznych 
rozgrywek, które jednoczeœnie przesz³y do etapu powiatowego olimpiady. 
Miejsca na podium zajê³y:
I miejsce zajê³a Pani Edyta Krasuska z Bud Barcz¹ckich otrzymuj¹c zestaw garnków 
kuchennych oraz komplet ³y¿ek
II miejsce zajê³a Pani Urszula Król z Osin otrzymuj¹c zestaw no¿y oraz dzbanek filtruj¹cy
III miejsce zajê³a Pani Danuta Lipiñska z Osin otrzymuj¹c opiekacz i dzbanek filtruj¹cy
Wszystkie uczestniczki olimpiady otrzyma³y bony upominkowe  do wykorzystania w lokalnym 
sklepie z artyku³ami gospodarstwa domowego.
Raz jeszcze gratulujemy laureatkom tegorocznej olimpiady, a wszystkim uczestnikom dziêkujemy 
za tak liczne przybycie.

Organizatorzy wydarzenia: MODR, Gmina Miñsk Mazowiecki

OLIMPIADA WIEDZY 
o wiejskim gospodarstwie domowym

i przedsiêbiorczoœci w Gminie Miñsk Mazowiecki



Jak szybko sprzedaæ
dom

mieszkanie
dzia³kê?

604 44 22 45604 44 22 45

pokazuj¹c swoj¹ ofertê na zdjêciu lotniczym



DOM  POGRZEBOWY

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

Miñsk Mazowiecki
ul. Koœcielna 4

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

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
UROCZYSTOŒCI POGRZEBOWYCH 

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

ul. Koœcielna 6, 05-300 Miñsk Mazowiecki
www.pogrzebybialkowski.pl

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

DOM POGRZEBOWY

Bia³kowskiB

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

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 



G³osZiemiMiñskiej10

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

ChodŸ, baw siê z nami - tak sympatyczn¹ 
zachêtê na karcie wymieniaj¹cej zasady panu-
j¹ce w grupie z w³asnej inicjatywy napisa³a 9-
letnia uczestniczka zajêæ profilaktycznych      
w Targówce. Bo u nas, w Targówce, jest du¿o 
dobrej, konstruktywnej i twórczej zabawy, z któ-
rej dzieci mog¹ wynieœæ, miêdzy innymi, lepsze 
zrozumienie siebie i innych ludzi, uczyæ siê 
wspó³pracy i rozwijaæ zainteresowania oraz po 
prostu zrelaksowaæ siê po wysi³ku i stresie co-
dziennej nauki.
Zajêcia realizowane w ramach Programu Pro-
filaktycznego odbywaj¹ siê zazwyczaj trzy razy 
w tygodniu w budynku OSP w Targówce i wi¹-
¿¹ siê z wieloma ró¿norodnymi aktywnoœciami 
wykorzystuj¹cymi odmienne drogi dotarcia do 
dzieciêcych emocji i umys³ów, zatem: bawimy 
siê teatralnie i plastycznie, zdobywamy nowe 
wiadomoœci, ale i umiejêtnoœci manualne, 
aktywizujemy siê fizycznie w grach spor-
towych i zabawach w terenie. W swobodnym 
czasie króluj¹ gry towarzyskie, tak¿e plan-
szowe, animacje, prowadzone pod kierunkiem wychowawczyñ, ale te¿ i przez samych uczes-

tników naszych spotkañ, choæby wtedy, gdy 
œwiêtowaliœmy Walentynki lub Andrzejki. 
To nie pierwszy raz, gdy dzieci proponuj¹ 
zajêcia i chc¹ podzieliæ siê z innymi swoimi 
zainteresowaniami: ostatnio Hania przynios³a 
gitarê klasyczn¹ i opowiada³a o swojej nauce 
gry na tym instrumencie; Lila i Tymek, prefe-
ruj¹c rozwijanie aktywnoœci fizycznej, zapro-
ponowali dzieciom zajêcia karate i akrobatyki.
Jednym z wa¿nych elementów oddzia³ywañ 
profilaktycznych s¹ te¿ zajêcia prowadzone 
wed³ug programu pt. „Przyjaciele Zippiego”, 
które w ciekawy dla dzieci sposób oswajaj¹ je  
z trudnymi zagadnieniami relacji i emocji.
Stosunkowo czêsto realizujemy tak¿e aktyw-
noœci poza sal¹ zajêæ: dzieci uczestnicz¹ w grach 
terenowych, spacerach i wycieczkach po pobli-
skiej okolicy, a podejmuj¹c wysi³ek dalszej wy-
prawy, udaj¹ siê do teatru, do planetarium, do 
kina, na oryginalne warsztaty w muzeum, na 
basen i place zabaw w Miñsku Mazowieckim. 

