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MUZEUM ZIEMI MIÑSKIEJ
zaprasza dzieci w czasie ferii

Nowe stawki op³aty 
za odpady komunalne

IV sesja Rady Gminy 

PGE - informacje

GMINNY 
PUNKT

Konsultacyjno-Informacyjny

do Spraw Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych

zaprasza:

w ka¿dy I czwartek miesi¹ca

w godz. 16:00 - 18:00

do sali konferencyjnej UG 

ul. Che³moñskiego 14

Zmiany w Karcie Du¿ej Rodziny 

Od 01.01.2019 roku nast¹pi¹ zmiany w przy-
znawaniu Karty Du¿ej Rodziny. Kartê bêd¹ 
mogli otrzymaæ tak¿e rodzice, którzy kie-
dykolwiek w przesz³oœci mieli na wychowaniu 
co najmniej trójkê dzieci.  Aby otrzymaæ kartê 
na nowych zasadach do wniosku bêdzie nale-
¿a³o do³¹czyæ oœwiadczenie, ¿e rodzic mia³ na 
utrzymaniu ³¹cznie co najmniej troje dzieci 
oraz, ¿e nie by³ pozbawiony w³adzy rodziciel-
skiej ani ograniczony we w³adzy rodzicielskiej 
przez umieszcz enie dziecka w pieczy zastêp-
czej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
Wniosek o wydanie Karty sk³ada siê w gminie 
w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce zamieszka-
nia cz³onka rodziny wielodzietnej. Wyrobienie 
karty jest ca³kowicie bezp³atne. Przyznanie jej 
nie jest uwarunkowane ¿adnym kryterium 
dochodowym. Po otrzymaniu karty rodzice 
zyskuj¹ prawo do zni¿ek, które oferowane s¹ 
zarówno przez instytucje pañstwowe, jak         
i firmy prywatne. 
Miejsca oferuj¹ce zni¿ki s¹ opatrzone logo:

 „Tu honorujemy Kartê Du¿ej Rodziny”

Po wnioski zapraszamy do Gminnego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazowiec-
kim, pok. 20,  tel. 25 758 19 32 wew. 520.

PGE Dystrybucja S.A. Oddzia³ Warszawa      
w ostatnich latach bardzo intensywnie moder-
nizuje urz¹dzenia energetyczne i prowadzi 
liczne prace eksploatacyjne przy sieci. Jednak 
prowadzone inwestycje wymagaj¹ czasami 
wstrzymania na kilka, a nawet na kilkanaœcie 
godzin dostaw energii elektrycznej.
Ka¿dorazowo PGE Dystrybucja S.A. o plano-
wanych przerwach informuje z piêciodnio-
wym wyprzedzeniem jak najszersze grono 
mieszkañców terenu, którego dotyczy ogra-
niczenie. Zwyczajowo odbywa siê to za pomo-
c¹ rozwieszanych og³oszeñ, komunikatów 
g³osowych pod numerem telefonu Pogotowia 
Energetycznego 991 oraz za poœrednictwem 
strony: www.pgedystrybucja.pl/wylaczenia

Rada Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³¹  
Nr III.19.18 z dnia 13 grudnia 2018 roku      
w sprawie wyboru metody ustalenia op³aty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej op³aty przyjê³a no-
we stawki op³aty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.
Zgodnie z t¹ uchwa³¹ nale¿ne od dnia 1 lutego 
2019 roku miesiêczne stawki op³at za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wynosz¹ 
odpowiednio:

- 12,00 z³ od 1 osoby zamieszkuj¹cej dan¹ 
nieruchomoœæ w przypadku oddawania 
odpadów segregowanych,
- 31,00 z³ od 1 osoby zamieszkuj¹cej dan¹ 
nieruchomoœæ w przypadku oddawania 
odpadów niesegregowanych.

Wysokoœæ op³aty ponoszona przez w³aœciciela 
danej nieruchomoœci zostanie ustalona jako 
iloczyn nowej stawki op³aty i danych wynika-
j¹cych ze z³o¿onej do Wójta Gminy Miñsk 
Mazowiecki deklaracji.
W zwi¹zku z powy¿szym mieszkañcy nie s¹ 
zobowi¹zani do sk³adania nowej deklaracji.
W sytuacji, gdy na nieruchomoœci zmienia siê 
sk³adnik maj¹cy wp³yw na wysokoœæ op³aty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi   
(np. iloœæ osób zamieszkuj¹cych nierucho-
moœæ) w³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹za-
ny z³o¿yæ now¹ deklaracjê w terminie 14 dni od 
dnia nast¹pienia zmiany

W dniu 24 stycznia odby³a siê IV sesja Rady 
Gminy, pierwsza w bie¿¹cym roku.
Szczegó³owy opis podjêtych uchwa³ podamy  
w nastêpnym numerze GZM. Zapis video 
ca³oœci obrad mo¿na ju¿ teraz obejrzeæ w tran-
smisji strumieniowej YT:
www.youtube.com/watch?v=KVrAkJvP3MI 



Szanowni Pañstwo,

22 stycznia br rozpoczê³y siê wybory So³ty-
sów oraz rad so³eckich na terenie Gminy 
Miñsk Mazowiecki.
Instytucja So³tysa funkcjonuje w naszym 
kraju od XII wieku. Ta historyczna ci¹g³oœæ 
sprawi³a, ¿e zakorzeni³a siê ona mocno w 
œwiadomoœci mieszkañców Polskich wsi. 
Dzisiaj sprawowanie tej funkcji to nie tylko 
samo administrowanie. To równie¿ skutecz-
ne reprezentowanie so³ectwa w gminie i dba-
³oœæ, aby postulaty Zebrania Wiejskiego 
znalaz³y swoje odzwierciedlenie w projekcie bud¿etu gminy i planie jej 
rozwoju. Dobry So³tys musi byæ tak¿e sprawnym organizatorem, który 
potrafi rozbudziæ aktywnoœæ lokalnej spo³ecznoœci  i motywowaæ 
mieszkañców do w³¹czania siê w sprawy w³asne i so³ectwa.
Wybieraj¹c So³tysa mieszkañcy daj¹ wyraz swojego uznania dla osi¹gniêæ     
i zaanga¿owania w problemy wsi danego kandydata oraz umiejêtnoœci sku-
tecznego integrowania ludzi wokó³ spraw wa¿nych dla so³eckiej wspólnoty. 
Dziêki temu Polska wieœ zmienia swoje oblicze. Staje siê zadbana i nowo-
czesna, co sprawia, ¿e tak¿e m³odzi ludzie coraz czêœciej zaczynaj¹ po-
strzegaæ rodzinn¹ miejscowoœæ jako atrakcyjne miejsce zamieszkania i wi¹¿¹ 
z ni¹ swoje przysz³e ¿ycie. 
Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy do tej chwili piastowali 
urz¹d So³tysa za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ i zaanga¿owanie w ¿ycie lo-
kalnej spo³ecznoœci Gminy Miñsk Mazowiecki. Podejmowane przez Was 
inicjatywy sta³y siê przyk³adem, jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ maj¹c wiedzê, 
energiê, ciekawe pomys³y i anga¿uj¹c w ich realizacjê wiejsk¹ spo³ecznoœæ.
Natomiast nowo wybranym oraz tym, którym funkcja ta powierzona bêdzie 
po raz kolejny ¿yczê skutecznej i owocnej dzia³alnoœci na rzecz swojej „ma³ej 
ojczyzny” oraz satysfakcji z wykonywania mandatu spo³ecznego.
¯yczê sukcesów i dobrej wspó³pracy z mieszkañcami. 

