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MUZEUM ZIEMI MIÑSKIEJ
zaprasza 

Zmiana godzin pracy Urzêdu Gminy Ankieterzy PONE

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 pocz¹tku roku nast¹pi³y 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.
Po otrzymaniu karty rodzice zyskuj¹ prawo do 
zni¿ek, które oferowane s¹ zarówno przez 
instytucje pañstwowe, jak  i firmy prywatne. 
Po wnioski zapraszamy do Gminnego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazowiec-
kim, pok. 20,  tel. 25 758 19 32 wew. 520.

Miejsca oferuj¹ce zni¿ki: 

STUDIO FITNESS FIT & JOY
Sklep Wielobran¿owy „FOR YOU”
Klub Walki „GRAPPLER”
Pracownia projektowa „ArchProject”
AKS „SAMIR”,
P.H.U „MAYLO”,
Salon Fryzjerski  „FRYZULA”
Szko³a P³ywania „DELFIN”
Kancelaria Geodezyjna
MKS „TAKEWON-DO”
„OFFICE” ARTYKU£Y  SZKOLNE
„PERSS”
„OSTEOMEDICA” 
Przedszkole  „MINI RAJ”
¯³obek „MINI RAJ”
KWIACIARNIA BUKIECIARNIA
Gabinet Stomatologiczny  „City Dent”

Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na stronie
www.minskmazowiecki.pl

Informujemy,  i¿ w dniu 2 maja 2019 r. 
(czwartek) Urz¹d bêdzie nieczynny, w za-
mian za d³u¿szy czas urzêdowania w dniach:

22.02.2019 r. (pi¹tek) - Urz¹d Gminy
Miñsk Mazowiecki bêdzie czynny
w godzinach 8.00 - 16.00,
01.03.2019 r. (pi¹tek) - Urz¹d Gminy
Miñsk Mazowiecki bêdzie czynny
w godzinach 8.00 - 16.00,
08.03.2019 r. (pi¹tek) - Urz¹d Gminy
Miñsk Mazowiecki bêdzie czynny
w godzinach 8.00 - 16.00,
15.03.2019 r. (pi¹tek) - Urz¹d Gminy
Miñsk Mazowiecki bêdzie czynny
w godzinach 8.00 - 16.00

•

•

•

•

15 lutego podczas lotu szkolnego samolotu 
MiG 29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego      
w Malborku nast¹pi³a dekompresja kabiny. Na 
maksymalnym pu³apie lotów ciœnienie powie-
trza na zewn¹trz samolotu wynosi tylko 
kilkanaœcie procent wartoœci z poziomu morza. 
Cz³owiek w takich warunkach nie mo¿e ¿yæ. 
Dlatego kabiny samolotów s¹ hermetyzowane, 
a system podtrzymywania ¿ycia utrzymuje w 
nich ciœnienie panuj¹ce na wysokoœci oko³o 2-3 
km. Przy rozszczelnieniu nale¿y jak najszyb-
ciej obni¿yæ lot do takiego poziomu. Pilot z Mal-
borka po w³¹czeniu awaryjnego zasilania  swo-
jej maski tlenowej bez problemów wyl¹dowa³ 
na macierzystym lotnisku. W zwi¹zku z tym 
incydentem Komisja Badania Wypadków 
Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego zawiesi³a 
wykonywanie lotów na wszystkich samolotach 
tego typu. Cisza nad miñskim niebem trwa³a na 
szczêœcie bardzo krótko. Ustalona usterka sa-
molotu z Malborku wyst¹pi³a tylko na tym 
egzemplarzu i inne samoloty po dok³adnym 
przegl¹dzie zosta³y dopuszczone do lotów. 
Nasi piloci rozpoczêli normalne loty.

Wójt Gminy informuje, i¿ do czêœci miesz-
kañców mo¿e zg³osiæ siê osoba przeprowad-
zaj¹ca ankietê dotycz¹c¹ sposobu ogrzewania 
budynku oraz efektywnoœci energetycznej bu-
dynku. Prowadzona inwentaryzacja pos³u¿y 
do opracowania Planu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Gminy Miñsk Mazowiecki.
Ankieter bêdzie wyposa¿ony w identyfikator  
z piecz¹tk¹ Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki
W trakcie wizyty nie bêd¹ pobierane ¿adne 
op³aty. Nie bêd¹ zawierane ¿adne umowy ani 
zobowi¹zania.Uprzejmie prosimy o wyrozu-
mia³oœæ. Rzetelnie udzielone informacje bêd¹ 
stanowi³y podstawê do tworzenia systemu 
wsparcia organizacyjnego i finansowego 
mieszkañców gminy. Na ich podstawie przed-
stawione zostan¹ mo¿liwoœci pozyskania do-
tacji dla mieszkañców i jednostek objêtych 
PONE na wymianê starych pieców i kot³ów    
o niskiej sprawnoœci, wykorzystuj¹cych pali-
wa sta³e na inne mo¿liwe Ÿród³a ciep³a.

14.02 - 24.03.2019



Szanowni Pañstwo,

Jak co roku stajemy przed obowi¹zkiem 
rozliczenia siê z Urzêdem Skarbowym po-
przez z³o¿enie deklaracji podatkowych PIT. 
Jednak¿e w tym roku macie Pañstwo mo¿-
liwoœæ wyboru, w jaki sposób rozliczycie 
swój zesz³oroczny dochód: sk³adaj¹c dekla-
racjê samodzielnie, albo korzystaj¹c z us³ugi 
Twój e-PIT, która to us³uga daje mo¿liwoœæ 
naniesienia korekty zawartych tam danych, a 
sam PIT zostanie rozliczony automatycznie.