Magdalena Pawelec

ChodŸ, baw siê z nami

Lada chwila wakacje. Ju¿ teraz zapra-
szamy dzieci w wieku 6-13 lat na za-
jêcia, które bêd¹ siê odbywa³y w lipcu    
i sierpniu (w zawê¿onym wymiarze) oraz 
ju¿ po przerwie wakacyjnej na spot-
kania, które - ju¿ w nieokrojonym kszta³-
cie - zostan¹ wznowione w nowym roku 
szkolnym. Do zobaczenia!

opracowa³a: Monika Krukowska

w oddziale przedszkolnym
w Stojad³ach

DZIEÑ RODZINY W kalendarzu przedszkolaka jest wiele wa¿nych œwi¹t, o których nie wypada zapo-
mnieæ. Z pewnoœci¹ ¿aden przedszkolak, nie mo¿e zapomnieæ o Dniu Mamy i Dniu 
Taty. W tym roku uroczystoœæ z okazji Dnia Rodziny by³a dla nas szczególnie wa¿na. 
Po trudnym okresie izolacji, zwi¹zanej z epidemi¹, chcieliœmy zaprosiæ naszych 
najbli¿szych do przedszkola. Dzieñ Rodziny sta³ siê idealn¹ okazj¹ do rodzinnego 
spotkania. Ka¿da grupa przedszkolna z tej okazji przygotowa³a dla swoich uko-
chanych rodziców mnóstwo niespodzianek. Rodzice zaproszeni zostali na uroczyste 
wystêpy, po³¹czone z warsztatami plastycznymi. Przedszkolaki, w weso³ych wier-
szach i radosnych piosenkach, opowiada³y o swoich cudownych rodzicach oraz 
zapewnia³y swoich najbli¿szych o ogromie w³asnych uczuæ. W starszych grupach 
przedszkolnych odby³ siê pokaz tañca – efekt ca³orocznej pracy dzieci, w ramach zajêæ 
tanecznych. Oczywiœcie nie zabrak³o upominków, które nasze przedszkolaki z wiel-
kim przejêciem i starannoœci¹ wykona³y dla ukochanych rodziców. Po wystêpach,     
w ka¿dej grupie przedszkolnej odby³y siê warsztaty plastyczne. W m³odszych grupach 
przedszkolnych rodzice wspólnie ze swoimi pociechami malowali obrazy na folii.     
Z kolei „starszaki”, wspólnie z rodzicami, wykonali ramki do rodzinnych fotografii. 
Wszystkie rodzinne spotkania by³y pe³ne uœmiechu, wzruszeñ i dobrej zabawy.                                              
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Foto - Jacek Maria Jeliñski

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Akwarelka

Budynek Przedszkola w Nowych Osinach zosta³ wybudowany w latach 70-tych przy udziale spo³ecznoœci wsi oraz 
wsparciu gminy Miñsk Mazowiecki. Pierwotnie przeznaczony by³ na Szko³ê Podstawow¹. Uczêszcza³y do niej dzieci 
do klasy 4. W roku 2003 budynek zosta³ wyremontowany i zmodernizowany na potrzeby przedszkola. Nowe 
przedszkole zosta³o otwarte we wrzeœniu 2004 roku. Uczêszcza³o do niego 34 dzieci. Nazwa przedszkola 
„Akwarelka” zosta³a wy³oniona w ramach konkursu rodzinnego i oficjalnie nadana we wrzeœniu 2005 roku. W roku 
2011 by³a przeprowadzona du¿a modernizacja kompleksu. Dziœ do przedszkola codziennie przychodzi 60 dzieci. 
„Akwarelka” jest jedyn¹ tego typu placówk¹ oœwiatow¹ prowadzon¹ przez w³adze samorz¹dowe w naszej gminie.

o z n a j s w o j ¹ g m i n êP

nowe inwestycje   
uznanych firm

na terenie gminy

Foto - Jacek Maria Jeliñski

Firma ARGO to sieæ punktów sprzeda¿y    
z dziedziny wykoñczenia wnêtrz. Wielo-
letnie doœwiadczenie i silnie ugruntowana 
pozycja rynkowa wp³ywa na mnogoœæ asor-
tymentu poszukiwanego przez klienta.

