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MZM - najbli¿sza wystawa

Zmiana nazw so³ectw

Po raz pierwszy w³adze pañstwowe podjê³y de-
cyzjê o organizacji Defilady Wojskowej z oka-
zji obchodów œwiêta Konstytucji 3 maja.
Defilada odby³a siê, ju¿ po raz drugi, na nowej 
trasie: jest ni¹ fragment warszawskiej Wis³o-
strady, mniej wiêcej od Cytadeli a¿ po wylot 
Mariensztatu. W defiladzie wziê³y udzia³ 
samoloty i pojazdy Wojska Polskiego, Policji, 
Stra¿y Granicznej i Celnej.
Z oczywistych powodów nie pokaza³y siê 
nasze MiG’i-29. Ale na miñskim lotnisku mia³o 
miejsce zgrupowanie defiladowe czêœci 
samolotów, miêdzy innymi Su22M4, które 
przylecia³y do nas z bazy w Œwidwinie.

25 kwietnia Rada Gminy Miñsk Mazowiecki, 
na wniosek mieszkañców zg³aszanych na 
zebraniach wiejskich, podjê³a uchwa³ê w 
sprawie zmian nazw so³ectw. So³ectwo 
Cielechowizna (+Prusy) zmieni³o nazwê na 
Cielechowizna i Prusy, Chochó³ + Tartak na 
Chochó³ i Tartak, Dziêkowizna (+dzia³ka nr 
23/1 w Ignacowie) na Dziêkowizna, Osiny 
Nowe na Nowe Osiny, Osiny Wieœ (Kol. 
Janów) na Osiny i Kolonia Janów, Walerianów 
(+Janów, Ignaców) na Janów i Ignaców. Dla 
mieszkañców wiele siê nie zmieni, poniewa¿ 
do tej pory u¿ywali takich nazw. Trzeba by³o 
jednak doprowadziæ do zgodnoœci z 
dokumentami gminnymi. Konsultacje w  
sprawie by³y przeprowadzone, zgodnie z 
zarz¹dzeniem Wójta Gminy nr 20/2019 z dnia 
22 marca  2019 r., w dniach 25 marca – 8 
kwietnia br. Informacje o konsultacjach podane 
by³y do publicznej wiadomoœci poprzez 
opublikowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki, na stronie 
internetowej Gminy  oraz w biuletynie „G³osie 
Ziemi Miñskiej”. Wszyscy biorcy udzia³ w 
konsultacjach opowiedzieli siê za zmian¹ 
nazwy.

Wojna jest zawsze pora¿k¹ ludzkoœci 

8 maja na miñskim cmentarzu odby³y siê uro-
czystoœci zwi¹zane z 74. rocznic¹ zakoñczenia 
w Europie dzia³añ zbrojnych II wojny œwiato-
wej. W³adze Gminy Miñsk Mazowiecki repre-
zentowa³ Zastêpca Wójta pan Rados³aw Legat.
Starsi mieszkañcy Gminy pewnie pamiêtaj¹ 
jeszcze, ¿e kiedyœ Dzieñ Zwyciêstwa by³ 
dniem wolnym od pracy i obchodzono go uro-
czyœcie 9 maja. W roku 1945 czas na Froncie 
Zachodnim ZSRR by³ liczony wed³ug strefy 
moskiewskiej i dlatego, kiedy podpisywana 
by³a kapitulacja wieczorem 8 maja w Berlinie, 
w Moskwie by³a ju¿ godzina 01:00, ale 9 maja.

Defilada z okazji Œwiêta 3 maja

Uchwa³a Nr VII.59.19 w sprawie zmian w 
bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 2019 r

Uchwa³a Nr VII.60.19 w sprawie zmiany 
uchwa³y Nr IV.28.19 Rady Gminy z dn. 24 
stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Miñskiemu na 
pokrycie czêœci wydatków zwi¹zanych 
„Przebudowa drogi 2222W”

Uchwa³a Nr VII.61.19 w sprawie zwolnienia 
samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego Gmin-
nego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w 
Miñsku Mazowieckim z obowi¹zku wp³aty do 
bud¿etu Gminy Miñsk Mazowiecki nadwy¿ki 
œrodków obrotowych za 2018 rok

Uchwa³a Nr VII.62.19 w sprawie okreœlenia 
zasad przyznawania uczniom stypendium na-
ukowego Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki 

Uchwa³a Nr VII.63.19 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na dzia³alnoœæ Wójta Gminy 

Uchwa³a Nr VII.64.19 w sprawie zmiany 
nazw so³ectw  

Uchwa³a Nr VII.65.19 w sprawie powo³ania 
Komisji Rady Gminy do Spraw Inwentaryza-
cji Mienia Komunalnego Gminy Miñsk 
Mazowiecki

Uchwa³a Nr VII.66.19 w sprawie wyra¿enia 
zgody na zamianê nieruchomoœci po³o¿onej w 
miejscowoœci Targówka

Uchwa³a Nr VII.67.19 w sprawie wyra¿enia 
zgody na ustanowienie nieodp³atnej s³u¿eb-
noœci przesy³u na nieruchomoœci po³o¿onej w 
miejscowoœci Miñsk Mazowiecki

Uchwa³a Nr VII.68.19 w sprawie okreœlenia 
zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nie-
ruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy 
Miñsk Mazowiecki oraz ich wydzier¿awiania 
lub najmu

Uchwa³a Nr VII.69.19 w sprawie przyjêcia 
„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Miñsk Mazowiecki”

Uchwa³a Nr VII.70.19 w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie ochrony œrodowiska i gospo-
darki wodnej na terenie Gminy 

Uchwa³y Rady Gminy
z dnia 25 kwietnia 2019

W dniach 31.05 - 21.07 Muzeum Ziemi Miñ-
skiej organizuje wystawê  prac Edwarda Dwur-
nika. Zapraszamy serdecznie zainteresowane 
osoby na wernia¿, który odbêdzie sie 31 maja o 
godzinie 18:30. Edward Dwurnik (1943-2018) 
artysta malarz, grafik, rzeŸbiarz by³ absol-
wentem warszawskiej Akademii Sztuk Piêk-
nych. Podczas swojego artystycznego ¿ycia 
namalowa³ ponad 5000 prac. Niewielka czêœæ 
jego interesuj¹cych obrazów bêdzie prezen-
towana na wystawie.
  