W numerze
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Udanych bia³ych ferii!
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Terminarz zebrañ wiejskich wyborczych - wybory so³tysów i rad so³eckich

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocnoœci obrad
2. Wybór Przewodnicz¹cego Zebrania i Protokolanta
3. Przedstawienie sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej -  g³osowanie  jawne  w  sprawie  przyjêcia  sprawozdania  przez  Zebranie
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów So³tysa i Rady So³eckiej
5. Przeprowadzenie wyborów So³tysa
6. Przeprowadzenie wyborów Rady So³eckiej
7. Sprawy ró¿ne i wolne wnioski
8. Zamkniêcie obrad

Porz¹dek Zebrañ Wiejskich:

Lp.       Data i godz. zebrania         So³ectwo                                     Miejsce zebrania  

Budy Barcz¹ckie

Podrudzie

Kolonia Karolina

Gamratka

Stojad³a

¯uków

Arynów

Zakole Wiktorowo

Targówka

Wólka I³ówiecka

Grabina

Borek Miñski

Stara Niedzia³ka

Cielechowizna/ Prusy

Huta Miñska

Maliszew

Zamienie

Mikanów

Anielew

Janów/Ignaców

D³u¿ka

Królewiec

Stare Zakole

Chmielew

Dziêkowizna

Nowe Osiny

Chochó³/ Tartak

Gliniak

Budy Janowskie

I³ówiec

Józefów

Wólka Miñska

Karolina

Grêbiszew

Kluki

Niedzia³ka Druga

Barcz¹ca

Brzóze

Marianka

Osiny/ Kol. Janów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

0022.01.19 r., godz. 19
0023.01.19 r., godz. 18
0024.01.19 r., godz. 17
3025.01.19 r., godz. 17
0025.01.19 r., godz. 19
3028.01.19 r., godz. 17
0028.01.19 r., godz. 19
0029.01.19 r., godz. 17
0029.01.19 r., godz. 19
0030.01.19 r., godz. 17
0030.01.19 r., godz. 19
0031.01.19 r., godz. 17
0031.01.19 r., godz. 19
0001.02.19 r., godz. 18
0001.02.19 r., godz. 18
0004.02.19 r., godz. 17
0004.02.19 r., godz. 19
0005.02.19 r., godz. 17
0005.02.19 r., godz. 19
0006.02.19 r., godz. 19
0007.02.19 r., godz. 17
0007.02.19 r., godz. 19
0008.02.19 r., godz. 17
0008.02.19 r., godz. 19
0011.02.19 r., godz. 17
0011.02.19 r., godz. 19
0012.02.19 r., godz. 17
0012.02.19 r., godz. 19
0013.02.19 r., godz. 18
0015.02.19 r., godz. 17
0015.02.19 r., godz. 19
3019.02.19 r., godz. 17
0019.02.19 r., godz. 19
0020.02.19 r., godz. 16
0020.02.19 r., godz. 19
0021.02.19 r., godz. 18
0022.02.19 r., godz. 19
0025.02.19 r., godz. 18
0027.02.19 r., godz. 19
0028.02.19 r., godz. 18

Œwietlica w Barcz¹cej,ul. Prosta 1

Sala przy sklepie u p. Kocbusa

Dom Weselny ESTA, Miñsk Maz., ul. Przemys³owa 8

Gamratka 20 (u p. So³tysa)

OSP Stojad³a, ul. Stra¿acka 2

Sala parafialna przy koœciele w ¯ukowie

OSP Królewiec, ul. Wspólna 116

Œwietlica w Barcz¹cej, ul. Prosta 1

OSP Targówka, ul. Mazowiecka 39

Wólka I³ówiecka 5 A (u p. So³tysa)

Grabina, ul. Weso³a 14 (u p. So³tysa, Grabina 34)

Borek Miñski 8 (u p. So³tysa)

OSP Stara Niedzia³ka, ul. Stra¿acka 4

Szko³a w Hucie Miñskiej z s. w CielechowiŸnie 1A

Szko³a w Hucie Miñskiej z s. w CielechowiŸnie 1A

Szko³a w Zamieniu, ul. Ko³bielska 34

Szko³a w Zamieniu, ul. Ko³bielska 34

Mikanów 34 (u p. So³tysa)

Klub "REAKTOR"

Szko³a w Janowie, ul. Stra¿acka 18

OSP D³u¿ka, D³u¿ka 100

OSP Królewiec, ul. Wspólna 116

Sala parafialna przy koœciele w Budach Barcz¹ckich

Chmielew 16A (u p. So³tys)

Dziêkowizna, ul. Ks. A. Tyszki 34 (u p. So³tys)

Œwietlica przy boisku sportowym w Nowych Osinach

Szko³a w Hucie Miñskiej z s. w CielechowiŸnie 1A

Szko³a w Hucie Miñskiej z s. w CielechowiŸnie 1A

Klub "REAKTOR"

I³ówiec 14 (u p. So³tys)

Œwietlica Józefów

Sala parafialna przy koœciele w Wólce Miñskiej

Szko³a w Starej Niedzia³ce, ul. Mazowiecka 154

TIREST  Grêbiszew, ul. Ko³bielska 32

Kluki 20 (u p. So³tysa)

Niedzia³ka Druga, ul. Olszowa 61 (u p. So³tysa)

Œwietlica w Barcz¹cej, ul. Prosta 1

Szko³a w Brzózem, ul. Szkolna 20

Szko³a w Mariance, Marianka 42

Œwietlica przy boisku sportowym w Nowych Osinach
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ko l e j n e   INWES TYCJE 

Przebudowa ulicy Natolin w Niedzia³ce Starej 
na d³ugoœci 550 m. Prowadzone by³y roboty 
drogowe, budowa odwodnienia, chodników, 
przebudowa oœwietlenia. 
Inwestycja zrealizowana.

Wartoœæ wszystkich prac -  1.017.000 z³
z czego 115.000 z³  to uzyskane dofinanso-
wanie z Urzêdu Marsza³kowskiego.

gminne

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki og³asza II nabór 
wniosków o przydzia³ mieszkania w nowo wybu-
dowanym, piêtrowym budynku komunalnym - 
wielorodzinnym w miejscowoœci Janów gm. 
Miñsk Mazowiecki.

Termin naboru wniosków - do 22 lutego 2019 r.

Druki wniosków o przydzia³ mieszkania wraz       
z za³¹cznikami mo¿na pobraæ w Urzêdzie Gminy 
Miñsk Maz., ul. Che³moñskiego 14, pok. nr 10

Miejsce sk³adania wniosków: sekretariat Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki, pok. nr 102

Regulamin przydzia³u mieszkañ jest dostêpny 
na: stronie internetowej Urzêdu Gminy lub        
w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³-
moñskiego 14 pok. nr 10 nowy nabór wniosków

Budynek komunalny

Przedstawiamy Pañstwu ocenê jakoœci 
wody wykonan¹ przez Pañstwowy Powia-
towy Inspektorat Sanitarny w Miñsku 
Mazowieckim na podstawie próbek po-
branych z:

- wodoci¹gu publicznego Zamienie

- wodoci¹gu publicznego Królewiec

- wodoci¹gu publicznego Janów

Na podstawie badañ próbek wody pobra-
nych z wodoci¹gów  publicznych: Janów, 
Zamienie, Królewiec w okresie od 
23.12.2017 r. do 30.11.2018 r. - Pañ-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
stwierdza przydatnoœæ wody do spo¿ycia 
przez ludzi.