ARGO w swej ofercie posiada produkty pol-
skich i europejskich producentów tj. p³ytki 
ceramiczne, ceramika sanitarna, panele pod-
³ogowe, drzwi i inne materia³y wykoñcze-
niowe. G³ówna siedziba firmy znajduje siê 
w Stojad³ach. Jeden z 9 salonów sprzeda-
¿y znajduje siê przy ul. Pi³sudskiego w Miñ-
sku Mazowieckim. 

Firma Argo praktycznie od pocz¹tku ist-
nienia czynnie uczestniczy w ¿yciu lokalnej 
spo³ecznoœci, wspó³pracuje ze szko³ami, 
klubami sportowymi, wspiera wydarzenia 
kulturalne i sportowe. Od wielu lat spon-
soruje Gminny Klub Sportowy Tygrys Huta 
Miñska. Klub IV Ligi Mazowieckiej dzia³a- 
j¹cy w dyscyplinie pi³ki no¿nej sk³ada siê    
z 8 dru¿yn  graj¹cych w kategorii senio-
rów i juniorów. 



Maj¹c na wzglêdzie rozwój gminy Miñsk 
Mazowiecki oraz podnoszenie jej atrakcyj-
noœci dla potencjalnych inwestorów zachê-
camy w³aœcicieli gruntów do wspó³pracy z Urzê-
dem Gminy Miñsk Mazowiecki w celu stworze-
nia oferty gruntów inwestycyjnych. 
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani aby pro-
mowaæ swoje grunty wœród potencjalnych in-
westorów lub te¿ chcieliby Pañstwo nawi¹zaæ 
za poœrednictwem Urzêdu Gminy kontakt z po-
tencjalnymi inwestorami  prosimy o zg³oszenie 
tego faktu w Punkcie Obs³ugi Inwestora Urzê-
du Gminy Miñsk Mazowiecki. 
Szczególnie zachêcamy do kontaktu w³aœci-
cieli nieruchomoœci przeznaczonych w miej-
scowych planach zagospodarowania prze-
strzennego oraz w studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego na 
cele produkcyjne lub us³ugowe do nawi¹zania 
wspó³pracy w celu promowania terenów inwe-
stycyjnych.  

I n ve s t  i n
G m i n a M i ñ s k M a z o w i e c k i

Gmina Miñsk Mazowiecki jako tegoroczny 
laureat konkursu Grunt na Medal to miejsce 
przyjazne inwestorom, dlatego te¿ zachêcamy 
osoby fizyczne i firmy do lokalizacji na terenie 
Gminy Miñsk Mazowiecki swoich inwestycji. 
Zarówno ma³e, œrednie jak i du¿e przedsiêbior-
stwa znajd¹ w naszej gminie zarówno dogodne 
tereny do inwestowania, jak i kapita³ ludzki 
oraz wsparcie ze strony administracji samo-
rz¹dowej.
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani inwes-
towaniem w gminie Miñsk Mazowiecki i chcie-
liby Pañstwo nawi¹zaæ za poœrednictwem 
Urzêdu Gminy kontakt z potencjalnymi w³aœ-
cicielami terenów przeznaczonych pod inwe-
stycjê lub chcieli by Pañstwo otrzymaæ szcze-
gó³owe informacje na temat przeznaczenia 
nieruchomoœci i mo¿liwoœci inwestycyjnych na 
danym terenie prosimy o zg³oszenie tego faktu 
w Punkcie Obs³ugi Inwestora Urzêdu Gminy 
Miñsk Mazowiecki. 

gmina Miñsk Mazowiecki

2022

dla w³aœcicieli gruntów dla inwestora

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki
ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki

Kontakt: w godzinach pracy urzêdu: pon. 8-17, wt.-czw. 8-16, pt. 8-15
tel.: 25 756 25 11, e-mail: gp@minskmazowiecki.pl

prosimy o wczeœniejsze umawianie wizyt

Gminny Punkt Obs³ugi 
Inwestora

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e
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Zanieczyszczenie powietrza, g³ównie drobnymi py³ami, wp³ywa na przedwczesne zgony, zwiêksza mo¿liwoœæ 
zachorowania na wiele groŸnych chorób, tj. nowotwory, a tak¿e mo¿e prowadziæ do bezp³odnoœci czy obumarcia 
p³odu. Leczenie chorób wywo³anych przez smog poci¹ga za sob¹ wysokie koszty leczenia, ale tak¿e nieobecnoœci 
chorych w pracy. G³ównymi Ÿród³ami zanieczyszczenia powietrza powoduj¹cymi powstawanie smogu s¹ stare 
instalacje, w których spalane jest najgorsze jakoœciowo paliwo. Uchwa³a antysmogowa obowi¹zuje od 11 listopada 
2017 r., a jej nowelizacja od 14 maja 2022 r. Co okreœla uchwa³a?

Zród³o: https://www.powietrze.mazovia.pl/uchwala-antysmogowa/co-musisz-wiedziec-o-uchwale-antysmogowej

 

Po dwuletniej przerwie, 4 czerwca, odby³o siê kolejne Œwiêto Szko³y Podstawowej w Janowie  - 
„TYSZKONALIA  2022”. 
Has³em przewodnim by³ „Wieczór kolekcjonerów i hobbystów”. W tym dniu mo¿na by³o zapre-
zentowaæ swoje pasje i zainteresowania. Mi³oœnicy starych samochodów i motocykli mogli 
podziwiaæ pokaŸn¹ kolekcjê eksponatów przed budynkiem szko³y, natomiast pasjonaci samolotów 
mogli ogl¹daæ ich modele wykonane przez tatê jednego z naszych uczniów.
Uczeñ klasy szóstej zaprezentowa³ kolekcjê militariów. Wystawione by³y tak¿e ró¿ne prace 
rêkodzielnicze naszych rodziców. Odby³a siê równie¿ loteria fantowa, kiermasz ksi¹¿ek, wystawa 
dzie³ z klocków LEGO, klaserów ze znaczkami, numizmatów, prac plastycznych uczennic klasy 
VIII b. Mo¿na by³o posiliæ siê pyszn¹ zup¹ pani Ewy, przek¹skami z grilla, a w kawiarence zjeœæ 
lody i coœ s³odkiego. Na stoliku „FIT” serwowano same zdrowe i wartoœciowe smako³yki: sok 
wyciskany z owoców, galaretkê z owocami czy szasz³yki owocowe. 

W trakcie imprezy czynne by³o stoisko o tematyce uzale¿nieñ. Zainteresowani mogli pobraæ 
ciekawe ulotki informacyjne. Dzieci kochaj¹ce taniec  zaprezentowa³y przed szerszym gronem 
rodziców i rówieœników swoje umiejêtnoœci podczas pokazu tañca. Zaœ wszyscy chêtni uczestnicy 
pikniku mogli wspólnie zatañczyæ zumbê pod kierunkiem profesjonalnego instruktora. Doskona³a 
zabawa trwa³a do godzin wieczornych. Zapraszamy wszystkich za rok!

TYSZKONALIA 2022

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

Œwiêto Szko³y by³o okazj¹ do wspólnej rodzinnej zabawy 
w sobotnie popo³udnie i pokazania, jak mo¿na mi³o spêdziæ czas wolny. 

By³a to równie¿ inspiracja do rozwijania zainteresowañ, które mog¹ 
stanowiæ w³aœciw¹ alternatywê dla wszelakich na³ogów i uzale¿nieñ.

Wydarzenie wspó³finansowane by³o ze œrodków

Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
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Doros³e 
Dzieci 