Niezale¿nie od formy rozliczenia, któr¹ Pañstwo wybierzecie wype³niaj¹c   
w odpowiedni sposób swoj¹ deklaracjê podatkow¹ mo¿ecie wesprzeæ nasz¹ 
gminê. Jednym z wiêkszych wp³ywów do bud¿etu gminy s¹ dochody z PIT, 
które Skarb Pañstwa przekazuje samorz¹dom wed³ug wype³nionych ze 
wzglêdu na miejsce zamieszkania deklaracji podatkowych. Dziêki nim Nasza 
Ma³a Ojczyzna mo¿e rozwijaæ siê, tworzyæ plany zagospodarowania prze-
strzennego, inwestowaæ w drogi, oœwietlenia, kanalizacjê. 
Dalszy rozwój Gminy Miñsk Mazowiecki jest mo¿liwy dziêki zaanga-
¿owaniu wielu osób, którym jej los le¿y na sercu, jednak¿e przede wszystkim 
jej Mieszkañców. Dlatego te¿ zwracam siê do Pañstwa, z proœb¹ o wype³-
nienie zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu w roku podatkowym 
2018 z podaniem miejsca zamieszkania w Gminie Miñsk Mazowiecki. Tak 
z³o¿ona deklaracja nie niesie za sob¹ ¿adnych zmian w kwestii zameldo-
wania, a bêdzie ogromnym wsparciem dla dalszego rozwoju Naszej Gminy. 
Budujmy razem dalej piêkn¹ i bogat¹ Gminê Miñsk Mazowiecki.

W numerze
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IV sesja Rady Gminy

1. Uchwa³a Nr IV.27.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie zmian w bud¿ecie Gminy Miñsk Mazo-
wiecki na 2019 rok

2. Uchwa³a Nr IV.28.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Miñskiemu na pokrycie czêœci wydatków 
zwi¹zanych z realizacj¹ zadania pn. 
„Przebudowa drogi 2222W Dêbe Wielkie - 
Chroœla - Jêdrzejnik - Kêdzierak od km 9+905 
do km 10+300 wraz z odwodnieniem”

3. Uchwa³a Nr IV.29.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie okreœlenia kryteriów naboru do publicz-
nych przedszkoli i do oddzia³ów przedszkol-
nych w szko³ach podstawowych oraz do klas 
pierwszych publicznych szkó³ podstawowych 
prowadzonych przez Gminê.

4. Uchwa³a Nr IV.30.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Bud¿etu i Inwestycji Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2019 r. 

5. Uchwa³a Nr IV.31.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oœ-
wiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2019 r.

6. Uchwa³a Nr IV.32.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Miñsk Ma-
zowiecki na 2019 r.

7. Uchwa³a Nr IV.33.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia br. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Miñsk Mazowiecki na 2019 r.

8. Uchwa³a Nr IV.34.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie zmiany uchwa³y Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki Nr XLIX/358/1 z dnia 23 sierpnia 
2018 roku w sprawie uchwalenia Programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2018 – 2022 
oraz zasad wynajmowania lokali objêtych 
zasobem

9. Uchwa³a Nr IV.35.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie trybu i sposobu powo³ywania i odwo³y-
wania  cz³onków Zespo³u  Interdys-
cyplinarnego w Gminie Miñsk Mazowiecki 
oraz szczegó³owych warunków jego funk-
cjonowania 

10. Uchwa³a Nr IV.36.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie intencyjnego poparcia inicjatywy doty-
cz¹cej utworzenia przystanku kolejowego w 
miejscowoœci Grzebowilk, gm. Siennica

11. Uchwa³a Nr IV.37.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie nabycia przez Gminê Miñsk Mazowiecki 
nieruchomoœci po³o¿onej w miejscowoœci 
Nowe Osiny

12. Uchwa³a Nr IV.38.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie nabycia przez Gminê Miñsk Mazowiecki 
nieruchomoœci po³o¿onej w miejscowoœci 
Targówka.

Opracowal: Pawe³ Drobotowski

Uchwa³y podjête w dniu 24 stycznia 2019 r. 

1. Biaduñ Jacek - Anielew 

2. Kuciñska Marzanna - Arynów

3. Gañko Czes³aw - Borek Miñski

4. Komuda S³awomir - Budy Barcz¹ckie

8. Kieliszczyk Robert - Chochó³/ Tartak

9. Cyran El¿bieta - Dziêkowizna

10. Filipiak Ma³gorzata - D³u¿ka

11. Karasiñski Czes³aw - Gamratka 

13. Roñda Robert - Gliniak

14. Budzyñski Andrzej - Huta Miñska

15. Witowski Janusz - Kolonia Karolina

17. Paska Jan - Mikanów

18. Przybysz El¿bieta - Maliszew 

20. Cabaj Urszula - Nowe Osiny

21. Westwalewicz Krzysztof - Podrudzie 

22. Ch³opik Kazimierz - Stojad³a

23. Warszawski Zygmunt - Targówka

24. Rokicki W³adys³aw - Wólka I³ówiecka

25. Prasa³ Marek - Janów/Ignaców

26. Królak Bogdan - Zakole Wiktorowo

27. Kosim Krzysztof - Stare Zakole

28. Kopczyñska Anna - Zamienie 

29. Piekut Agnieszka - ¯uków 

5. Pyrzanowska Beata - Budy Janowskie

6. Skiba Eliza - Cielechowizna/ Prusy

7. Wyroda Maria - Chmielew 

12. Sikorski Aleksander - Grabina

16. Jackiewicz Agnieszka - Królewiec 

19. Szymañska Beata - Stara Niedzia³ka

WYKAZ SO£TYSÓW

Gminy Miñsk Mazowiecki 

stan na dzieñ 13 lutego 2019 r



5

twoja

GMINA

G³osZiemiMiñskiej

PITtwój

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

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

Twój podatek wesprze:

• budowê dróg i chodników
• rozbudowê bazy oœwiatowej
• budowê miejsc 
  do rekreacji i sportu
• budowê sieci wodoci¹gowej,
  kanalizacji, oœwietlenia ulic