Szanowni Pañstwo,

Maj kojarzony jest z d³ugim weekendem, 
dobr¹ pogod¹, z ciep³em, z wypoczynkiem,  
z przyrod¹, która wreszcie wyraŸnie budzi 
siê do ¿ycia po zimowym œnie. Coraz mniej 
uwagi zwracamy na historyczny i podnios³y 
aspekt majowych dni. A przecie¿ 1 maja 
obchodzimy Miêdzynarodowe Œwiêto 
Pracy, zaœ 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 228 lat temu 3 maja 
uchwalono pierwsz¹ w Europie Konstytucjê 
reguluj¹ca ustrój prawny w Rzeczypos-
politej. 8 maja przypada³a 74. rocznica zakoñczenia dzia³añ wojennych        
w Europie. Podczas tych dni mo¿emy szczególnie zaakcentowaæ swój 
patriotyzm i mi³oœæ do ojczyzny. Dni te s¹ doskona³¹ okazj¹ do  prze¿ywania 
radoœci z dokonañ Polaków. Powinniœmy byæ dumni z narodowych barw        
i symboli, a nasze przywi¹zanie do tradycji, wartoœci patriotycznych i sym-
boli narodowych udowadniamy poprzez wywieszenie bia³o - czerwonej flagi 
podczas tych œwi¹t. 
Maj to tak¿e jedno z najpiêkniejszych i najcieplejszych œwi¹t - Dzieñ Matki. 
Jego etiologia siêga czasów staro¿ytnych. Wówczas symbolem matki by³a 
dla Greków Matka Natura - bogini Reia (córka Kronosa, matka 
Wszechœwiata i wszystkich Bóstw). Rzymianie obchodzili natomiast a¿ 
trzydniowe œwiêto, od 15 do 18 maja, poœwiêcone bogini Kybele, uznawanej 
w tej kulturze za matkê wszechœwiata, a przede wszystkim matkê bogów.
My obchodzimy Dzieñ Matki co roku 26 maja. Czêstokroæ dzieje siê tak, ¿e 
po „wyfruniêciu” dzieci z gniazda rodzinnego bardzo du¿o matek spêdza czas   
w samotnoœci, czekaj¹c na odwiedziny, czy telefon od zapracowanych dzieci. 
Pamiêtajmy wiêc, ¿e nawet drobny gest w ich stronê, szczególnie w dniu 
matczynego œwiêta, mo¿e os³odziæ trudy samotnej staroœci. 
Dzieñ Matki to dobra okazja na uczczenie matki, na spêdzenie tego dnia 
w³aœnie z ni¹ - jeœli z jakiœ wa¿nych powodów jesteœmy daleko od mamy, to 
warto na ten dzieñ pozostawiæ swoje obowi¹zki, wzi¹æ urlop i spêdziæ go 
w³aœnie z ni¹. Matka jest tylko jedna…

W numerze

w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Wszystkim mamom pragnê z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia

szczêœcia, uœmiechu i optymizmu na co dzieñ,

aby uœmiech na Waszych twarzach goœci³ tak samo czêsto,

jak w tym jednym szczególnym dniu.
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Lokal dostosowany 
do potrzeb 
osób niep³nosprawnych

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki podaje do wiadomoœci wyborców 
informacjê o numerach oraz granicach obwodów g³osowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
oraz mo¿liwoœæ  g³osowania korespondencyjnego 
i przez pe³nomocnika w wyborach do  Parlamentu Europejskiego 
zarz¹dzonych na dzieñ 26 maja 2019 r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Borek Miñski, Brzóze, ¯uków

Stojad³a

Grabina, Grêbiszew, I³ówiec, Józefów, Kluki, 
Maliszew, Wólka I³ówiecka
Gamratka, Podrudzie, Zamienie

Cielechowizna/Prusy, Chochól/Tartak, Gliniak, 
Marianka, Mikanów, 
Huta Miñska

Janów/Ignaców, Anielew,
Budy Janowskie, Dziêkowizna,
Osiny/Kolonia Janów

Stara Niedzia³ka, Niedzia³ka Druga,
Karolina

Arynów, D³u¿ka, Królewiec,
Wólka Miñska

Barcz¹ca, Budy Barcz¹ckie,
Chmielew, Stare Zakole,
Zakole Wiktorowo

Nowe Osiny, Kolonia Karolina

Targówka

Grêbiszew

Szko³a Podstawowa
w Brzózem

Szko³a Podstawowa
w Stojad³ach

Szko³a Podstawowa
w Zamieniu

Szko³a Podstawowa
w Hucie Miñskiej

Szko³a Podstawowa
w Janowie

Szko³a Podstawowa
w Starej Niedzia³ce

Remiza OSP
w Królewcu

Œwietlica w Barcz¹cej

Publiczne Przedszkole
w Nowych Osinach

Œwietlica w Targówce

Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy 
Veni Vidi Vici

Grêbiszew, ul. Rozwojowa 79

Numer obwodu
g³osowania

Granice obwodu wyborczego Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

WYKAZ OBWODÓW G£OSOWANIA

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

WYKAZ OBWODÓW G£OSOWANIA

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

w wyborach do Parlamentu Europejskiego
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projekt 
kanalizacji sanitarnej 
w miejscowoœci Kolonia Janów

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

W zwi¹zku z rozpoczêciem prac projektowych zwi¹zanych z aktualizacj¹ dokumentacji projektowej 
dla planowanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Kolonia Janów wraz z czêœci¹
miejscowoœci Budy Janowskie (czêœæ ul. Jaœminowej), uprzejmie informujemy mieszkañców miejscowoœci
objêtych projektem, i¿ trwa etap uzgodnieñ oraz weryfikacji przebiegu kanalizacji sanitarnej w istniej¹cym
projekcie. 

projektowanie odbywa siê w poni¿szych etapach projektowych:

Etap I: Wstêpna faza projektowania, polegaj¹ca na wizjach lokalnych w terenie, 
przeprowadzanych przez Projektantów, maj¹ca na celu ustalenie wstêpnej koncepcji 
przebiegu sieci kanalizacyjnej.