Ocena jakoœci wody z wodoci¹gów 
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki



O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadamiam o ponownym wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap "A3" - tereny po³o¿one w miejscowoœciach: Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, 
Mikanów, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 31 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r. w siedzibie Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 11, w godzimach pracy urzêdu. 

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 18 lutego 2019 r. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 (I piêtro, sala konferencyjna)  o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi 
nale¿y sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki na adres: 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, z podaniem 
imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 12 marca 2019 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu 
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko 
(Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wy¿ej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddzia³ywania na 
œrodowisko. Uwagi i wnioski w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania projektu planu miejscowego na œrodowisko, 
stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wy¿ej ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w 
ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, nale¿y wnosiæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2019 r. Uwagi w tym postêpowaniu nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej bezpoœrednio w 
siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na adres: 05 - 300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub ustnie do protoko³u pok. 
110 (I piêtro, sala konferencyjna) podczas dyskusji publicznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci 
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

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

Obowi¹zki korzystaj¹cych z wyrobów azbestowych: 
Najwa¿niejsza jest inwentaryzacja wyrobów zawieraj¹cych azbest. 
Osoba fizyczna niebêd¹ca przedsiêbiorc¹ i osoba prawna (przedsiê-
biorca, jednostka samorz¹du terytorialnego) zobowi¹zana jest do:
- okresowego sporz¹dzania „oceny stanu mo¿liwoœci bezpiecznego 
u¿ytkowania wyrobów 
zawieraj¹cych azbest” i przechowywania jej ³¹cznie z dokumentacj¹ 
miejsca, obiektu, urz¹dzenia i instalacji zawieraj¹cej azbest lub 
w ksi¹¿ce obiektu budowlanego (jeœli jest prowadzona). Ocena mo¿e 
byæ wykonana przez w³aœciciela/zarz¹dcê samodzielnie.
- wype³niania i sk³adania „informacji o wyborach zawieraj¹cych az-
best” dla ka¿dego obiektu osobno. Osoba fizyczna niebêd¹ca przed-
siêbiorc¹ przedk³ada corocznie wójtowi gminy informacjê o wyrobach 
zawieraj¹cych 
azbest w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 
Pozosta³e podmioty sk³adaj¹ informacjê w ww. terminie do marsza³ka 
województwa.
Wzór formularza Oceny oraz Informacji mo¿na otrzymaæ w pokoju nr 
10 Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki lub pobraæ ze strony inter-
netowej: www.minskmazowiecki.pl zak³adka Dla mieszkañ-
ców/Gospodarka odpadami/ Usuwanie azbestu.
Jak odbywa siê usuwanie odpadów azbestowych?
Osoba fizyczna ma obowi¹zek usuniêcia wyrobów zawieraj¹cych az-
best, je¿eli z oceny ich stanu wynika, i¿ stwarzaj¹ one bezpoœrednie 
niebezpieczeñstwo dla zdrowia ludzi. Prace polegaj¹ce na usuwaniu 
lub zabezpieczaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest mog¹ byæ wy-
konywane wy³¹cznie przez wykonawców posiadaj¹cych odpowiednie 
wyposa¿enie techniczne i socjalne do prowadzenia takich prac oraz 
zatrudniaj¹cych pracowników przeszkolonych w zakresie bez-
pieczeñstwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materia³ów 
zawieraj¹cych azbest. Wykonawcy prac powinni posiadaæ 
odpowiednie zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci, w wyniku której 
powstaj¹ odpady niebezpieczne.

Azbest zaliczony jest do substancji stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enie dla œrodowiska. W³ókna azbestowe, niewidzialne go³ym okiem, 
wdychane z powietrzem do p³uc, stanowi¹ ryzyko powa¿nych chorób uk³adu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów 
zawieraj¹cych azbest s¹ w Polsce zakazane. Aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy zezwalaj¹ na u¿ytkowanie wyrobów zawieraj¹cych azbest 
wy³¹cznie do 31 grudnia 2032 roku. 

Z a s a d y  p o s t ê p o w a n i a  z  a z b e s t e m

Na 21 dni przed planowanym rozpoczêciem w³aœciciel musi dokonaæ 
zg³oszenia zmiany pokrycia dachowego wynikaj¹cego z ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r.  Prawo bud. (Dz. U. 2016r., poz. 290) do Wydzia³u 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Miñsku 
Mazowieckim.
Wykonawca prac polegaj¹cych na zabezpieczeniu lub usuniêciu 
wyrobów zawieraj¹cych azbest jest zobowi¹zany do zg³oszenia 
zamiaru wykonania tych prac powiatowemu inspektorowi nadzoru 
budowlanego, okrêgowemu inspektorowi pracy i powiatowemu in-
spektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich roz-
poczêciem.
Po wykonaniu prac zwi¹zanych z usuniêciem wyrobów zawieraj¹cych 
azbest wykonawca prac zobowi¹zany jest do z³o¿enia w³aœcicielowi lub 
zarz¹dcy nieruchomoœci oœwiadczenia o prawid³owoœci wykonania 
prac i oczyszczeniu terenu z py³u azbestowego, z zachowaniem 
w³aœciwych przepisów technicznych i sanitarnych.
Oœwiadczenie to nale¿y przechowywaæ przez okres co najmniej 5 lat.
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko 
w trakcie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du jest równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

www.bip.minskmazowiecki.pl w zak³adce zagospodarowanie przestrzenne.



     WOREK NIEBIESKI
1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 
Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 
worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 
opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru 
termicznego  i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, 
pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

1) Tworzywa sztuczne:
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania plastikowe po napojach    
i innych p³ynach. Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. Kubki        
i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze i inne plastiki, opakowania 
wielomateria³owe. Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, powi¹zaæ 
i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 
styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 
puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.
2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 
gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
3)  Opakowania wielomateria³owe:
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

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

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-
pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)
     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, 
gumê, artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.). 
Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 
leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 
œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-
nego (m.in.: ¿arówek, lamp, œwietlówek, baterii i akumulatorów), 
sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych 
(m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków). Odpady te 
dostarczamy do PSZOK-u w Miñsku Maz., ul. Przemys³owa 17

     WOREK ¯Ó£TY

     WOREK ZIELONY

     WOREK BR¥ZOWY

Rada Gminy podjê³a uchwa³ê w sprawie zwolnienia w czêœci z op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w³aœcicieli nieruchomoœci, 
na których zamieszkuj¹ rodziny wielodzietne. Wysokoœæ zwolnienia wynosi 3 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarownie odpadami komu-
nalnymi przypadaj¹cej na ka¿dego cz³onka rodziny wielodzietnej w przypadku oddawania odpadów segregowanych oraz 8 z³ miesiêcznej 
op³aty za gospodarownie odpadami komunalnymi przypadaj¹cej na ka¿dego cz³onka rodziny wielodzietnej w przypadku oddawania odpa-
dów niesegregowanych. W celu uzyskania zni¿ki, w³aœciciele nieruchomoœci, którzy s¹ cz³onkami rodziny wielodzietnej i zamieszkuj¹ na 
nie-ruchomoœci wraz z rodzin¹ wielodzietn¹, zobowi¹zani s¹ z³o¿yæ now¹ deklaracjê o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (wzór dostêpny w za³¹czniku na stronie internetowej Urzêdu Gminy) oraz do³¹czyæ do niej dokumenty potwierdzaj¹ce prawo 
do skorzystania z ulgi tj. kopie Karty Du¿ej Rodziny poszczególnych cz³onków rodziny wielodzietnej.