Szanowni Pañstwo, je¿eli chcecie, aby nasza gmina szybciej 
budowa³a w Waszej miejscowoœci np. drogi, kanalizacjê, 
oœwietlenie czy te¿ miejsca do sportu i rekreacji prosimy Was 
o proste dzia³anie zwiêkszaj¹ce gminny bud¿et. 
Sk³adaj¹c coroczn¹ deklaracjê podatkow¹ PIT do miñskiego 
Urzêdu Skarbowego wystarczy wpisaæ w rubryce nr. 17  
gminê wiejsk¹ - Miñsk Mazowiecki, jako deklarowane miej-
sce zamieszkania (patrz wzór PIT na dole strony).
Z pobranego wed³ug deklaracji PIT podatku od Pañstwa 
Ministerstwo Finansów przeleje czêœæ œrodków na konto 
wskazanej gminy. Z ka¿dych 100 z³ zap³aconego podatku 38 
wróci do gminnego bud¿etu. I bêdzie wykorzystane najlepiej 
jak to mo¿liwe dla naszego, wspólnego dobra, dobra wszy-
stkich mieszkañców gminy Miñsk Mazowiecki.
Je¿eli z jakiegoœ powodu nie jesteœcie jeszcze Pañstwo 
zameldowani w naszej gminie, ale tu mieszkacie, nie jest to 
¿adn¹ przeszkod¹ we wskazaniu w deklaracji aktualnego 
miejsca zamieszkania w gminie Miñsk Mazowiecki.

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Twój podatek wesprze:

• budowê dróg i chodników
• rozbudowê bazy oœwiatowej
• budowê miejsc 
  do rekreacji i sportu
• budowê sieci wodoci¹gowej,
  kanalizacji, oœwietlenia ulic
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Gmina Miñsk Mazowiecki uprzejmie informuje, i¿ prace zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej, realizowane na terenie Gminy Miñsk 
Mazowiecki w 2018 roku w miejscowoœciach: Stare Zakole czêœæ pó³nocna i Budy Barcz¹ckie  czêœæ zachodnia, Targówka ul. Bagnista oraz Nowe 
Osiny i Osiny czêœæ po³udniowa zosta³y zakoñczone. Nieruchomoœci znajduj¹ce siê w rejonie objêtym tymi projektami od dnia uzyskania 
pozwolenia na u¿ytkowanie mog¹ byæ przy³¹czane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 

Aby spe³niæ wszelkie formalnoœci zwi¹zane z wykonaniem przy³¹cza kanalizacyjnego i odprowadzenia œcieków nale¿y spe³niæ poni¿sze warunki:
1. Pobraæ wyci¹g z projektu budowlanego  Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki ul. Che³moñskiego 14 Miñsk Mazowiecki 
    pok. nr 21, tel. 25 756 25 23.
2. Zg³osiæ do Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim zamiar budowy przy³¹cza kanalizacyjnego co najmniej 
    na 3 dni robocze przed jego rozpoczêciem. Zg³oszenie wykonania robót nale¿y uzgodniæ telefonicznie pod nr telefonu: (25) 756 25 28,   
    (25) 756 25 27 lub w formie wiadomoœci e-mail: gzgk@minskmazowiecki.pl.
3. Wykonaæ przy³¹cze kanalizacyjne przez osobê uprawnion¹, zgodnie z opracowanym przez Gminê projektem budowlanym.
4. Po wykonaniu przy³¹cza a przed jego zasypaniem ustaliæ odbiór techniczny ze strony Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej. 
5. Po dokonaniu odbioru wykonanego przy³¹cza przez przedstawiciela GZGK Miñsk Mazowiecki,
    nale¿y podpisaæ umowê na odprowadzenie œcieków - pok. 27. 

Kieruj¹c siê ustawowym obowi¹zkiem pod³¹czenia posesji do sieci kanalizacyjnej apelujemy o podjêcie stosownych dzia³añ. Maj¹c na uwa-
dze ochronê œrodowiska, informujemy i¿ Gmina Miñsk Mazowiecki bêdzie monitorowaæ sposób odprowadzania œcieków z poszczególnych 
nieruchomoœci oraz likwidacjê szamb.

W ramach inwestycji wykonano kanalizacjê sanitarn¹ w miejscowoœciach:

Stare Zakole czêœæ pó³nocna i Budy Barcz¹ckie czêœæ zachodnia - etap I
ul. W¹ska, ul. Wspólna (czêœæ objêta I etapem robót), ul. Mazowiecka (czêœæ zach. Bud Barcz¹ckich objêta I etapem robót)

Targówka czêœæ po³udniowa - etap I
ul. Bagnista

Nowe Osiny czêœæ po³udniowa - etap I
ul. W³adys³awa, ul. Paderewskiego, ul. Warszawska strona po³udniowa
(Obszar pomiêdzy ul. Jesionow¹ w Nowych Osinach a ul. Skrzyneckiego w Miñsku Mazowieckim)

Termin  przy³¹czenia do 31.08.2019 r.

Termin  przy³¹czenia do 31.08.2019 r.

Termin  przy³¹czenia do  31.07.2019 r.

O G £ O S Z E N I E
Kanalizacja sanitarna - wybudowana na terenie gminy Miñsk Mazowiecki w 2018 roku

ko l e j n e   INWES TYCJE 
gminneInwestycja drogowa 

„Przebudowa drogi – czêœci ulicy Œwiêtego Józefa 
i czêœci ulicy Piêknej w Nowych Osinach”
Do zakoñczenia zadania pozosta³ ostatni etap tj. 
po³o¿enie masy bitumicznej. Je¿eli tylko wyst¹pi¹ 
odpowiednie warunki atmosferyczne (temperatura 
i wilgotnoœæ powietrza) wykonawca zakoñczy 
inwestycjê. Ostateczny termin zakoñczenia prac 
to  31.05.2019.