Etap II:Uzgodnienie projektowanej trasy z w³aœcicielami nieruchomoœci w formie 
oœwiadczeñ o wyra¿eniu zgody na zlokalizowanie przy³¹cza kanalizacyjnego oraz 
w przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej umowy u¿yczenia nieruchomoœci. 
Uzgodnieñ nale¿y dokonywaæ z Biurem Projektowym PRO-SANIT Biuro Us³ug 
In¿ynieryjnych Daniel Baran ul. Jagodziñska 53 08-400 Garwolin. 
Osoby do kontaktu: S³awomir Baran nr tel.: 602 595 679 
lub Daniel Baran nr tel.: 606 364 645, e –mail: pro_sanit@wp.pl. 

W przypadku braku dope³nienia obowi¹zków formalnych zwi¹zanych 
z udzieleniem zgód na lokalizacjê sieci i/lub przy³¹cza w formie dostarczenia 
do Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki oœwiadczeñ oraz umów u¿yczenia 
zaakceptowanych przez wszystkich wspó³w³aœcicieli, nieruchomoœci takie 
nie bêd¹ uwzglêdniane w opracowywanym projekcie oraz nie zostan¹ ujête
w fazie wykonawstwa.  

Etap III: Wy³o¿enie do publicznego wgl¹du projektu przebiegu kanalizacji sanitarnej. 
Szczegó³owe informacje o zasadach wy³o¿enia oraz terminie spotkania w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki bêd¹ przekazywane mieszkañcom za poœrednictwem 
strony internetowej www.minskmazowiecki.pl oraz korespondencji kierowanej 
do w³aœcicieli posesji zabudowanych bêd¹cychw bezpoœrednim s¹siedztwie 
projektowanej sieci.

Etap IV:Ostateczne opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowê/zg³oszenia wydawanym przez Starostê Miñskiego.
Termin opracowania kompletnej dokumentacji wraz z zatwierdzeniem ustalono, 
zgodnie z umow¹, do dnia 30 listopada 2019 roku. 

OGÓLNE ZASADY 
PROJEKTOWANIA 
KANALIZACJI SANITARNEJ:

I. Zak³ada siê mo¿liwoœæ zaprojektowania 
kanalizacji wy³¹cznie do:
dzia³ek zabudowanych, 
dzia³ek posiadaj¹cych na dzieñ 
dokonywania uzgodnienia projektowanej 
trasy decyzjê/zg³oszenie o pozwoleniu 
na budowê budynku mieszkalnego.

II. Projekt kanalizacyjny obejmuje 
zaprojektowanie ca³oœci przy³¹cza 
do w³¹czenia z istniej¹c¹ kanalizacj¹ z budynku. 
Wykonanie w zakresie inwestycji gminnej 
obejmuje wykonanie sieci oraz przy³¹cza 
do pierwszej studzienki od strony sieci 
(oko³o 2 m za granic¹ dzia³ki). 
Pozosta³y zakres przy³¹cza do wykonania 
le¿y po stronie mieszkañców.

III. Dla dzia³ek posiadaj¹cych prawo zabudowy 
zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, ale aktualnie 
niezabudowanych i nie posiadaj¹cych 
pozwolenia na budowê zak³ada siê mo¿liwoœæ 
usytuowania studzienki na sieci 
(w przypadku, gdy w drodze projektowana 
jest kanalizacja grawitacyjna) 
celem przysz³oœciowego w³¹czenia.

IV. Projekt nie uwzglêdnia przy³¹czy 
do dzie³ek niezbudowanych, 
nieu¿ytków czy lasów. W celu usprawnienia uzgodnieñ zwracamy siê z proœb¹ o przygotowanie 

nr ewidencyjnych dzia³ek posiadanych nieruchomoœci. Prosimy tak¿e o przekazanie
informacji o planowanych spotkaniach s¹siadom i innym zainteresowanym osobom.
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Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim 
Informuje, i¿ wnioski o:

- ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego ( 500+)
- ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego
- ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego

na nowy okres œwiadczeniowy/ zasi³kowy przyjmowane bêd¹ : 

- drog¹ elektroniczn¹ 

(za pomoc¹ portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowoœci 
elektronicznej)  od dnia 1 lipca

- osobiœcie pod adresem: 

05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 55 
w godzinach: poniedzia³ek 8.00-17.00, wtorek- czwartek 8.00-16.00, 
pi¹tek 8.00-15.00 lub za poœrednictwem Poczty Polskiej 
(decyduje data nadania w placówce pocztowej) od dnia1 sierpnia.

G O P S

* Zarz¹dzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 19 luty 2019

W dniach 6-10 maja nasz¹ szko³ê odwiedzi³y 
dwie nauczycielki z Hiszpanii, z Crevillent: 
Maria i Fifi. Szko³a CEIP NUESTRA 
SENORA DE LA ESPERANZA w Crevillent 
jest naszym partnerem w projekcie Erasmus+.

Przez ca³y tydzieñ nauczycielki z hiszpañskiej 
placówki obserwowa³y pracê w naszej szkole: 
towarzyszy³y nauczycielom podczas lekcji, 
bra³y udzia³ w apelu z okazji Dnia Europej-
skiego oraz uczestniczy³y w zabawach komu-
nikacyjnych na lekcjach jêzyka angielskiego. 
Ich projekt skupia siê na sposobach motywo-
wania uczniów do nauki, miêdzy innymi po-
przez prowadzenie ogrodu. Dlatego te¿ panie 
uczestniczy³y w budowie hotelu dla owadów, 
który stan¹³ obok ogródka, w pobli¿u placu 
zabaw. Mamy nadziejê, ¿e znajd¹ w nim schro-
nienie zw³aszcza pszczo³y murarki, które bêd¹  
zapylaæ kwiaty w naszym ogrodzie. 
Obie nauczycielki spotka³y siê u nas z bardzo 
ciep³ym przyjêciem, same równie¿ wykaza³y 
siê wielk¹ otwartoœci¹ i chêci¹ do pog³êbienia 
wspó³pracy.
A to uda siê  ju¿ niebawem, gdy¿ 18 maja trzy 
nasze nauczycielki:
p. Urszula Buczek, p. El¿bieta Leszczyñska 
oraz p. Karine Bednarczyk lec¹ do hiszpañ-
skiej szko³y z rewizyt¹. 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjêæ z po-
bytu Marii i Fifi w naszej szkole.