ZNI¯KI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Szanowni Mieszkañcy Gminy Miñsk Mazowiecki!

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie 
z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom recyklingu      
i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie Gminy 
bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi papier   
i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do zielone-
go trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹ce biode-
gradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ obowi¹-
zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W nowych regu-
lacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru niebieskiego, opisany 
„Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z napisem „Szk³o”, po-
jemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowañ wielo-
materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale i tworzywa sztucz-
ne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji  w kolorze 
br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ zwracamy siê do w³aœcicieli 
nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. kolorystyki oraz oznakowania 
pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru odpadów komunalnych nie ulegnie 
zmianie. Odpady szk³a, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ 
odbierane raz w miesi¹cu. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 
oraz odpady zmieszane (czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto 
do Punktu Selekywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prze-
mys³owej 17 w Miñsku Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne   
i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, 
baterie, zu¿yte opony, odpady zielonych ogrodowych: liœcie, trawa, 
ga³êzie, odpadów budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komu-
nalne - powsta³e w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wyma-
gaj¹cych pozwolenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia 
robót (niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 
Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-
munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 
kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-
wanych). Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów 
komunalnych obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 kwietnia 2018 roku
W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 
posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 
obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

Od dnia 1 kwietnia 2018 roku  obowi¹zuj¹ nowe zasady 
segregacji odpadów komunalnych. Odpady bêd¹ odbie-
rane w ka¿dej zebranej przez nich iloœci. Mieszkañcy 
segreguj¹cy odpady bêd¹ p³acili mniej za ich odbiór, tak 
wiêc op³aca siê segregowaæ odpady.

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki
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BUDOWA DOMÓW
kompleksowe wykoñczenie

tel. 505 079 600



PIECZ¥TKI

JAROS£AW KUREK
ul. Traugutta 15

Miñsk Mazowiecki

• oprawa prac

• tabliczki na puchary

tel. 25 758 02 94
tel. / fax 25 758 01 77
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Bo¿e Narodzenie to najbardziej ulubione œwiê-
to dla ka¿dego z nas. Zimowa aura za oknem, 
blask œwiate³ek, zapach choinki wprawiaj¹ nas 
w radosny nastrój i sprzyjaj¹ rodzinnym spot-
kaniom. „Choineczka dla anio³ków” taki tytu³ 
nosi³o przedstawienie muzyczne, które 12 
grudnia zaprezentowa³y swoim rodzicom 
dzieci z grupy Gumisie. Mali aktorzy z zapa-
³em wcielili siê w role: rozœpiewanych anio³-
ków, troskliwych œnie¿ynek, urokliwej pani 
zimy, roztañczonych choineczek, rozeœmia-
nych ba³wanków oraz sympatycznych wnu-
cz¹t i babci.
Jak na prawdziwych aktorów przysta³o nie by-
³o miejsca na tremê. Wszyscy wzorowo ode-
grali swoje role, zaœpiewali piosenki i za-
tañczyli, a nawet zagrali na drewnianych pa-
tyczkach. Ka¿de dziecko dziarskim krokiem,  
z szerokim uœmiechem na buŸce wychodzi³o 
na scenê, by zaprezentowaæ swoje umiejêt-
noœci oraz barwne przebranie. Najwiêcej 
emocji wœród publicznoœci wzbudzi³o poja-
wienie siê anio³ków oraz pani zimy w oto-
czeniu œnie¿ynek, które wykona³y odpo-

Korowód KolêdowyKorowód Kolêdowy
4 stycznia w Hali Sportowo Widowiskowej    
w Ceg³owie Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemi 
Miñskiej we wspó³pracy z Gmin¹ Ceg³ów oraz 
Gminn¹ Bibliotek¹ zorganizowa³a „Korowód 
Kolêdowy”. Spotkanie by³o doskona³¹ okazj¹ 
do prezentacji dzia³aj¹cych na terenie posz-
czególnych gmin zespo³ów muzycznych, ar-
tystycznych, kó³ek zainteresowañ oraz ama-
torów. W konkursie wziê³a równie¿ udzia³ 
grupa kolêdnicza „Anio³y z Super Szko³y” ze 
Starej Niedzia³ki sk³adaj¹ca siê z 10 osób: 

mama - Dagmara Wiadro, syn - Grzegorz 
Szczepañski, córka - Maja Szczepañska, 
gwiazdor - Kazimierz Makowski, anio³ - 
Martyna Lipiñska, pasterz - Wojciech 
Szczepañski, diabe³ - Maja Szczêsna, pasterka 
- Amelia Roguska, turoñ - Agnieszka 
Zdanowicz, œmieræ  - El¿bieta Roguska.
Wszystkie zespo³y zaprezentowa³y bogate pro-
gramy kolêdowe oparte na ludowej tradycji 
kolêdniczej i podtrzymuj¹ce magiczn¹ atmo-
sferê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Grupa repre-

zentuj¹ca Szko³ê w Starej Niedzia³ce wy-
stawi³a scenkê przedstawiaj¹c¹ muzykaln¹ 
rodzinê. Do ich domu przybywa grupa 
kolêdników i zaczynaj¹ siê wystêpy, które 
pozwalaj¹ zaj¹æ III miejsce i wygraæ nagrodê - 
bony o wartoœci 500 z³. Ponadto ka¿dy 
uczestnik konkursu otrzyma³ upominki od 
sponsorów. Wysoki poziom artystyczny oraz 
tradycyjnoœæ prezentowanych obrzêdów spra-
wi³y, ¿e konkurs zosta³ bardzo dobrze ode-
brany przez publicznoœæ, która nagrodzi³a wy-
konawców du¿ymi brawami. To wa¿ne, aby w 
dzisiejszych czasach szerzyæ i propagowaæ 
kulturê tradycyjn¹, by ocaliæ j¹ od zapo-
mnienia, a tak¿e przekazaæ j¹ kolejnym poko-
leniom. Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby nie mi-
³oœnicy i pasjonaci kultury tradycyjnej i lu-
dowej. 

wiednio: taniec z szarfami do utworu 
„Halleluja” oraz uk³ad ruchowy z ko³em do 
utworu „Nasza zima z³a”. Nie odby³o siê bez 
¿yczeñ, które Gumisie z³o¿y³y swoim bliskim 
w jêzyku angielskim. Wszyscy rodzice byli 
oczarowani poziomem przygotowania przed-
stawienia. Po wystêpach, w myœl mora³u 
przedstawienia, i¿ warto dostrzec tych, którym 
czegoœ brakuje i obdarowanie innych daje 
radoœæ, Gumisie wspólnie z rodzicami wyko-
na³y pami¹tkowe ramki na zdjêcia. 
Najstarsza grupa wraz z doros³ymi przygo-
towa³a niezwyk³e „Jase³ka” nawi¹zuj¹ce do 
tradycji Narodzenia Pana Jezusa.  W rolach 
g³ównych wcielili siê Maryja - Katarzyna 
Borys, Józef - Tomasz Kowalczyk, Anio³o-
wie: Magdalena Jacak i Ewa Krzy¿ek, Trzej 
Królowie: Micha³ Bogusz,  Stefan Czajko-
wski, Kamil Wanat, Herod - Albert WoŸnica, 
Diabe³ - Karolina Trêda, Hetman - Krzysztof 
Cieœlak. Pastuszkowie: Katarzyna Borys, 
Katarzyna ¯ra³ek i Adam Rogala. Dzieci w³¹-
czy³y siê œpiewaj¹c kolêdy i pastora³ki oraz 
wcielaj¹c siê rolê narratorów opowiadaj¹cych 