Zadanie dofinansowane w ramach poddzia³ania 
19.2 „Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
spo³ecznoœæ” objêtego PROW na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 318 149,00 z³
Wartoœæ inwestycji: 1 707 269,80 z³



     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, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumu-
latorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabaryto-
wych (m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek 
na pranie).

     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

G³osZiemiMiñskiej 7



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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Ferie z RC Mazovia

Przez tydzieñ w Szkole Podstawowej w Sto-
jad³ach, blisko 40 uczniów ze szkó³ Gminy 
Miñsk Mazoiwecki uczestniczy³o w akcji 
Ferie z RC Mazovia. W trakcie zajêæ dzieci,    
a wœród nich dziesi¹tka dziewcz¹t i ch³opców  
z naszej szko³y tworzyli i programowali ro-
boty, zapoznali siê z nowym sportem - Judo,  
odbyli szybki kurs pierwszej pomocy. Jednak 
przede wszystkim mieli mo¿liwoœæ treno-
wania Rugby pod okiem trenera Rugby Leszka 
Kopczyñskiego i zawodników RC Mazovia 
Miñsk Mazowiecki. Spotkania by³y okazj¹ do 
wielu rozmów podczas których promowane 
by³y wartoœci takie jak: odwaga, akceptacja, 
wiernoœæ, poœwiêcenie, przyjaŸñ, lojalnoœæ, 
wytrwa³oœæ. Sk³adamy serdeczne podziêko-
wania cz³onkom klubu RC Mazovia za zanga-
¿owanie w prowadzenie zajêæ.
Panu £ukaszowi Bilewiczowi i firmie Labro-
botics dziêkujemy za poprowadzenie zajêæ     
z robotyki, OSP w Stojad³ach za udostepnienie 
sprzêtu do prowadzenia zajêæ z pierwszej 
pomocy. Akcjê sfinansowa³a Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
przy Gminie Miñsk Mazowiecki.

Oliwia i Kamila Mistrzyniami Gminy       
w Tenisie Sto³owym

Œwietny wystêp naszych uczennic w zawo-
dach w Tenisa Sto³owego. Oliwia i Kamila nie 
mia³y sobie równych w gminnych zawodach, 
które rozegra³y sie w Zamieniu.
Tydzieñ póŸniej nasza eksportowa dwójka 
stoczy³a bój o mistrzostwo Powiatu Miñsk 
Mazowiecki.
Po zaciêtym pojedynku, w którym trzeba by³o 
rozegraæ wszsytkie piêæ meczy dziewczyny 
uleg³y dru¿ynie z ̄ akowa. Drugie miejsce jest 
wspania³ym sukcesem. 
Brawo Dziewczyny.

Projekt  - fasolka

Przez miesi¹c klasa druga pracowa³a metod¹ 
projektu, który nosi³ nazwê ,,Projekt fasolka”. 
Cz³onkowie poszczególnych grup sami roz-
dzielili pomiêdzy siebie zadania. Nale¿a³y do 
nich: podlewanie, fotografowanie, pisanie 
dziennika i dokumentowanie za pomoc¹ 
rysunku. Zaczê³o siê oczywiœcie od posadze-
nia kilku ziaren fasoli.
Uczniowie odpowiedzialnie podeszli do za-
dania i mieli niema³o satysfakcji podczas mie-
rzenia prawie ka¿dego dnia swojej roœliny i do-
kumentowania pracy.
Efekty prezentowali z dum¹ i zadowoleniem.

VII Mistrzostwa Polski Sztuk Walki

Nasze uczennice i równoczeœnie zawodniczki 
Szko³y Sztuk Walki Yong bardzo dobrze za-
prezentowa³y siê w VII Mistrzostwach Polski 
Sztuk Walki organizowanych przez Walhalla 
Fight Club do których zg³osi³o siê blisko 250 
zawodników.
Roksana  Naumiuk startuj¹ca w kategorii ka-
det starszy 13-15 lat z³oto techniki specjalne 
(wys 220cm), z³oto walki kategoria -165cm     
i srebro walki kategoria +165.
Kornelia Naumiuk  kategoria kadet m³odszy 
10 -12 lat br¹z walki kalaki i br¹z walki 
poinfaiting. Jagoda Mlazga kategoria dzieci 
starsze 7-9 lat debiut na zawodach tak wyso-
kiej rangi zdoby³a V miejsce w walkach kalaki. 
Dodatkowo Roksana i Kornelia otrzyma³y 
zaproszenia na zgrupowanie kadry PFKB. 

 Walentynki z Babci¹ i Dziadkiem

15 lutego do naszej szko³y przybyli wyj¹tkowi 
goœcie - Babcie i Dziadkowie naszych 
przedszkolaków. Dzieci przygotowa³y pod 
czujnym okiem swoich pañ program artys-
tyczny, w którym chcia³y wyraziæ swoj¹ 
mi³oœæ, wdziêcznoœæ, przywi¹zanie oraz 
z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia.
Weso³e piosenki, wierszyki i tañce zosta³y 
nagrodzone du¿ymi brawami, a na twarzach 
publicznoœci goœci³ uœmiech, a tak¿e wzru-
szenie. Dziêkujemy mamom, które przygoto-
wa³y s³odki poczêstunek, a Babciom i Dziad-
kom za poœwiêcony nam czas.
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jesz-
cze raz ¿yczymy samych piêknych chwil w ¿y-
ciu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych 
wnuków jak w tym dniu.

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

12 lutego klasy czwarte i klasa szósta odwie-
dzi³y Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
Jest to bardzo ciekawe miejsce, gdzie mo¿na 
samodzielnie uczestniczyæ w wielu ekspery-
mentach. Przestrzenie w których przebywaj¹ 
zwiedzaj¹cy inspiruj¹ do dzia³ania, poszuki-
wania rozwi¹zañ, zadawania pytañ. By³a to na 
pewno interesuj¹ca lekcja z ró¿nych dziedzin 
wiedzy.