 
Ewa Przybysz-Gardyza

 

SP w Stojad³ach



     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

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

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 zielone ogrodowe: czêœci roœlin pocho-
dz¹ce z pielêgnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do 
d³ugoœci 1 m ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, 
wyciête roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w 
wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: 
zanieczyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 
jedzeniowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, 
odpadów budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - 
powsta³e w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych 
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.

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki
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ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od maja 2019 r. zni¿kê w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ uzyskaæ nie tylko ci w³aœciciele nieruchomoœci, na 
których zamieszkuj¹ mieszkañcy tworz¹cy rodzinê wielodzietn¹, zgodnie z jej definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Du¿ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), ale równie¿ ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuje jakikolwiek cz³onek 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu wy¿ej wymienionej ustawy. Zwolnienie przys³uguje ka¿demu cz³onkowi rodziny wielodzietnej w 
wysokoœci 3,00 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu uzyskania zni¿ki nale¿y z³o¿yæ now¹ deklaracjê i 
potwierdziæ prawo do zwolnienia okazuj¹c wa¿n¹ kartê du¿ej rodziny lub jej kserokopiê. Obni¿ona op³ata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ona nowa deklaracja.
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i n t e g r a c y j n a s z k o l n a  w y c i e c z k a

24 kwietnia o 5-tej  spod szko³y w Hucie Miñ-
skiej odjecha³ autokar z uczniami klas 4-8 
szko³y podstawowej i 3 gimnazjum w stronê 
Gniezna. Rozpoczê³a siê trzydniowa, histo-
ryczna wycieczka do pocz¹tków Pañstwa Pol-
skiego. Wziê³o w niej udzia³ 43 uczniów i 5 
opiekunów. Jecha³ z nami sprawdzony od lat    
i bardzo lubiany przez dzieci kierowca Pan 
Mariusz Parol. Zapowiada³y siê piêkne dni, 
wrêcz wymarzone na podró¿owanie, zwie-
dzanie i poznawanie historycznych miesjc 
Polski. Do Gniezna dojechaliœmy ok. godziny 
10:30 i tam na wzgórzu Lecha u wrót Katedry 
Boles³awa Chrobrego czeka³ ju¿ na nas nasz 
przewodnik Pan Przemys³aw Kujawski, który 
przez kolejne dni dzieli³ siê z nami wiedz¹ 
historyczn¹, przyrodnicz¹ i ¿yciow¹.
Zwiedziliœmy katedrê i jej podziemia oraz 
przepiêkny skarbiec. Zatrzymaliœmy siê na 
d³u¿ej przy zabytkowych i niepowtarzalnych 
Drzwiach GnieŸnieñskich.
Wszyscy wdrapaliœmy siê na taras widokowy, 
by podziwiaæ Gniezno i okolice. Nastêpnie 
udaliœmy siê do muzeum Pocz¹tków Pañstwa 
Polskiego i tam poœród wystaw i eksponatów 
ogl¹daliœmy 3 filmy edukacyjne, opisuj¹ce 
historiê tego rejonu. Dowiedzieliœmy siê, ¿e 
Chrzest Polski móg³ odbyæ siê w GnieŸnie, ale 
te¿ w Poznaniu i Ostrowie Lednickim. Prze-
wodnik pokaza³ nam fakty przemawiaj¹ce za 
ka¿dym z tych miejsc, które zwiedzaliœmy.
Ostatnim punktem programu, nieco zmienia-
j¹cym klimat historyczny, by³o obejrzenie naj-
wiêkszej w Polsce parowozowni, znajduj¹cej 
siê w GnieŸnie. Uczniowie nasi mieli mo¿-

liwoœæ obejrzenia ogromnego kompleksu ko-
lejowego - unikatu na skalê europejsk¹.
Na obiadokolacjê i punkt noclegowy dotar-
liœmy o godzinie 18:00 do Oœrodka Sportu       
i Rekreacji w Gozdawie. Po pysznym posi³ku 
rozpakowaliœmy siê w pokojach i kto mia³ 
ochotê móg³ skorzystaæ z sali sportowej. 
Zajêcia poprowadzi³a Pani Dorota Kamela. 
Inni uczniowie skorzystali z piêknej pogody    
i wokó³ oœrodka porozk³adali koce i na nich 
odpoczywali.
25 kwietnia dzieñ rozpocz¹³ siê od pobudki      
i pysznego œniadania. Pierwszym punktem by³ 
dojazd i zwiedzanie Ostrowa Lednickiego. 
Zobaczyliœmy miejsce mo¿liwego Chrztu Pol-
ski, a nastêpnie przep³yneliœmy promem na 
wyspê z Palatium Mieszka I, zobaczyliœmy 
ruiny babtysterium i wielk¹ rybê - symbol 
zlotów m³odzie¿y w Lednicy.
Nastêpnie pojechaliœmy do Poznania, by zo-
baczyæ trykaj¹ce Kozio³ki na Ratuszu, prze-
iêkn¹ starówkê i sukiennice Poznania. Mi³o 
spêdziliœmy czas, kupiliœmy pami¹tki i pyszne 
rogale marciñskie. Kto mia³ chwilê to szuka³ 
króli poznañskich, ukrytych na rynku.
Ostatnim punktem by³a wizyta w palmiarni,   
w której ogl¹daliœmy motyle z ostatniego wy-
lêgu, palmy i ezotyczne roœliny oraz wystawy 
tematyczne: motyli, chrab¹szczy, skorpionów 
i paj¹ków. W jednym z pawilonów ogl¹-
daliœmy ryby tropikalne Azji, Afryki oraz 
Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej.
PóŸnym popo³udniem dotarliœmy na pyszny 
posi³ek. Uczniowie odpoczywali na terenie 
oœrodka lub korzystali z zajêæ sportowych.