tê niezwyk³¹ historiê. W przedstawieniu wziêli 
udzia³ wszystkie przedszkolaki oraz rodzice    
i goœcie, którzy w³¹czyli siê do wspólnego ko-
lêdowania. Profesjonalna gra naszych akto-
rów, stroje, które przenios³y nas do tamtych 
czasów zachwyci³y zebranych goœci. Bogaty 
scenariusz wymaga³ od graj¹cych wielu prób   
i przygotowañ. Efekt przerós³ najœmielsze 
oczekiwania. Emocje, które przenieœli aktorzy 
na scenie udzieli³y siê nam wszystkim. 
Wzruszona pani Dyrektor dziêkowa³a wszyst-
kim za udzia³ w tak piêknym przedstawieniu, 
za poœwiêcony czas i zaanga¿owanie.Wasz 
wystêp sprawi³ nam wiele radoœci. A tu¿ po 
Œwiêtach wziêliœmy udzia³ w wielopokole-
niowym Korowodzie Kolêdowym w Ceg³o-
wie zorganizowanym przez LGD Ziemi Miñ-
skiej. Mimo, ¿e nasze 5-latki by³y najm³od-
szymi uczestnikami konkursu, wyst¹piliœmy 
brawurowo. To równie¿ zas³uga niezawod-
nych rodziców i przyjació³ przedszkola, któ-
rzy z wielkim zaanga¿owaniem wspieraj¹ na-
sze dzia³ania. 
Bardzo Wam za to dziêkujemy!

El¿bieta Roguska

Œwi¹tecznie  w Akwarelce
Opracowa³a:

Sylwia Buczek i Anna Kulka
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Cicha noc, œwiêta noc

Ostatni dzieñ w szkole przed œwiêtami Bo¿ego 
Narodzenia to najczêœciej czas spotkañ ca³ej 
spo³ecznoœci szkolnej. Ju¿ od rana w szkole 
roznosi³ siê zapach ryby, barszczu czy innych 
tradycyjnych potraw wigilijnych. W takim 
dniu, jak ten, nie mog³o zabrakn¹æ przed-
stawienia nazywanego w polskiej tradycji 
jase³kami. Tym razem by³y to wystêpy przygo-
towane przez uczniów klas I-III i dwoje 
uczniów klasy V, którzy pomagali swoim 
m³odszym kolegom, œpiewaj¹c nastrojowe 
polskie kolêdy. Anio³owie zwiastuj¹cy paste-
rzom dobr¹ nowinê, z³y król Herod, Mêdrcy ze 
Wschodu, ale przede wszystkim œwiêty Józef  
i wje¿d¿aj¹ca na ¿ywym osio³ku Maryja wpro-
wadzili nas w przepiêkn¹ i niepowtarzaln¹ 
atmosferê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Po po-
b³ogos³awieniu op³atka przez naszego ksiêdza 
proboszcza sk³adaliœmy sobie ¿yczenia b³ogo-
s³awionych œwi¹t i wszelkiego dobra w nad-
chodz¹cym szybkimi krokami nowym roku.

Warsztaty Bo¿onarodzeniowe

Po raz trzeci w naszej szkole odby³y siê Warsz-
taty Bo¿onarodzeniowe z Miko³ajkowym Tur-
niejem Sprawnoœciowym. Podczas tego spot-
kania spo³ecznoœæ szkolna wraz z rodzicami 
stworzy³a wiele piêknych ozdób. Wszystkie 
rzeczy zosta³y zaprezentowane na Szkolnym 
Kiermaszu Bo¿onarodzeniowym z którego 
dochód przekazany zosta³ na potrzeby Samo-
rz¹du Uczniowskiego. Dziêkujemy Pani Dy-
rektor, Nauczycielom, Uczniom oraz Rodzi-
com za wk³ad pracy jaki w³o¿yli w te warszta-
ty. Dziêkujemy Panu Darkowi i Panu Paw³owi 
za zorganizowanie po raz kolejny sportowych 
zmagañ, bo dziêki nim uczniowie mogli wy³a-
dowaæ swoje nadmierne pok³ady energii w 
duecie z rodzicem. Najlepsze dru¿yny odebra-
³y nagrody ufundowane przez Radê Rodziców 
w nastêpuj¹cej kolejnoœci: I miejsce: Maria 
Pyrzanowska z tat¹ Andrzejem, II miejsce: 
Filip Wieczorek z tat¹ Grzegorzem, III miej-
sce: Marcelina Stañczuk z mam¹ Edyt¹.

Wychowanie przez czytanie

11 grudnia odby³o siê spotkanie podsumo-
wuj¹ce projekt Fundacji Ca³a Polska Czyta 
Dzieciom pt. „Wychowanie przez czytanie". 
Wziê³y w nim udzia³ uczennice klasy VII: Ka-
rina Koliñska, And¿elika Mirosz, Karolina 
Rek oraz Justyna WoŸnica.
Spotkanie zorganizowano w kinie Atlantic w 
Warszawie, a goœæmi honorowymi byli auto-
rzy ksi¹¿ki pt. „Gorzka czekolada", raper 
Mikser oraz aktorka Ma³gorzata Ostrowska-
Królikowska. Pani Ma³gorzata czyta³a frag-
menty opowiadañ, a pisarze dyskutowali o 
opisywanych w nich wartoœciach. Najwiêcej 
wra¿eñ dostarczy³y wystêpy utalentowanego 
rapera, który w b³yskotliwy i spontaniczny 
sposób komponowa³ swoje teksty na oczach 
m³odzie¿y. Ca³oœæ dope³ni³y autografy pani 
Katarzyny Ryrych, pani Katarzyny Terecho-
wicz oraz Wojciecha Cesarza. Spotkanie by³o 
bardzo udane, pe³ne spontanicznych za-
chowañ     i wartoœciowych przemyœleñ.

Wycieczka do muzeum

Uczniowie z klasy VIII zwiedzili Muzeum Ge-
ologii w Warszawie oraz uczestniczyli w war-
sztatach „Rozpoznawanie skamienia³oœci". 
Tematyka tego wyjazdu nawi¹zywa³a do oma-
wianego obecnie na lekcjach biologii dzia³u 
„Ewolucja ¿ycia". Warsztaty pozwoli³y ucz-
niom „cofn¹æ siê w czasie", dotkn¹æ organiz-
mów z przesz³oœci, poznaæ rodzaje skamie-
nia³oœci. Pani przewodnik oprowadzaj¹c klasê 
po muzeum opowiada³a o dziejach Ziemi, pre-
zentowa³a eksponaty, wyjaœnia³a zjawiska za-
chodz¹ce na naszej planecie na przestrzeni ty-
siêcy lat. Uczniowie poznali te¿ odpowiedz na 
nurtuj¹ce wszystkich pytanie „Co by³o 
pierwsze jajko, czy kura"…

Szlachetna paczka

W sobotê 8 grudnia odby³ siê Wielki Fina³ 
Akcji „ Szlachetna paczka". Od kilkunastu dni 
w naszej szkole trwa³y przygotowania do tego 
wyj¹tkowego dnia. Dnia  kiedy to my mo¿emy 
zostaæ Œwiêtym Miko³ajem i sprawiæ , ¿e na 
czyjejœ twarzy zagoœci uœmiech, w sercu roz-
b³yœnie iskierka nadziei a w oku zakrêci siê ³za 
wzruszenia.
Aby tego dokonaæ, ca³a nasza spo³ecznoœæ 
by³a zaanga¿owana w zbieranie œrodków na 
wyposa¿enie potrzebuj¹cej rodziny. W szkole 
zorganizowano kiermasz oraz zbiórkê nakrê-
tek i makulatury  wszystko po to, aby zgroma-
dziæ potrzebne œrodki. Zebrano ¿ywnoœæ, œrod-
ki czystoœci, odzie¿, obuwie. Za zebrane pie-

ni¹dze zakupiono pralkê, komodê, materia³y 
higieniczne a nawet wêgiel.