Szko³a Podstawowa  - Brzóze Szko³a Podstawowa  - Janów Szko³a Podstawowa  - Huta Miñska
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Szko³a Podstawowa  - Marianka

Niezwykli Goœcie  w naszej szkole!

25 stycznia w naszej szkole odby³a siê wielka 
gala z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Tego 
dnia dzieci z klas: 0a, 0b i I zaprezentowa³y 
show, które wzruszy³o i rozbawi³o naszych 
wspania³ych Goœci, licznie przyby³ych do 
swoich ukochanych wnuków.
Na pocz¹tek przedszkolaki z 0a wraz z wycho-
wawczyni¹ p. Dorot¹ Fos pokaza³y swoj¹ 
wersjê „Czerwonego Kapturka”, gdzie po 

99. rocznica Zaœlubin Polski z Morzem
Pamiêtamy o Naszym Patronie!

10 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 w Katedrze 
Œw. Jana Chrzciciela w Warszawie odby³a siê 
uroczysta Msza Œwiêta upamiêtniaj¹ca 99 
rocznicê zaœlubin Polski z Morzem w intencji 
poleg³ych i pomordowanych admira³ów, ko-
mandorów, oficerów i podoficerów Marynarki 
Wojennej. Uroczystoœæ uœwietni³a obecnoœæ 
pocztów sztandarowych Szko³y Podstawowej 
im.Gen. Józefa Hallera w Mariance, Stron-
nictwa Pracy i Polskiego Zwi¹zku Strzelec-
kiego wraz  z Generalicj¹.
W homilii Ksi¹dz Piotr podkreœli³ znaczenie 
odzyskania w 1920 roku dostêpu Polski do 
Morza, którego dokona³ Genera³ Józef Haller 
oraz uczci³ pamiêæ polskich marynarzy, ich 
ofiarnoœæ i patriotyzm oraz mi³oœæ do Oj-
czyzny. Wspomniane by³o równie¿ sprowa-
dzenie w 2018 roku prochów Admira³a Józefa 
Unruga i jego ma³¿onki do Polski i uroczys-
tego pochówku w Gdyni.
Ogromnym prze¿yciem dla nas by³o równie¿ 
pob³ogos³awienie kopii obrazu Matki Boskiej 
Hallerowskiej z Miñskiej Œwi¹tyni jako 

Przechodni Puchar Dyrektora Szko³y

Klasa IV A z najwy¿sz¹ œredni¹ klasow¹!       
W czwartek, tj. 14.02.2019 r. odby³ siê apel 
zwi¹zany z podsumowaniem  I semestru roku 
szkolnego 2018/2019. Najwy¿sz¹ œredni¹ 
klasow¹ osi¹gnê³a kl. IV a – 4,98 i tym samym 
otrzyma³a Puchar Dyrektora Szko³y, który tra-
fi³ na rêce gospodarza – Mateusza Gajewskie-
go. Serdecznie gratulujemy wspania³ych wy-
ników w nauce!

prze¿yciach pe³nych grozy, wszystko dobrze 
siê skoñczy³o. Zerówiaki z 0b pod okiem 
swojej Pani Sylwii Matasek przedstawi³y 
piêkne dynamiczne tañce z u¿yciem ró¿nych 
rekwizytów (pi³ki, wst¹¿ki, gazety, kapelu-
sze)... Najbardziej rozbrajaj¹ce by³y czerwone 
szelki u ch³opców.
Pierwszaki z kolei przygotowane przez swoj¹ 
wychowawczyniê p. Jolantê Rokitê rozbawi³y 
wszystkich scenk¹ z udzia³em Babci Gieni       
i Dziadka Stefana, wed³ug Doroty Gellner 
„Dziadek, sto³ek i roso³ek”. Nie zabrak³o tak¿e 
piosenek, wierszy i piêknych ¿yczeñ dedyko-
wanych Babciom i Dziadkom!
Kulminacyjnym punktem by³y konkurencje, 
do których zaprosiliœmy najwa¿niejsze dla nas 
w tym dniu Osoby. Wybrane Babcie wziê³y 
udzia³ w turnieju „Jaka to melodia?” 
wykazuj¹c siê znajomoœci¹ przebojów 
zarówno z lat swojej m³odoœci jak i wspó³-
czesnych. Bezb³êdnie odgadywa³y tak¿e g³osy 
swoich wnucz¹t. S³uch Naszych Babæ okaza³ 
siê ABSOLUTNY! 
Dziadkowie tak¿e nie zawiedli. Z zas³oniêtymi 
oczyma odgadywali nazwy przedmiotów, po-
chodz¹ce z jeszcze nie tak dawnej epoki. No 
có¿, zmys³y Nasi Dziadkowie maj¹ wyostrzo-
ne! 
D³ugo nie zapomnimy tej wizyty w szkole! 
Dziêkujemy!