26 kwietnia dzieñ rozpocz¹³ siê bardzo 
wczeœnie. Pobudka o 6:00, potem œniadanie     
i wyjazd 7:30, by dojechaæ do Biskupina.
Zwiedzaliœmy ró¿ne osady: najwczeœniejsz¹ - 
neolityczn¹, potem ³u¿yck¹. Obejrzeliœmy 
chaty, obejœcia i sprzêty codziennego u¿ytku. 
Poznaliœmy historiê plemion ¿yj¹cych w tych 
miejscach i podziwialiœmy dot¹d zachowane 
zabytki kultury polskiej. Potem pojechaliœmy 
do Kruszwicy, by wejœæ na Mysi¹ Wie¿ê by 
podziwiaæ widoki i jezioro Gop³o, które 
wygl¹da jak szeroka rzeka. Tutaj te¿ zjedliœmy 
pyszny obiad i wyru-szyliœmy w drogê 
powrotn¹ do Huty Miñskiej. Do szko³y 
dotarliœmy o godzinie 20:00.

Szlakiem Piastów Szlakiem Piastów 
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Z Bibli¹ za pan brat – w Szkole Podstawowej w Brzózem

Na pocz¹tku  roku szkolnego zosta³ og³oszony 
Konkurs Biblijno – Plastyczny im. S³ugi Bo¿e-
go Kardyna³a Augusta Hlonda.
Konkurs swoim zasiêgiem obejmowa³ ucz-
niów klas 0-III szkó³ podstawowych, przed-
szkoli i uczniów szkó³ specjalnych. By³ on 
przeznaczony dla dzieci z terenu Archidiecezji 
Warszawskiej i Diecezji  Warszawsko - Pras-
kiej. Organizatorami  Konkursu by³y: Diece-
zjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Warszawskiej, Miêdzynarodowe Centrum 
Dialogu Miêdzykulturowego i Miêdzyreligij-
nego Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego w Warszawie i Fundacja „S£O-
WO.” Konkursowi Patronowali:
Jego Ekscelencja ks. Kardyna³ Kazimierz 
Nycz – Metropolita Warszawski, Jego Eksce-
lencja ks. bp Romuald Kamiñski – Biskup 
Warszawsko – Praski,  Jego Magnificencja ks. 
prof. dr hab. Stanis³aw Dziekoñski – Rektor 
UKSW, Urszula Furtak – Prezes Zarz¹du 
Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce.
Tematem Konkursu by³y Dzieje Apostolskie. 
Cele Konkursu to:
1.Ukazanie Pisma Œwiêtego jako Ÿród³a wiary 
i zachêta do jego indywidualnej lektury.
2.Wspomaganie uczniów w praktycznym 
wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
3.Promowanie osi¹gniêæ uczniów i kateche-
tów.
Zadaniem uczniów by³o przeczytanie Dziejów 
Apostolskich i wykonanie rysunku, ilustruj¹-
cego wybrany fragment. Praca mog³a byæ 

wykonana dowoln¹ technik¹ (farby, kredki, 
wyklejanki) na formacie A 4 lub A 3.
W Szkole Podstawowej w Brzózem nie brako-
wa³o uczniów chêtnych do wykazania siê zna-
jomoœci¹ Biblii i swoich umiejêtnoœci plas-
tycznych. Kilka razy spotkaliœmy siê na dodat-
kowych zajêciach, aby czytaæ Pismo Œwiête. 
Ka¿dy z uczniów móg³ wybraæ fragment, który 
najbardziej do niego przemawia³. Najczêœciej 
podoba³ siê fragment o nawróceniu œwiêtego 

Paw³a. Nie mniejsz¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê 
opis zes³ania Ducha Œwiêtego. Szkolna Ko-
misja Konkursowa mia³a trudne zadanie 
wy³onienia piêciu najlepszych prac. Pod uwa-
gê by³y brane: zgodnoœæ tematu z regula-
minem (Dzieje Apostolskie, nie Ewangelie) 
starannoœæ wykonania, pomys³, oryginalnoœæ 
przedstawienia wydarzenia. Po d³ugich nara-
dach wybrano prace nastêpuj¹cych uczniów:
Komuda Kacper, Mlazga Jagoda, Pyrza-
nowski Piotr (uczniowie klasy I), Sadoch Ka-
rolina i Zagórska Klaudia (klasaIII).
Na etapie archidiecezjalnym wyró¿niona 
zosta³a praca Zagórskiej  Klaudii.
Gratulujemy!!!
W tym samym czasie zosta³ og³oszony 
Konkurs Diecezji Warszawsko – Praskiej pod  
has³em: 100 lat – Moja Ma³a Ojczyzna.  Tym 
razem nale¿a³o przygotowaæ plakat, rekla-
muj¹cy miejsca na naszym terenie, zwi¹zane z 
walk¹ o wolnoœæ i odzyskaniem przez Polskê 
niepodleg³oœci. To zadanie okaza³o siê nieco 
trudniejsze, choæby z tego wzglêdu, ¿e pracê 
nale¿a³o wykonaæ na arkuszu formatu A2. 
Trzeba te¿ by³o pamiêtaæ, ¿e praca ma spe³niaæ 
warunki plakatu. Z przygotowanych kilku 
prac wybrano rysunki nastêpuj¹cych uczniów: 
Kacper Komuda kl. I, Piotr Pyrzanowski kl. I, 
Sadoch Karolina kl. III.
Czekamy na rozstrzygniêcie konkursu, które 
nast¹pi 17 maja w siedzibie Kurii Diecezji 
Warszawsko – Praskiej.