A kiedy nadesz³a sobota  dzieñ fina³u, ju¿ od 
samego rana trwa³y przygotowania do przeka-
zania wybranej rodzinie darów. Pan Pawe³ 
Lipiñski wraz ze stra¿akami z OSP Brzóze 
zapakowali samochód i przyczepkê prezen-
tami  bo tyle uda³o siê zgromadziæ! 
Wolontariuszki Karina, And¿elika, Amelka, 
Panie Nina i Ania  wszyscy udaliœmy siê         
w drogê. Kiedy dotarliœmy na miejsce, 
z³o¿yliœmy ¿yczenia od ca³ej spo³ecznoœci 
Szko³y Podstawowej w Brzózem i przeka-
zaliœmy to co uda³o siê zebraæ, wywo³uj¹c 
ogromne wzruszenie i mi³e zaskoczenie  w na-
szych sercach zagoœci³o poczucie radoœci i du-
my. Poczucie, ¿e warto pomagaæ innym i byæ 
dobrym i kochaæ ludzi!

Wszystkim ludziom „o wielkim sercu”, któ-
rym los osób w potrzebie nie jest obojêtny, za 
zaanga¿owanie w akcjê „Szlachetna Paczka” 
serdecznie dziêkujemy
Sk³adamy podziêkowania ca³ej spo³ecznoœci 
Szko³y Podstawowej w Brzózem: Dyrekcji, 
Wolontariuszom, Uczniom, Rodzicom, Nau-
czycielom, Stra¿akom OSP Brzóze oraz Panu 
Paw³owi Lipiñskiemu, bez których udzia³u      
i zaanga¿owania nie zostalibyœmy Œwiêtym 
Miko³ajem.

Opracowa³ Pawe³ Bieniak
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ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki

G³osZiemiMiñskiej12

Artyku³ ten zacznê od terapeutycznej aneg-
doty:
Pewien alkoholik mieszkaj¹cy na 10 piêtrze 
wie¿owca bêd¹c mocno skacowany postano-
wi³ zjechaæ wind¹, aby udaæ siê do sklepu i 
kupiæ coœ na kaca. Gdy jecha³ wind¹ w pew-
nym momencie coœ zazgrzyta³o i winda za-
czê³a szybko spadaæ w dó³. Wtedy z³o¿y³ rêce 
jak do modlitwy powiedzia³: „Panie, jeœli mnie 
uratujesz to obiecujê Ci, ¿e przestanê piæ”.       
I wtedy winda zaczê³a zje¿d¿aæ normalnie. 
Gdy ju¿ z niej wysiad³ to powiedzia³ „Ja jak 
wypijê to gadam g³upoty” i poszed³ do sklepu, 
aby kupiæ butelkê wódki. Teraz coœ z ¿ycia. 
Pewien alkoholik zrzeszony we Wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików, któremu nie 

OBIECANKI
CACANKI... !

uda³o siê wytrzymaæ bez picia d³u¿ej ni¿ mie-
si¹c, bêd¹c w Czêstochowie na Ogólno-
polskich Spotkaniach TrzeŸwoœciowych 
obieca³ Matce Boskiej, ¿e nie bêdzie pi³ przez 
pó³ roku wierz¹c, ¿e skoro obieca³ to Matka 
Bo¿a, nawet jeœli sam nie bêdzie siê stara³, aby 
spe³niæ tê obietnicê, sprawi, ¿e tak siê stanie.  
Nie sta³o siê, bo nadal spotyka³ siê z tymi, z 
którymi pi³ i po kilku tygodniach za namow¹ 
jednego z nich zacz¹³ znowu piæ! Gdy za 
miesi¹c pojecha³ na Ogólnopolskie Spotkania 
TrzeŸwoœciowe do Lichenia, tym razem 
obieca³ Panu Bogu, ¿e nie bêdzie pi³ przez rok. 
Wytrzyma³ nieca³y miesi¹c, bo i tym razem 
Bóg nie zacz¹³ trzeŸwieæ za niego a on nadal 
kumplowa³ siê z tymi, z którymi pi³.
Znam te¿ kilku alkoholików, którzy obiecy-
wali sobie, ¿e od Nowego Roku przestan¹ piæ. 
Nie uda³o siê im, bo Nowy Rok zaczêli o 
pó³nocy œwiêtowaæ szampanem a póŸniej by³y 
mocniejsze trunki i kilkudniowy „cug”.
Znam te¿ alkoholika, który postanowi³ 
ograniczyæ picie, bo pi³ za czêsto i za du¿o.  
Analizowa³ miesi¹ce, w których nie by³o 

¿adnych œwi¹t, rodzinnych imienin czy 
urodzin. Najgorzej w tej analizie wypad³ lipiec, 
bo mia³ w rodzinie trzy Anny i jedn¹ Hannê, 
które w tym miesi¹cu obchodz¹ imieniny 
mocno zakrapiane alkoholem, na których 
zawsze siê upija³. Najlepiej wypad³ luty, bo 
krótki i oprócz Walentynek nie mia³ w nim 
czego œwiêtowaæ. Nie wytrzyma³, bo upi³ siê w 
Walentynki i pi³ dalej. Sta³o siê jednak coœ 
czego by siê nigdy nie spodziewa³. Tak mu 
obrzyd³o picie, ¿e 14 lipca powiedzia³ sobie -
„Od dzisiaj nie pijê”. Przesta³ piæ i nie napi³ siê 
nawet w imieniny Anny. chocia¿ jedn¹ 
odwiedzi³ i nawet szampana za jej zdrowie nie 
wypi³, bo mimo tego, ¿e nie pi³ dopiero 12 dni, 
to ¿ycie bez picia zaczê³o mu siê podobaæ i 
nadal siê podoba i dziêki temu i prac¹ nad sob¹ 
nie pije ponad 20 lat. Nie by³a to wiêc z jego 
stron OBIECANKA, CACANKA.
Tytu³ artyku³u zaczerpn¹³em z pewnego 
przys³owia - „OBIECANKI, CACANKI A 
G£UPIEMU RADOŒÆ”