Autor: Jolanta Rokita

Patronki Stronnictwa Pracy (organizacjê tê 
przed laty tworzy³ m.in. Genera³ Józef 
Haller).
Po Mszy Œwiêtej nast¹pi³o z³o¿enie kwiatów 
pod pami¹tkow¹ tablic¹ „Marynarzy, którzy 
w obronie ca³oœci i niepodleg³oœci Polski 
stracili ¿ycie”.
Dla uczniów naszej szko³y uczestniczenie w 
tak podnios³ej uroczystoœci by³o wspania³ym 
prze¿yciem duchowym i patriotycznym.
Dziêkujemy W³adzom Gminy Miñsk Mazo-
wiecki i Radzie Rodziców naszej szko³y  za 
umo¿liwienie nam uczestniczenia w piêknej 
lekcji historii

Szko³a Podstawowa  - St. Niedzia³ka

Wyniki Konkursu Fotograficznego

Gminny Konkurs Fotograficzny „Wspó³-
twórcy niepoleg³oœci” zorganizowany zosta³ 
przez Urz¹d Gminy w Miñsku Mazowieckim 
i Szko³ê Podstawow¹ im. Rodziny Sa¿yñ-
skich w Starej Niedzia³ce.
Przedmiotem konkursu by³y prace fotogra-
ficzne wykonane samodzielnie, bêd¹ce ory-
gina³ami, których tematyka wi¹¿e siê z poda-
nym tytu³em. Uczestnicy konkursu to ucz-
niowie klas IV-VIII Szkó³ Podstawowych i III 
Gimnazjów z terenu gminy Miñsk Mazo-
wiecki. 
Wrêczenie nagród odby³o siê podczas obcho-
dów 75. rocznicy Wielkiej Wsypy i Œwiêta 
Patrona w Szkole Podstawowej  im. Rodziny 
Sa¿ynskich w Starej Niedzia³ce.

Kategoria klas IV-VI SP
I miejsce - Nikola Rokicka, Szko³a Podsta-
wowa im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Nie-
dzia³ce
II miejsce - Maja Szczêsna, Szko³a Podsta-
wowa im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Nie-
dzia³ce
II miejsce - Patrycja Pud³owska, Szko³a Pod-
stawowa im. Ks. A. Tyszki w Janowie
III miejsce - Rafa³ Kowalczyk, Szko³a Pod-
stawowa im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej 
Niedzia³ce

Kategoria klas VII-VIII SP
i  III Gimnazjum 
I miejsce - Karina Koliñska, Szko³a Podsta-
wowa w Brzózem
I miejsce - Katarzyna Janiszewska, Szko³a 
Podstawowa im. Ks. A. Tyszki w Janowie
II miejsce - Szymon Radzio, Szko³a Pod-
stawowa w Brzózem
 III miejsce - Ma³gorzata Janiszewska,  Szko-
³a Podstawowa im. Ks. A. Tyszki w Janowie
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Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki
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Ci, którzy zaprzestali picia z Nowym Rokiem 
spe³niaj¹c swoje noworoczne zobowi¹zanie 
lub z tego powodu, ¿e im obrzyd³o to picie, 
chc¹c powróciæ do zdrowia psychicznego i fi-
zycznego musz¹ spe³niæ trzy warunki:

1. Musz¹ uwierzyæ, ¿e s¹ chorzy,

2. Musz¹ uwierzyæ w mo¿liwoœæ     
    wyzdrowienia,

3. Musz¹ uczyniæ pierwszy krok 
    w kierunku zdrowia.

Pierwszym krokiem na drodze do wyjœcia       
z uzale¿nienia, jest akceptacja choroby.
Dopóki zaprzeczenia nie zast¹pi akceptacja, 
dopóty nie rozpocznie siê proces powrotu do 
zdrowia.
Bardzo mo¿liwe, ¿e ideê akceptacji czy pod-
dania siê bêd¹ traktowaæ jako przejaw s³a-
boœci. Tak samo, jak przejawem s³aboœci mo¿e 
byæ dla nich utrata kontroli nad reakcj¹ na 
alkohol i nad w³asnym ¿yciem.

p o w r ó t
do zdrowia

Aby coœ zmieniæ musz¹ uœwiadomiæ sobie po-
trzebê zmiany. Jeœli pij¹ i maj¹ z tego powodu 
problemy, musz¹ coœ zmieniæ. Bardzo ³atwo 
jest uwierzyæ, ¿e dlatego pij¹, ¿e maj¹ pro-
blemy. To nieprawda. Pij¹ i dlatego maj¹ pro-
blemy.
Pozostaje za tym pytanie: Co sami mog¹ zmie-
niæ, a czego nie? Gdy pogodz¹ siê z tym, ¿e 
pewnych rzeczy nie mog¹ zmieniæ, mog¹ coœ 
zrobiæ z tymi rzeczami, które zmieniæ mog¹.
Musz¹ udzieliæ sobie odpowiedzi na nastê-
puj¹ce pytania:

Czy maj¹ wp³yw na to jaki wp³yw ma 
alkohol na procesy chemiczne zachodz¹ce 
w ich mózgu?

Czy maj¹ wp³yw na to, ¿e odziedziczyli 
sk³onnoœæ do utraty kontroli nad piciem gdy 
pij¹? 

Je¿eli odpowiedŸ brzmi „nie”, nigdy nie 
naucz¹ siê piæ „odpowiedzialnie”. Nie uda im 
siê rozwi¹zaæ pozosta³ych problemów i wróciæ 
do „normalnego” picia. Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

A jeœli czegoœ nie mog¹ zmieniæ musz¹ to 
akceptowaæ. Dopóki nie pogodz¹ siê z tym, ¿e 
s¹ takie rzeczy, nad którymi nie panuj¹, ich 
¿ycie bêdzie coraz bardziej wymyka³o siê spod 
kontroli.
Nie jest ³atwo pogodziæ siê z tym, ¿e nie ma siê 
kontroli nad piciem, ale gdy ju¿ alkoholik zda 
sobie sprawê z tego, ¿e picie wpêdza go w 
coraz wiêksze tarapaty przychodzi myœl – 
trzeba przestaæ piæ.
Samo zaprzestanie picia na krótki czas jest 
³atwiejsze ni¿ utrzymanie abstynencji na 
d³u¿szy czas. Samemu jest to trudne, ale s¹ 
grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików, 
które maj¹ bardzo dobry program trzeŸwienia, 
oparty na 12 krokach AA. Akceptuj¹c siê w 
tym programie przy pomocy cz³onków AA, 
którzy to ju¿ zrobili – nowi cz³onkowie AA 
maj¹ szanse na utrzymanie abstynencji, 
prowadzenie nowego, trzeŸwego ¿ycia.
Aby nie piæ nie wystarczy tylko chcieæ. Trzeba 
tego bardzo pragn¹æ i wtedy na pewno siê uda.