Anna Przybysz

SKO dzia³aj¹ce w Szkole Podstawowej im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej 
Niedzia³ce jak co roku przed Wielkanoc¹ by³o organizatorem licznych 
akcji zarobkowych. Wraz z wychowawcami oddzia³ów przedszkolnych 
zorganizowany zosta³ kiermasz rêkodzie³a. Wielkanocne cudeñka zosta-
³y przyniesione przez dzieci, rodziców, a tak¿e nauczycieli. Rêkodzie³o 
wykonane by³o g³ównie z materia³ów ekologicznych, dostêpnych w oto-
czeniu: siana, witek brzozowych, mchu, skorupek po jajkach, sznurka, 
styropianu, w³óczki, bibu³y itp. Kolorowe zaj¹czki, kurczaczki, jajeczka   
i inne przepiêkne ozdoby wielkanocne zagoœci³y w naszych domach na 
œwi¹tecznych sto³ach.  Dochód 1283,50 z³ przeznaczony zosta³ dla osoby 
potrzebuj¹cej z naszego œrodowiska lokalnego.

27 kwietnia br. sekcja rowerowa naszego Soko³a - uda³a siê na 
pierwsz¹ szkoln¹ eskapadê. Pokonaliœmy ponad 15 km.
Trasa wycieczki wiod³a przez tereny Nadleœnictwa Miñsk Mazo-
wiecki. W trakcie wycieczki podziwialiœmy piêkno krajobrazu 
Ziemi Mazowieckiej.
W po³owie trasy dotarliœmy do najstarszej w Polsce sosny, której 
wiek szacowany jest na 360 lat. Wszyscy uczestnicy wrócili 
bardzo zadowoleni.
Postanowiliœmy na sta³e wpisaæ rajdy rowerowe w harmonogram 
zajêæ wychowawczo-dydaktycznych.

Wiosenny rajd Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³ - Marianka

SKO w Starej Niedzia³ce
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Szanuj 

Przyjmuj ze zrozumieniem

Zaakceptuj

Staraj

 potrzebê autonomii swojego dziecka. 
Autonomia to prawo do prywatnoœci, posiada-
nia w³asnego terytorium i osobistych tajemnic. 
to tak¿e prawo do podejmowania w³asnych 
decyzji, stylu bycia, ubierania siê niekoniecz-
nie zgodnych z pogl¹dami rodzica.

 to, ¿e dziecko nie 
chce ju¿ spêdzaæ z z rodzin¹ tyle czasu, co 
dawniej. Nie obwiniaj go o to ani nie oskar¿aj, 
¿e z tego powodu czujesz siê porzucony  czy 
odrzucony- pamiêtaj, ¿e naturalnym  zada-
niem  rozwojowym Twojego dziecka  jest  od-
dzieleniem siê od Ciebie i usamodzielnienie. 
Je¿eli procesowi usamodzielnienia siê dziecka 
bêdzie towarzyszy³o poczucie winy wobec 
rodziców, przekonanie, ¿e bez niego rodzice    
(rodzic) sobie nie poradz¹  utrudniasz mu do-
rastanie.

 chwiejnoœæ emocjonaln¹ i dra¿li-
woœæ dziecka. Wynikaj¹ one najczêœciej z gwa³-
townych zmian, jakich ono doœwiadcza. Szybki 
wzrost ró¿nych czêœci wzmo¿one wydzielanie 
potu, pojawianie siê tr¹dziku, wydzielin z or-
ganów p³ciowych, miesi¹czki u dziewcz¹t, 
zmian g³osu u ch³opców - wszystko to powo-
duje, ¿e nastolatek czuje siê niezgrabny i nie-
atrakcyjny. Nie traktuj jego wybuchów z³oœci 
jako wrogich aktów skierowanych przeciwko 
Tobie.

 siê z dzieckiem jak najwiêcej rozma-
wiaæ, ale nie wymuszaj kontaktu, pozwól aby 
to ono decydowa³o o czym, kiedy i jak d³ugo 
rozmawiacie. Nie  narzucaj tematów rozmo-
wy, unikaj wywierania presji.

Zadbaj

Staraj siê

Unikaj

 o czas i miejsce rozmów. unikaj ich 
prowadzenia w sytuacjach, kiedy jesteœ zajêty 
czymœ innym. Naucz siê rozpoznawaæ reakcje 
dziecka: zauwa¿ jakie tematy, jakie Twoje za-
chowania w rozmowie wp³ywaj¹ na nie znie-
chêcaj¹co, co powoduje jego zaciekawienie     
i zaanga¿owanie. Okazuj dziecku empatiê i ak-
ceptacjê. Staraj siê zrozumieæ jego uczucia  i 
ukazuj mu to, nawet. Jeœli sprawy, którymi siê 
przejmuje wydaj¹ Ci siê b³ahe.

 przede wszystkim s³uchaæ  bez os¹-
dzania, krytykowania, czy obwiniania, pamiê-
taj, ¿e akceptacja nie musi oznaczaæ zgody ani 
aprobaty! Mo¿na akceptowaæ to, ¿e dziecko 
ma odmienne pogl¹dy, bez zgadzania siê z 
nimi lub udzielenia poparcia jego zachowa-
niom. Najwa¿niejsz¹ postaw¹ jest pe³ne sza-
cunku s³uchania, z pragnieniem zrozumienia 
punktu widzenia dziecka. Akceptacja daje 
szansê na podtrzymywanie wiêzi, podczas gdy 
jej uporczywy brak („Nie jesteœ w porz¹dku; 
powinieneœ siê zmieniæ") bêdzie Was od siebie 
oddalaæ.

 w kontakcie z dzieckiem destrukcyj-
nych zachowañ, takich jak gro¿enie, manipu-
lowanie, pouczanie diagnozowanie, krytyka 
dziecka jako osoby, karanie. Powstrzymaj siê 
przed takimi reakcjami nawet wobec tych 
zachowañ dziecka, których zdecydowanie  nie 
akceptujesz. Rozpad wiêzi zaczyna siê miêdzy 
innymi od tego, ¿e dziecko przestaje mówiæ 
jeœli jest emocjonalnie trudne, z lêku przed ka-
r¹ lub krytyk¹ wyg³aszan¹ przez rodziców. S¹ 
rodziny, w których rodzice i dzieci spieraj¹ siê 
ze sob¹, nawet bardzo gwa³townie, w ró¿-

ni¹cych  ich sprawach, ale wiêŸ po miêdzy 
nimi zostaje utrzymana, bo dzieci maj¹ 
pewnoœæ, ¿e s¹ przez swoich rodziców sza-
nowane  i kochane jako osoby. Ostre spory, na-
wet emocjonalnie trudne, mog¹ s³u¿yæ lep-
szemu poznaniu siê, zrozumieniu i docho-
dzeniu do kompromisu, dziêki czemu wiêŸ 
emocjonalna nie s³abnie, a jedynie wchodzi w 
now¹ fazê.