Andrzej B³aszczyk

W procesie wychodzenia z przemocy bardzo 
wa¿ne jest odbudowanie poczucia si³y, mocy   
i sprawczoœci oraz poczucia wartoœci u osoby 
krzywdzonej. Ale ona sama nie jest w stanie te-
go uczyniæ. Potrzebuje wsparcia i pomocy z ze-
wn¹trz, czy to od cz³onków grupy roboczej, czy 
od konsultantów z punktów informacyjno-
konsultacyjnych dla cz³onków rodzin z pro-
blemami alkoholowymi i problemem prze-
mocy.
W wielu gminach w Polsce (w ponad 1700) 
dzia³aj¹ punkty informacyjno-konsultacyjne, 
gdzie dy¿ury pe³ni¹ psycholodzy, prawnicy, 

terapeuci uzale¿nieñ, specjaliœci w zakresie 
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.
Informacjê o takim punkcie i jego ofercie mo¿-
na znaleŸæ na stronie internetowej urzêdu 
gminy/miasta, oœrodka pomocy spo³ecznej. 
Warto tam siê udaæ, niezale¿nie od tego, czy   
w twojej rodzinie realizowana jest ju¿ proce-
dura „Niebieskiej Karty”, czy jeszcze nie uja-
wni³eœ nikomu problemu przemocy, nieza-
le¿nie od tego, czy dochodzi do ostrej przemo-
cy , czy „tylko” masz poczucie, ¿e twoje ¿ycie 
ktoœ organizuje za ciebie - ktoœ mówi ci, co 
masz robiæ ( albo czego nie robiæ), co jeœæ, co 
mówiæ, jak siê ubieraæ itd.
W wiêkszych miejscowoœciach (miastach po-
wiatowych) mog¹ dzia³aæ oœrodki interwencji 
kryzysowej (ok. 200 w Polsce), które oprócz 
pomocy psychologicznej, terapeutycznej, pra-
wnej, oferuj¹ te¿ bezpieczne schronienie po-
dobnie jak specjalistyczne oœrodki wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie, których jest     
w naszym kraju 36.
W wielu miejscach w Polsce dzia³aj¹ organiza-
cje pozarz¹dowe, które swoje dzia³ania adre-
suj¹ do cz³onków rodzin z problemem alko-
holowym i problemem przemocy. Dane kon-
taktowe do nich powinny byæ  w posiadaniu 
pracowników socjalnych i cz³onków gminnej 
komisji rozwi¹zywania problemów alkoho-
lowych.
Niektóre osoby krzywdzone bardzo doceniaj¹ 
w procesie radzenia sobie z przemoc¹ rolê 
grup wsparcia czy grup terapeutycznych. 
Takie grupy mog¹ funkcjonowaæ przy 
wszystkich wymienionych miejscach po-
mocy i wsparcia.
To w³aœnie w takich miejscach specjalis-
tycznej pomocy jest szansa, ¿e zostaniesz wy-

s³uchana bez obwiniania, niedowierzania, ba-
gatelizowania z czym niestety czêsto spoty-
kaj¹ siê osoby krzywdzone, gdy próbuj¹ opo-
wiedzieæ o przemocy w swojej rodzinie przy-
jacio³om. To tam mo¿esz uzyskaæ pomoc psy-
chologiczn¹, terapeutyczn¹, poradê prawn¹ 
aby móc jak najlepiej zastosowaæ prawo w ce-
lu ochrony przed przemoc¹, np. dowiesz siê, 
jak skorzystaæ z mo¿liwoœci eksmisji sprawcy 
przemocy w rodzinie, jak przygotowaæ siê do 
sprawy o rozwód. Tam pomog¹ ci odzyskaæ 
si³ê tak  niezbêdn¹ do„wychodzenia”z prze-
mocy.
W sytuacjach, gdy potrzebujesz wsparcia,       
a nie masz mo¿liwoœci skorzystania z niego 
bezpoœrednio, mo¿esz siê skontaktowaæ z 
Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”
Pogotowie prowadzi ca³odobowy telefon dla 
osób doznaj¹cych przemocy, czynny przez 7 
dni w tygodniu - 800 120 002 ( bezp³atny dla 
osób dzwoni¹cych), pod numerem w œrody    
w godz.18:00 - 22:00 prowadzony jest dy¿ur 
prawny, natomiast w poniedzia³ki (w godz. 
18:00 -  22:00 ) dy¿ur w jêzyku angielskim,     
a we wtorki w tych samych godzinach dy¿ur  
w jêzyku rosyjskim.
Poradê prawn¹ mo¿na uzyskaæ równie¿ pod 
p³atnym numerem (22)666 28 50 w ponie-
dzia³ki i wtorki w godzinach 17:00 - 21:00.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ uzyskania porady za 
poœrednictwem e-maila:
niebieskkalinia@niebieskalinia.info oraz 
komunikatora Skype (tak¿e w jêzyku migo-
wym) pogotowie.niebieska.linia w ponie-
dzia³ki w godzinach 13:00 - 15:00.

Gdzie
szukaæ
pomocy?

Gdzie
szukaæ
pomocy?



WA¯NE  OGOLNOPOLSKIE  TELEFONY  POMOCOWE
• Bezp³atna linia pomocy dla dzieci i m³odzie¿y - 116 111

• Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA - (22) 654 4041

• Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990

• Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148

• Pomarañczowa Linia dla Rodziców Pij¹cych Dzieci - 801140068

• Telefon Stop Przemocy dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich Rodziców - 801 120 002

• Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988

• Telefon Zaufania dla Kobiet  -22 635 93 92

• Niebieska Linia dla ofiar przemocy - 800 120 002

• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

• Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê - 116 111
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O lekach, marihuanie, dopalaczach…

Przysz³o nam ¿yæ w czasach, w których byæ 
rodzicami nastolatka jest coraz trudniej.
Boimy siê o nasze dzieci, boimy siê, ¿e nie 
sprostamy trudnej roli rodzica, ¿e nie uda siê 
ustrzec dziecka przed zagro¿eniami, których 
pojawia siê coraz wiêcej i których istoty czêsto 
nie rozumiemy. Chcielibyœmy byæ dla naszych 
dzieci nauczycielami ¿ycia, jakimi byli dla nas 
nasi rodzice. Jednak tempo zmian cywiliza-
cyjnych jest tak du¿e, ¿e czêsto poruszamy siê 
w rzeczywistoœci naszych dzieci gorzej od 
nich i nie mo¿emy im ju¿ s³u¿yæ naszym 
doœwiadczeniem.
Chcielibyœmy byæ dla nich autorytetami, ale 
jak¿e rzadko mamy po temu okazjê, skoro 
pos³uguj¹ siê innym jêzykiem, maj¹ inny styl 
bycia i zabawy, odmienn¹ , czêsto obc¹ dla nas 
obyczajowoœæ.
Boimy siê zatem coraz bardziej, bo brak 
komunikacji z dzieæmi potêguje dezorientacjê 
i poczucie bezradnoœci.
Szczególnie wiele niepokoju budz¹ zagro¿e-
nia zwi¹zane z u¿ywaniem przez m³odych lu-
dzi œrodków psychoaktywnych. D¹¿enie do 
poprawienia samopoczucia i nastroju, a tak¿e 
osi¹gania niecodziennych niezwyk³ych sta-
nów, jest naturalnym d¹¿eniem bardzo wielu 
ludzi. W okresie dorastania tendencje te 