•

•



WA¯NE  OGÓLNOPOLSKIE  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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Ten poradnik przeznaczony jest dla wszyst-
kich rodziców. Dla tych, którzy ju¿ zetknêli siê        
z u¿ywaniem przez dzieci narkotyków, a tak¿e 
dla tych, którzy chc¹ dowiedzieæ siê wiêcej, 
choæ nie maj¹ tego problemu. Przedstawimy 
poradnik, który sk³ada siê z dwóch czêœci:      
w czêœci pierwszej zebrano wskazówki umo-
¿liwiaj¹ce zachowanie skutecznoœci wycho-
wawczej w postêpowaniu z dorastaj¹cym 
dzieckiem. Celem czêœci drugiej jest pomoc 
rodzicom,  jeœli zachodzi taka potrzeba  w ade-
kwatnej reakcji na eksperymentowanie 
dziecka z lekami i narkotykami. Z powodu 
pojawienia siê nowych substancji i nowych 
wzorów ich u¿ywania, przedstawiamy w tej 
czêœci leki z zawartoœci¹ substancji psycho-
aktywnych bez recepty dostêpne w aptekach, 
leki uspakajaj¹ce i nasenne, a tak¿e, w zwi¹zku 
ze stosunkowo wysokim rozpowszechnieniem 
w œrodowiskach m³odzie¿owych  marihuanê i 
haszysz oraz tak zwane „dopalacze".

O lekach, marihuanie, dopalaczach… cd

JAK TRAFNIE POSTÊPOWAÆ Z DZIEC-
KIEM W OKRESIE DORASTANIA
1. Utrzymywanie wiêzi emocjonalnej
Dobry kontakt z rodzicami, to, ¿e dziecko 
dobrze czuje siê w domu rodzinnym i jest 
pewne, ¿e mo¿e liczyæ u rodziców na wsparcie, 
jest jednym z najwa¿niejszych czynników 
chroni¹cych dziecko przed zachowaniami 
problemowymi. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e 
okres adolescencji obfituje w trudnoœci i kry-
zysy. Wielu rodziców mo¿e sobie to lepiej 
uœwiadomiæ wspomagaj¹c w³asn¹ m¹droœæ      
i niekiedy warto to zrobiæ, by lepiej zrozumieæ 
zachowania naszego syna lub córki.
M³ody cz³owiek przestaje byæ dzieckiem, 
rozchwianiu ulega jego dotychczasowe poczu-
cie to¿samoœci, zmienia siê jego cia³o i psy-
chika, pojawiaj¹ siê nowe potrzeby i s³u¿¹ce 
ich realizacji nowe zachowania. Najwa¿-
niejszym œrodowiskiem zaspokajania tych 
potrzeb staje siê grupa rówieœnicza, w której 

trzeba uzyskaæ akceptacjê, znaleŸæ swoje 
miejsce, ukszta³towaæ znacz¹ce wiêzi, nau-
czyæ siê bycia z innymi. Potrzeba przyjaŸni, 
mi³oœci, znaczenia w grupie  wchodz¹ nie 
rzadko w sprzecznoœæ z presj¹ na osi¹gniêcia 
w szkole i z wymaganiami ¿ycia domowego.
Poniewa¿ trudno sobie z tym wszystkim radziæ  
roœnie w nastolatku niepewnoœæ i poczucie nis-
kiej wartoœci, chwiejnoœæ emocjonalna, dra¿li-
woœæ, krytycyzm wobec siebie, ale te¿ wobec 
doros³ych, zw³aszcza, jeœli zdaj¹ siê tych 
trudnoœci nie rozumieæ.
Dla rodziców czêsto najtrudniejsze jest to, ¿e 
dziecko siê od niego oddala, w pewnym sensie 
od niego ucieka. Nie chce ju¿ z nim d³ugo prze-
bywaæ, przestaj¹ je interesowaæ atrakcyjne do-
tychczas sposoby wspólnego bycia ze sob¹. 
Izoluje siê w domu, czas woli spêdzaæ z kole-
gami, unika rozmów, które kiedyœ lubi³o. Jest 
krytyczne, bywa opryskliwe czy odpychaj¹ce.
Wielu rodziców przyjmuje te zmiany z trud-
noœci¹, nie potrafi ich zaakceptowaæ, jako 
naturalnych w okresie dorastania. Niektórzy 
traktuj¹ je, jako sygna³y, ¿e dzieje siê coœ z³e-
go. Nierzadko doœwiadczaj¹ poczucia winy, bo 
wyobra¿aj¹ sobie, ¿e przyczyn¹ zmian s¹ ich 
niedopatrzenia i zaniechania. Inni próbuj¹ na-
dal zajmowaæ siê dzieckiem nadal jak to robili 
dotychczas, czyli traktuj¹ nastolatka jak dziec-
ko, co mo¿e powodowaæ nasilenie konfliktów. 
Wielu dochodzi do przekonania, ¿e dziecko 
ju¿ ich nie potrzebuje. £atwo w takiej sytuacji 
o rezygnacjê z podejmowania kolejnych prób 
kontaktu z dzieckiem.

Tymczasem dziecko nadal nas bardzo 
potrzebuje, ale potrzebuje nas inaczej.