 o to, aby rozmowy by³y naprawdê par-
tnerskimi spotkaniami, podczas których Ty 
przede wszystkim s³uchasz, starasz siê jak 
najwiêcej od dziecka dowiedzieæ o jego ¿yciu, 
uczuciach i problemach. Wystrzegaj siê pro-
wadzenia monologów. Nie „zagaduj" ciszy  
jeœli dziecko milczy, mo¿e trzeba trochê cier-
pliwie poczekaæ lub prze³o¿yæ rozmowê na 
inn¹ okazjê.

dziecko w sprawy i przedsiêwziêcia 
rodzinne, tak, aby czu³o siê pe³noprawnym 
cz³onkiem rodziny bior¹cym udzia³ w rozpa-
trywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. 
Szanuj w takich sytuacjach jego zdanie , nawet 
jeœli siê z nim nie zgadzasz. Dzieci czêsto nie 
uto¿samiaj¹ siê z rodzin¹, bo w wa¿nych spra-
wach nikt ich nie pyta o zdanie, a decyzje s¹ 
podejmowane bez ich udzia³u.

 dziecku wa¿ne zadania, podczas reali-
zacji których bêdzie mia³o szansê na sukces     
i potwierdzenie swojej wartoœci.

 i twórz ró¿ne formy wspólnego 
spêdzania czasu: rytua³y i tradycje rodzinne, 
wyprawy, rozrywkê, wspóln¹ pracê.

Dbaj

Anga¿uj 

Dawaj

Podtrzymuj

RozluŸnienie lub utrata wiêzi emocjo-
nalnej z dzieckiem to jedna z najpo-
wa¿niejszych przyczyn bezradnoœci 
wychowawczej. Oto najwa¿niejsze 
rady, które mog¹ pomóc jej unikn¹æ :

Jak trafnie 
postêpowaæ 
z dzieckiem 
w okresie 
dorastania?

ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki
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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

Wraz z reorientacj¹ na wartoœci nie skupio-
ne wokó³ alkoholu przechodzi uzdrowienie 
relacji spo³ecznych. Polega ona na rozwi¹-
zywaniu problemów rodzinnych, zawodo-
wych i spo³ecznych spowodowanych przez 
czynne uzale¿nienie, a tak¿e na nawi¹zy-
waniu nowych bardziej sensownych kon-
taktów spo³ecznych.

Uzale¿nienie doprowadzi³o do wielu powa¿-
nych problemów w rodzinie, w pracy, rela-
cjach z przyjació³mi  i znajomymi. Przerwanie 
picia nie usuwa tych problemów automatycz-
nie. Trzeba je dopiero rozwi¹zaæ. Rozwi¹zanie 
ich rozpoczynamy od przyznania siê do wyrz¹-
dzonych podczas picia szkód.
Kiedy pi³eœ nauczy³eœ siê usprawiedliwiæ 
swoje postêpowanie i zrzucaæ winê na innych 
za wynikaj¹ce z niego problemy. Trzeba zatem 
przyjrzeæ siê w jaki sposób rani³eœ innych 
swoim zachowaniem.

Odbudowa

zniszczonych

relacji

Nale¿y zastanowiæ siê m.in. nad tym 
– Czy zdarzy³o siê Ci siê nie dotrzymywaæ 
s³owa przyjacio³om, którzy kiedyœ na Tobie 
polegali? Wzbudzaæ niewys³owiony ból i lêk     
i rodziny, która tak Ciebie kocha³a? Przynosiæ 
dzieciom wstyd przed kolegami albo sprawiæ 
im zawód, kiedy by³eœ im potrzebny? £amaæ 
wci¹¿ serce ¿ony? Rozczarowaæ rodziców? 
Naraziæ siê na wydatki? Stwarzaæ Problemy 
wspó³pracownikom? Skrzywdziæ kogoœ 
fizycznie? Zniszczyæ lub uszkodziæ czyj¹œ 
w³asnoœæ?
Pierwszy krok w odbudowie zniszczonych re-
lacji polega na wziêciu na siebie odpowie-
dzialnoœci  za wyrz¹dzone krzywdy.
Nastêpny krok polega na zadoœæuczynieniu 
tym wszystkim, którym jest to mo¿liwe za 
wyrz¹dzone krzywdy. Trzeba powiedzieæ tym, 
których skrzywdzi³eœ - Skrzywdzi³em Ciê, bo 
mia³em problem z alkoholem, ale to ja jestem 
za to odpowiedzialny. Teraz, kiedy jestem 

trzeŸwy, chcê Ci te krzywdy wynagrodziæ. 
Wiem, ¿e krzywda emocjonalna, któr¹ Ci wy-
rz¹dzi³em ju¿ siê nie odstanie, ale chcê ¿ebyœ 
wiedzia³, ¿e jest mi przykro. Co móg³bym zro-
biæ ¿eby to naprawiæ?
Nie ka¿dy zwi¹zek da siê naprawiæ z dnia na 
dzieñ. Czasami musi min¹æ wiele czasu zanim 
osoba skrzywdzona zrozumie, ¿e naprawdê siê 
zmieni³eœ i ¿e mo¿na na tobie polegaæ. Trzeba 
byæ na to przygotowanym i nie ustawaæ w wy-
si³kach maj¹cych na celu ODBUDOWÊ 
ZNISZCZONYCH RELACJI, bo odbudowa-
ne pozwalaj¹ ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia skrzywdzonym  
i tym, którzy skrzywdzili.
Czêsto skrzywdzeni wybaczaj¹ Tobie te 
krzywdy, chocia¿ ich nie zapomnieli i chocia¿ 
jest to dla nic trudne wiêc wystrzegaj¹ siê, aby 
w trzeŸwym ¿yciu NIKOGO ju¿ nie krzyw-
dziæ, nawet emocjonalnie.