wzmacniane s¹ potrzeb¹ eksperymentowania, 
rozwoju osobistej to¿samoœci i autonomii, co 
odbywa siê najczêœciej w konfrontacji z naj-
bli¿szymi, czyli z rodzicami.
Zagro¿enia wzmacnia te¿, niestety, przyk³ad 
doros³ych: mo¿na bez obawy o przesadê po-
wiedzieæ, ¿e ca³a nasza kultura jest nasycona 
zachêtami do sztucznego usuwania dyskom-
fortu. W medialnych reklamach piwo obiecuje 
œwietn¹ zabawê, a medyczne autorytety gwa-
rantuj¹ skutecznoœæ œrodków uspokajaj¹cych  
i nasennych.
Internet staje siê niewyczerpanym Ÿród³em  
zachêt i konkretnych ofert sprzeda¿y wszel-
kich mo¿liwych substancji. Styl ¿ycia wielu 
doros³ych - picie alkoholu po pracy dla 
„odstresowania siê”, czêsto w ka¿dej sytuacji 
towarzyskiej, nadu¿ywanie uzale¿niaj¹cych 
leków  umacnia w dzieciach przekonanie, ¿e 
stosowanie œrodków psychoaktywnych jest,   
w gruncie rzeczy, powszechnie akceptowane. 
Tyle,  ¿e niektóre z nich s¹  zw³aszcza dla nich  
z niezrozumia³ych powodów zakazane i nie-
legalne.
Poczucie zagro¿enia doros³ych roœnie z po-
wodu pojawienia siê, wiêkszej iloœci nowych 
substancji odurzaj¹cych tzw. „dopalaczy”, 
sprzedawanych g³ównie przez Internet,           

z których wiêkszoœæ, ze wzglêdu na luki w pra-
wie, nie jest zakazana. Rozwija siê tak¿e moda 
na u¿ywanie leków dostêpnych w aptekach 
bez recepty, które stosowane w du¿o wiêk-
szych od zalecanych przez lekarzy dawkach, 
równie¿ powoduj¹ efekty narkotyczne.
Strach o dzieci i poczucie bezradnoœci 
wynikaj¹ z braku wiedzy na tematy zagro¿eñ   
i niedostatku umiejêtnoœci postêpowania        z 
dzieckiem w okresie dorastania. Choæ jest to 
zrozumia³e, uczucia te s¹ jednak z³ymi do-
radcami. Prowadz¹ do nieskutecznych stra-
tegii: zamykania oczu na niepokoj¹ce  sygna³y 
lub przerzucania odpowiedzialnoœci na innych 
(szko³ê, spo³eczeñstwo, destrukcyjnych 
rówieœników).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e  zgodnie  z art.96 ust.4 
ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 roku - Prawo 
farmaceutyczne - farmaceuta i technik farma-
ceutyczny mog¹ odmówiæ ma³oletniemu wy-
dania produktu leczniczego, je¿eli jego wyda-
nie mo¿e  zagra¿aæ ¿yciu lub zdrowiu pacjenta.
Oznacza to, ¿e farmaceuta i technik farma-
ceutyczny mog¹ odmówiæ ma³oletniemu 
wydania leku zawieraj¹cego w swoim sk³a-
dzie substancje psychoaktywne, w przypadku 
podejrzenia, ¿e zamierza on stosowaæ lek       
w celach pozamedycznych. Cdn.
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opr. El¿bieta Wójcicka

Zaplanowaliœmy w czas œwi¹teczny
nie siedzieæ przy stole, tylko trochê zarobiæ

i w ten sposób pomóc naszej szkole :)))

Przebrania przygotowaliœmy, 
gitarê wziêliœmy i kolêdowaliœmy !!!
Na scenê do szko³y zbieraliœmy :)))

W ci¹gu kilku godzin wêdrowaliœmy 
i a¿  826 z³otych zarobiliœmy :)))

100 na 100 Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodleg³oœci - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP S.A.) - najwiêkszy i najstarszy polski wydawca podrêczników szkolnych (rok 
za³. 1945) wydawca legendarnego „Elementarza” M. Falskiego wydaje specjaln¹ jubileuszow¹ publikacjê: 100 na 100. 
Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodleg³oœci. W sk³ad publikacji wchodzi 17 komiksów historycznych 
poruszaj¹cych tematy z zakresu: polityki lokalnej - Rzeczpospolita Zakopiañska, Listopadowe dni; polityki europejskiej - 
Upadek zaborców, Gra o granice; polityki œwiatowej - Paderewski w Bia³ym Domu; wojennej - Pierwsza krew, Pociecha 
duchowa, W ostatniej chwili, Pod Radzymin i z powrotem, Góra œw. Anny; kultury - Jeszcze raz w Polsce, Niespokojna podró¿ 
Mistrza; ¿ycia codziennego - Ostatni skok; edukacji - Pierwsza lekcja oraz praw kobiet - G³os Kobiet. Ka¿dy komiks 
poprzedzony jest wstêpem historycznym - przybli¿aj¹cy kontekst wydarzeñ tamtych dni, warto zaznaczyæ i¿ niejednokrotnie 
jest to wiedza spoza podrêczników do historii. Notki biograficzne rozpoczynaj¹ce ka¿dy komiks prezentuj¹ twórczoœæ i sylwet-
ki rysowników oraz scenarzystów.

Emigrantki, Janice Y.K. Lee - Wydawnictwo Literackie, 2018

Piêkna, sugestywna i przejmuj¹ca opowieœæ. £¹czy w sobie wszystko to, za co kobiety na ca³ym œwiecie pokocha³y „Wielkie 

k³amstewka” „Gotowe na wszystko” i „Seks w wielkim mieœcie”. Trzy kobiety, trzy dramaty i ³¹cz¹ca je bolesna tajemnica. 
Mercy, Margaret i Hilary mieszkaj¹ z dala od ojczyzny,  w Hongkongu.  Ka¿da z nich w obcym wielkim mieœcie próbuje 
odnaleŸæ sam¹ siebie. Mercy, absolwentka uniwersytetu Columbia, stara siê pozbieraæ po strasznym wypadku i uwierzyæ          
w siebie. Hilary ¿yje w luksusie, a jej najwiêkszym pragnieniem jest urodzenie dziecka. Ma nadziejê, ¿e to ocali jej rozpadaj¹ce 
siê ma³¿eñstwo. Margaret, od niedawna szczêœliwa matka trójki dzieci, musi poradziæ sobie z niewyobra¿aln¹ strat¹ i rozpacz¹... 
Losy g³ównych bohaterek niespodziewanie splataj¹ siê ze sob¹, by na zawsze odmieniæ ¿ycie ka¿dej z nich.

¯ycie towarzyskie, Dorota Wellman - Edipresse Polska, copyright 2018

Jedyne ¿ycie, jakie ma sens, to ¿ycie towarzyskie, twierdzi³ Edward Dziewoñski. Dorota Wellman dodaje: kiedy œwiat wokó³ 
nas tylko przyœpiesza, spotkanie przy stole w gronie bliskich i przyjació³ jest jedynym sposobem, ¿eby siê w tym pêdzie 
czasem… nie wykoleiæ. Dlatego gotujmy, dekorujmy sto³y, wyprawiajmy urodziny, œwiêtujmy imieniny. Dorota podpowie, jak 
to zrobiæ. I zabroni t³umaczyæ siê brakiem czasu, bo skoro ona go znajduje…Przepisy na ulubione i sprawdzone dania Doroty, 
instrukcje, jak tanio ozdobiæ stó³, w³asnorêcznie zrobiæ zaproszenie, wydaæ bankiet i nie zbankrutowaæ, przyprawiæ, poprawiæ   
i mieæ z tego przyjemnoœæ. Plus zdjêcia Doroty, jakiej nie znamy, jej dañ i miliona drobiazgów, które sprawiaj¹ jej radoœæ.

Kolêdowali duzi i mali...

Dziêkujemy  wszystkim, 
którzy z nami kolêdowali

oraz Mieszkañcom Starej Niedzia³ki,
którzy ciep³o nas przyjêli 
i hojnie obdarowali :)))

Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek
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