Podró¿niczki, Jaros³aw Molenda - Wydawnictwo Lira, 2018
Kim by³a pierwsza polska podró¿niczka? Która Polka handlowa³a niewolnikami, a która samotnie op³ynê³a kulê ziemsk¹? 
Zapraszamy w fascynuj¹c¹ podró¿ wraz z niezwyk³ymi kobietami! Bohaterkami tej ksi¹¿ki s¹ Polki-podró¿niczki, które mia³y 
odwagê wyruszyæ w nieznane i przekraczaæ granice: geograficzne, spo³eczne, a tak¿e swoje w³asne. Jaros³aw Molenda, znany 
pisarz, publicysta i podró¿nik, przedstawia czternaœcie wybitnych kobiecych osobowoœci, pocz¹wszy od Œwiêtos³awy, 
pierwszej polskiej ksiê¿niczki, która na arenê dziejow¹ wdar³a siê przebojem, przez m.in. Dorotê Falak, Ewê Feliñsk¹, Narcyzê 
¯michowsk¹, Ewê Dzieduszyck¹, a¿ po El¿bietê Dzikowsk¹. Najnowsza ksi¹¿ka wydawnictwa Lira zabierze Ciê na wspóln¹ 
wêdrówkê z dziewczynami, które nie zna³y granic. Pasjonuj¹ce losy polskich podró¿niczek to nie tylko ich w³asne przygody, to 
tak¿e historia turystyki i podró¿owania.

Amerykañska królowa, Sierra Simone - Wydawnictwo Kobiece £ukasz Kierus, 2019
Nikt nie powinien odkryæ, co po³¹czy³o j¹ z najwa¿niejszymi osobami w pañstwie Kiedy Greer Galloway ma piêtnaœcie lat, 
spotyka Asha, który kradnie jej pierwszy poca³unek i rozkochuje j¹ w sobie na d³ugi czas. Kilka lat póŸniej poznaje Embry'ego, 
który zostaje jej pierwszym kochankiem. Wkrótce jeden z nich bêdzie prezydentem, a drugi wiceprezydentem USA.
Ash i Embry s¹ jedynymi mê¿czyznami w ¿yciu Greer, do których kiedykolwiek coœ czu³a. Kiedy prezydent Ash prosi 
Embry'ego, aby j¹ sprowadzi³, kobieta ma serce rozdarte na pó³. Wkrótce Greer wik³a siê w sieæ sekretów i domys³ów, która 
rodzi skandaliczny zwi¹zek na najwy¿szych szczeblach w³adzy. Jednak nikt nie zdaje sobie sprawy, ¿e jest ktoœ, kto obserwuje 
bacznie ka¿dy ich ruch.

Maja i Micha³, Helena Krajlic - Wydawnictwo Piêtka, 2018
Ta piêknie ilustrowana ksi¹¿ka opowiada o dwojgu dzieci w wieku szkolnym, u których zdiagnozowano cukrzycê.
To ksi¹¿ka o ¿yciu z cukrzyc¹, o przyjacio³ach i rodzinach, które pomagaj¹ sobie nawzajem i wspieraj¹ siê.

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i
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Kochanym Babciomi drogim Dziadkom, 
jeszcze raz ¿yczymy

samych piêknych chwil  w ¿yciu i tego,
aby zawsze byli dumni ze swych wnuków,

tak jak w dniu 22 stycznia. 

spêdzone w naszej placówce chwile na d³ugo 
pozostan¹ w pamiêci, zarówno dzieci jak         
i Babæ oraz Dziadków.

Na zewn¹trz zimno, mroŸno, lecz w serdusz-
kach naszych przedszkolaków w styczniu 
zawsze jest gor¹co, a to za spraw¹ obchodzo-
nego w przedszkolu Dnia Babci i Dziadka.
Dziadkowie zajmuj¹ szczególne miejsce w 
serduszku ma³ego dziecka i s¹ bardzo wa¿-
nymi osobami w jego ¿yciu. Dlatego, Dzieñ 
Babci i Dziadka w „Akwarelce" obchodzimy 
szczególnie uroczyœcie.

W przygotowanych programach artystycz-
nych wnuczêta, z grup Gumisie oraz Mumin-
ki, wyrazi³y swoj¹ mi³oœæ i wdziêcznoœæ do 
ukochanych osób. Mali artyœci odwa¿nie i bez 
tremy odtwarzali swoje role, tañczyli, œpie-
wali, a nawet grali na instrumentach. Dumni 
dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali wystê-
py swoich milusiñskich. Niejednej babci i 
dziadkowi zakrêci³a siê ³za w oku. Nastêpnie 
dzieci wrêczy³y swoim ukochanym babciom   
i dziadkom przygotowane samodzielnie 
upominki z piêknymi ¿yczeniami.
W dalszej czêœci uroczystoœci niecodzienni 
goœcie zostali zaproszeni na s³odki poczêstu-
nek,  a ka¿dy wnusio i wnuczka mogli posie-
dzieæ na kolanach swojego dziadka lub babci, 
pokazaæ ulubione zabawki lub swoje prace 
plastyczne. Pe³ne radoœci i uœmiechu twarze 
zaproszonych goœci pokaza³y nam, jak wa¿ne 
s¹ takie spotkania i wspólnie spêdzony razem  
z wnukami czas. 
To by³ naprawdê wyj¹tkowy dzieñ, pe³en 
radoœci i dumy. Mamy nadziejê, ¿e wspólnie 

Dzieñ Babci i Dziadka w Akwarelce 
Babcia z dziadkiem dziœ œwiêtuj¹,
wszystkie dzieci wiêc pracuj¹.
Zetr¹ kurze w ka¿dym k¹tku,
przypilnuj¹ dziœ porz¹dku.
W kuchni b³yszcz¹ ju¿ talerze,
wnusia babci bluzkê pierze.
Wnusio ju¿ podaje kapcie,
bardzo Kocha swoj¹ babciê.
Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Œwiêto Dziadków wa¿na rzecz!

Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek



Miñsk Mazowiecki, ul. Pi³sudskiego 41
tel. 25 758 74 58



www.zlotuptaka.eu

ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

latamy
filmujemy

fotografujemy
 

604 44 22 45
25 758 30 10

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 

 