Opracowa³: Andrzej Ba³szczyk

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 
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B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Opracowa³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Tydzieñ Bibliotek to ogólnopolska akcja pro-
muj¹ca czytelnictwo, biblioteki i biblioteka-
rzy. Organizowana od 2004 roku przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach 8-
15 maja. W tym roku Tydzieñ Bibliotek odby-
wa siê pod has³em "#Biblioteka". Podobnie 

Trzy spotkania edukacyjno-poznawcze z Monik¹ 
Sawick¹ odby³y siê w dniu 14 maja. Kajtusiowe 
opowieœci to tytu³ prezentacji oraz zajêæ plastycz-
nych dla dzieci najm³odszych, czyli piêciolatków      
z przedszkola w Stojad³ach. Przygody pieska Kajtu-
sia z elementami kampanii na rzecz zwierz¹t pozna³y 
dzieci klasy II SP z Brzózego. M³odzie¿ z klasy VII   
z Zamienia wziê³a udzia³ w warsztatach literackich 
pod tytu³em Moja ksi¹¿ka marzeñ.
Pani Monika jest autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci i doros-
³ych. Podczas spotkañ opowiada³a na czym polega 
praca pisarki, jak powstaj¹ ksi¹¿ki i co jest ich inspi-
racj¹. By³y równie¿ ksi¹¿ki z autografem i pami¹t-
kowe fotografie.

jak w latach ubieg³ych wielu bibliotekarzy bie-
rze czynny udzia³ w tej akcji, organizuj¹c sze-
reg spotkañ promuj¹cych biblioteki w œrodo-
wiskach lokalnych. W dniu  9 maja, w naszej 
bibliotece odby³o siê spotkanie autorskie z Ra-
fa³em Witkiem. Pan Rafa³ jest autorem po-
wieœci, opowiadañ, wierszy i s³uchowisk ra-
diowych dla dzieci i m³odzie¿y. Publikuje w 
"Œwierszczyku" i podrêcznikach szkolnych. 
Pla¿a tajemnic, Julka Kulka, Fioletka i ja, 
Dzieciaki kontra FOBIA, Maja na tropie jaja, 
Rajdowa krowa, Klub lataj¹cych ciotek, to 
wybrane tytu³y ksi¹¿ek autorstwa naszego 
goœcia. Ogó³em wyda³ ich ok. 30. Pisarz spot-
ka³ siê z dwoma grupami dzieci. Byli to ucz-
niowie klas I-II Szko³y podstawowej w Sto-
jad³ach oraz ich rówieœnicy z Marianki.

Spotkania przebiega³y w bardzo przyjaznej, 
zabawnej atmosferze, a ciekawe rekwizyty 
pozwoli³y bli¿ej poznaæ twórczoœæ pana 
Rafa³a.

Œwiat Ksi¹¿ki, 2019
Od dzieciñstwa Anita Hemmings marzy³a o uczêszczaniu do najbardziej ekskluzywnej szko³y dla kobiet w Vassar College. 
Teraz, bystra, piêkna studentka, w 1897 roku, ukrywa sekret, który mo¿e wszystko zmieniæ: jest jedynym afroamerykañskim 
studentem, który kiedykolwiek uczy³ siê w Vassar. Z jasn¹, oliwkow¹ karnacj¹ i ciemnymi w³osami ta córka dozorcy i potomka 
niewolników z powodzeniem uznana zosta³a za bia³¹, ale teraz mieszka w pokoju razem z Louise "Lottie" Taylor, potomkini¹ 
jednej z najbardziej s³awnych rodzin Nowego Jorku. Chocia¿ Anita trzyma³a siê z daleka od swoich kolegów z klasy, sfera 
wp³ywów Lottie jest ogromna, jej energia nieodparta i obie dziewczyny staj¹ siê przyjació³kami. Wci¹gniêta w jej elitarny 
œwiat, Anita dowiaduje siê, jak traktowana mo¿e byæ bogata, wykszta³cona bia³a kobieta - osoba, za któr¹ wszyscy j¹ uwa¿aj¹ - i 
nawet nawi¹zuje gor¹cy romans ze studentem z Harvardu. Dopiero gdy Lottie zakocha siê w bracie Anity, Fredericku, którego 
skóra jest prawie tak jasna jak jego siostry, sytuacja robi siê szczególnie niebezpieczna. A kiedy zbli¿a siê koniec studiów Anity, 
jej najbli¿si bêd¹ tymi, którzy zagro¿¹ jej tajemnicy. Na tle têtni¹cego ¿yciem Wieku Poz³acanego, epoki, w której stare 
pieni¹dze zderzy³y siê z nowoczesnymi ideami, Tanabe stworzy³a fascynuj¹c¹, pasjonuj¹c¹ powieœæ o nadziei, poœwiêceniu      
i zdradzie - i wci¹gaj¹c¹ historiê, jak jedna kobieta odwa¿y³a siê postawiæ wszystko na szansê na lepsze ¿ycie.

Mando, © 2019
W otoczonym drutem kolczastym obozie 
zag³ady zawi¹zuje siê kobieca wiêŸ. 
Trwalsza od obozowych murów. Silniejsza 
od brutalnych uderzeñ. Maria, Sabina, 
Bente i Helga - ka¿da  z nich trafi³a do KL 
Ravensbrück z innego powodu. Ka¿da by³a 
inna.

Egmont Polska, 2018
Czy w morskich g³êbinach mo¿na siê nu-
dziæ? Na pewno nie z rekinem Nudojadem   i 
jego koleg¹ krabem, którym nie brakuje 
pomys³ów na wspania³e wyprawy. Ksi¹¿ka 
z pierwszego poziomu serii do samodzielnej 
nauki czytania  Czytam sobie.
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