Alkoholików

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 

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Maj w Akwarelce by³ pe³en wra¿eñ, a to wszyst-
ko za spraw¹ licznych atrakcji i wydarzeñ z udzia-
³em naszych przedszkolaków. Pierwszym wyda-
rzeniem, by³ rodzinny konkurs wewn¹trzprzed-
szkolny „EKO-STWORY ŒWIÊTUJ¥ DZIEÑ 
ZIEMI”. Zadaniem uczestników, by³o wyko-
nanie przestrzennej pracy przy u¿yciu mater-
ia³ów recyklingowych i ekologicznych. Prace 
by³y wykonane z ogromn¹ pomys³owoœci¹ i es-
tetyk¹. Dziêkujemy za liczne prace konkur-
sowe!
Kolejnym wydarzeniem w naszym przedszkolu 
by³ Dzieñ Unii Europejskiej. W tym dniu dzieci      
z grupy „Smerfy” odby³y podró¿ do W³och, 
„Gumisie” do Grecji, a „Muminki” do Francji.  
Dzieci pozna³y kulturê danego regionu oraz 
ró¿ne ciekawostki zwi¹zane z danym krajem. 
Nie zabrak³o zajêæ kulinarnych, gdzie dzieci 
wraz z paniami przygotowa³y francuskie 
ciasteczka, w³osk¹ pizzê, greck¹ sa³atkê. By³ 

pokaz mody francuskiej jak i igrzyska olim-
pijskie. Tego dnia nie brakowa³o wra¿eñ!
16 maja przedszkolaki wybra³y siê na wy-
cieczkê do gospodarstwa „Akacjowy Zak¹tek” 
w Pustelniku. Atrakcji by³o co nie miara!
Dzieci uczestniczy³y w wielu aktywnoœciach: 
alpako-terapia, przeja¿d¿ka wozem, pranie na 
tarze, dojenie krowy, strzelanie z ³uku, odwie-
dziny w mini zoo, zajêcia plastyczne, ognisko  
z kie³baskami, zabawy na placu zabaw. Pogoda 
nam sprzyja³a, a ciekawe atrakcje wywo³a³y 
uœmiechy na twarzach wszystkich dzieci.
W maju w przedszkolu rozmawialiœmy, o tym 
jak wa¿na jest rodzina i jak wielk¹ ma moc. 
Najstarsza grupa „Muminki” wraz z paniami 
przygotowa³a program artystyczny z okazji 
Dnia Rodziny. 24 maja goœcili w progach 
przedszkola bardzo wa¿nych goœci - swoich 
Rodziców. W tym dniu, poprzez udzia³ w wy-
stêpie artystycznym, ka¿de dziecko wyrazi³o 

DDA brzmi jak zaklêcie. Kiedy to masz, pa-
trzysz na œwiat przez soczewki, które go znie-
kszta³caj¹. Zalewaj¹ Ciê emocje: wstyd, z³oœæ, 
lêk. Albo nie czujesz nic – jakby Twoje ¿ycie 
rozgrywa³o siê poza Tob¹.
Partnerom i przyjacio³om doros³ych dzieci al-
koholików bywa ciê¿ko do nich dotrzeæ, ale to 
dlatego, ¿e najpierw oni sami musz¹ zrozumieæ 
swoje wewnêtrzne mechanizmy .
Ludzie z „tym czymœ” rozpoznaj¹ siê na odle-
g³oœæ. Nic dziwnego – to bardzo wra¿liwe 
osoby. Poranione, pozamykane, ale te¿ g³êboko 
empatyczne. Ju¿ jako kilkuletnie dzieci mu-
sia³y wspieraæ rodziców (tego, który pi³ i tego, 
który sobie z piciem partnera nie radzi³).
Musia³y odgadywaæ ich nastroje, pragnienia, 
potrzeby czêsto kosztem w³asnych. Czu³y siê 
osamotnione, lekcewa¿one, zaniedbane, wiêc 
lgn¹ do innych, a jednoczeœnie boj¹ siê odrzu-
cenia. Znaj¹ ten ból, kiedy najbli¿sza osoba 
zwodzi, zawodzi i nie chc¹ ju¿ tego doœ-

wiadczaæ. Niektóre przesz³y piek³o. Przemoc 
emocjonaln¹, fizyczn¹, czasem seksualn¹. Brak 
mi³oœci i opieki. Brak kontaktu z rodzicami 
zajêtymi swoimi dramatami. Czekanie z dr¿e-
niem serca w jakim stanie wróci ten pij¹cy, czy 
bêdzie mo¿na powierzyæ mu swoje sprawy. Czy 
skoñczy siê na zlekcewa¿eniu, oœmieszeniu, 
odepchniêciu. Wiele obietnic i wiele rozczaro-
wañ bo przecie¿ mia³o byæ inaczej.
Mia³y byæ sanki, pi³ka, kino, czytanie ksi¹¿ek,  
a zamiast tego awantura, albo grobowa cisza, 
przerywana szlochem matki. 
W domu i w ¿yciu dziecka z rodziny alkoholo-
wej wszystko postawione jest na g³owie. 
Odwrócone role, zaburzone priorytety. Nie 
mo¿na byæ sob¹. Tak naprawdê nie mo¿na        
w ogóle byæ dzieckiem.
Trzeba wzi¹æ siê w garœæ, byæ odpowiedzial-
nym, dostosowaæ siê, ratowaæ, pomagaæ, 
poœredniczyæ, przewidywaæ, za¿egnywaæ. 
(Cdn...)

DDA

swoj¹ najszczersz¹, bezwarunkow¹ i bezgra-
niczn¹ mi³oœæ do Mamy i Taty. By³y wiersze, 
piosenki, tañce, prezenty, podziêkowania i ¿y-
czenia. By³y uœmiechy radoœci i zadowolenia,  a 
tak¿e ³zy dumy i wzruszenia. By³ to wspólnie 
spêdzony szczególny czas, który przypomnia³ 
wszystkim jak¹ moc i radoœæ daje RODZINA.
Okazj¹ do œwiêtowanie by³ równie¿ 1 czerwca  
Dzieñ Dziecka. Tego dnia bawiliœmy siê od ra-
na, tañczyliœmy i œpiewaliœmy. Rodzice przy-
gotowali dla przedszkolaków s³odki poczê-
stunek. Dzieci obejrza³y przedstawienie tea-
tralne pt. „Wró¿ki” grupy ze Studia Artystyczn-
ego „Arena” z Bia³egostoku. Przedstawienie 
dostarczy³o dzieciom wiele pozytywnych 
emocji, a tak¿e by³o doskona³¹ lekcj¹ - w jaki 
sposób nale¿y promowaæ w³aœciwe postawy      
i wartoœci wœród dzieci. Tego dnia nie zabrak³o 
równie¿ prezentów. Ka¿dy przedszkolak dosta³ 
wspania³y upominek. 
To by³ wspania³y dzieñ!

 z AkwarelkiW I E Œ C I



Jambo! Habari gani?

Przed nami okres letniego wypoczynku i wakacyjnych 
wyjazdów. W oczekiwaniu na ten upragniony czas bib-
lioteka publiczna zaprosi³a mieszkañców gminy w podró¿ 
multimedialn¹ do Kenii i Tanzanii.

Spotkanie odby³o siê w s³oneczne popo³udnie 20 maja w œwiet-
licy gminnej „Przyjazny zak¹tek” w Barcz¹cej. Poprowadzi³ 
je Robert Gondek - podró¿nik, fotograf, mi³oœnik Afryki, 
autor bloga i ksi¹¿ek „W drodze na najwy¿sze szczyty Afryki ”, 
„Poradnik przed podró¿¹ do Afryki - Tanzania, Kenia ”.
Podczas pokazu us³yszeliœmy opowieœci o wêdrówkach na 
pokryte lodowcami Kilimand¿aro i Mount Kenya, spotka-
niach z afrykañskimi zwierzêtami, wspania³ej przyrodzie, 
tropikalnych przysmakach i innych ciekawostkach.
Prowadz¹cy udzieli³ te¿ wielu wskazówek praktycznych 
zwi¹zanych z podró¿¹ do Afryki. Na koniec odbyliœmy krótki 
kurs jêzyka suahili u¿ywanego miêdzy innymi w Tanzanii, 
Kenii, Ugandzie, Malawi, czy Burundi.
Wêdruj¹c ulicami miast lub górskimi szlakami us³yszymy 
pozdrowienie: „Jambo! Habari gani?”, co oznacza: „Czeœæ! 
Co u Ciebie s³ychaæ?”. Mo¿na wtedy odpowiedzieæ: „Asante 
sana. Nzuri sana”, czyli „Dziêki. Bardzo dobrze". Z kolei 
znane z filmu „Król Lew” sformu³owanie „Hakuna matata” 
to „Nie martw siê”.

Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w wydarzeniu. ¯yczymy 
Wam równie pasjonuj¹cych wyjazdów i wypoczynku w ma-
lowniczych miejscach. Do zobaczenia na kolejnych spot-
kaniach organizowanych przez nasz¹ bibliotekê.

Oprac. Daria Lisiecka

Nigdy nie bêdê wy¿sza: ale mogê byæ szczêœliwsza!
Agnieszka Dydycz

Wspania³a, pogodna opowieœæ, która krzepi i dodaje odwagi    
w m¹dry i dojrza³y sposób! Ma³gorzata jest wyrozumia³¹ ¿on¹   
i wspieraj¹c¹ przyjació³k¹ i mam¹. Rytm jej pouk³adanego ¿y-
cia wyznaczaj¹ obowi¹zkowe obiady u matki, joga i kolejne 
tomy przygód dzielnej pani prokurator.
Bo Ma³gorzata jest pisark¹ i czego jak czego, ale fantazji jej nie 
brakuje! Chocia¿. nawet ona nie wymyœli³aby ksi¹¿ki, której 
nagle staje siê g³ówn¹ bohaterk¹. I wtedy ju¿ wie, ¿e. Nigdy nie 
bêdê wy¿sza Ale mogê byæ szczêœliwsza! Bo szczêœcie (na 
szczêœcie!) nie jest nasz¹ sta³¹ cech¹ fizyczn¹ - mo¿na je odna-
leŸæ i cieszyæ siê nim bez ograniczeñ wiekowych! Ma³gorzacie 
siê to uda³o, wiêc mo¿e na nas tak¿e ktoœ lub coœ mi³ego czeka?
Seria - Du¿y Wygodny Druk

Notatki wizualne :
jak je tworzyæ i wykorzystywaæ na co dzieñ
Natalia Miko³ajek

Szukasz sposobu na lepsze przyswajanie wiedzy? Potrzebujesz 
narzêdzia usprawniaj¹cego przebieg spotkania lub pracê zespo-
³u? Chcesz siê dowiedzieæ, jak uporz¹dkowaæ nadmiar przeka-
zywanych Ci informacji? Ta ksi¹¿ka jest dla Ciebie! 
Natalia Miko³ajek, czyli JadŸka Rysuje, stworzy³a praktyczny 
poradnik i kompendium wiedzy o tym, jak robiæ notatki wizu-
alne (ang. visual notes, sketchnoting). To jej autorska mieszanka 
wiedzy, doœwiadczeñ, spostrze¿eñ i przemyœleñ po³¹czona ze 
zbiorem wyselekcjonowanych æwiczeñ i wskazówek.

Hop! Hop! Ksi¹¿ê z bajki!
Sylvie Misslin

Zdecydujcie sami o dalszych losach bohaterek! Ta ksi¹¿ka 
skrywa wiêcej ni¿ jedn¹ historiê. Królewny Józefina i Ró¿a 
maj¹ doœæ siedzenia bezczynnie i czekania na ksiêcia z bajki. 
Bior¹ sprawy w swoje rêce! Dzielnie eksploruj¹ zamki, jaskinie 
i inne miejsca pe³ne nietoperzy, smoków, niedŸwiedzi i pajê-
czyn w poszukiwaniu ksiêcia. Gdy zdaje siê, ¿e sukces jest ju¿ 
na wyci¹gniêcie rêki, królewny nieco trac¹ zapa³. Czy uda im siê 
osi¹gn¹æ cel? I czy na pewno jest nim znalezienie ksiêcia z baj-
ki? Konstrukcja ksi¹¿ki umo¿liwia dziecku decydowanie o dal-
szych przygodach bohaterek dziêki specjalnym zak³adkom        
i ikonkom umieszczonym w tekœcie.

                                                                                                    
wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

Quiz wiedzy
Zapraszamy uczniów szkó³ œrednich i doros³ych z terenu powiatu miñskiego 
do udzia³u w quizie wiedzy „Jubileusz Naszej Biblioteki”
pod patronatem Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki.
Quiz sk³ada siê z 12. pytañ na temat Biblioteki Publicznej Gminy Miñsk Mazo-
wiecki zs. w Stojad³ach i bêdzie dostêpny na stronie internetowej organizatora

https://www.bp-gminamm.pl/quiz-wiedzy/
do 30 czerwca 2022 r.



www.zlotuptaka.eu

ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

latamy
filmujemy

fotografujemy
 

604 44 22 45
jacek@modelex.pl

zdjêcia i filmy z lotu ptakazdjêcia 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 

 


