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MZM - zaprasza dzieci 
na ciekawe warsztaty...

Absoluturium dla Wójta

W dniu 24 maja na terenie naszej jednostki 
odby³a siê uroczysta zbiórka ¿o³nierzy 23. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego z okazji nadania 
imienia patrona pp³k. pil. Jana Zumbacha.
Dowódca 23. BLT przywita³ zaproszonych 
goœci, po czym odczytana zosta³a Decyzja 
MON dotycz¹ca nadania imienia patrona.  
Kolejn¹ czêœæ zbiórki stanowi³o ods³oniêcie 
tablicy upamiêtniaj¹cej patrona, któr¹ poœwiê-
ci³ kapelan naszej bazy, po czym przy obelisku 
z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.
Uroczystoœci zakoñczy³a defilada pododdzia-
³ów oraz koncert Orkiestry Wojskowej z Sie-
dlec. Po zbiórce zaproszeni goœcie udali siê do 
Sali Tradycji, gdzie nast¹pi³o jej uroczyste 
otwarcie po przeprowadzonej modernizacji.

18 czerwca  Rada Gminy Miñsk Mazowiecki, 
na VIII sesji podjê³a, miêdzy innymi, trzy 
wa¿ne uchwa³y. Przeg³osowa³a wotum zaufa-
nia dla Wójta Gminy, zatwierdzi³a roczne 
sprawozdanie finansowe Urzêdu Gminy z wy-
konaniem bud¿etu za rok 2018 oraz udzieli³a 
jednomyœlnie absolutorium dla Wójta Gminy 
Antoniego Janusza Piechoskiego za miniony 
rok.

Powiatowe Igrzyska 

W sobotê 25 maja odby³y siê XX Powiatowe 
Igrzyska Samorz¹dowców. W tym roku gos-
podarzem spotkania by³o Miasto i Gmina 
Mrozy, które udostêpni³o uczestnikom swoje 
obiekty sportowe. W zawodach jak co roku 
wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹dów 
gminnych i miejskich z terenu powiatu oraz 
przedstawiciele s³u¿b mundurowych. Nie 
zabrak³o równie¿ skromnej reprezentacji 
Gminy Miñsk Mazowiecki, której zawodnicy 
wziêli udzia³ w ró¿nych konkurencjach. 
Rozgrywki przeprowadzono w nastêpuj¹cych  
dyscyplinach: pi³ka siatkowa, pi³ka no¿na,tenis 
sto³owy, bieg mê¿czyzn na 1200 m, bieg kobiet 
na 800 m, tenis ziemny, dart (rzutki), strzelanie 
z broni pneumatycznej, ³ucznictwo, pchniêcie 
kul¹ oraz rzut pi³k¹ do kosza dla VIP-ów.
Najwiêkszy sukces osi¹gnê³y Ewa Klukiewicz 
i Ma³gorzata Kretowicz, które zajê³y trzecie 
miejsca, odpowiednio w rzutkach oraz 
pchniêciu kul¹.
Niepowodzeniem zakoñczy³ siê wystêp naszej 
dru¿yny w turnieju siatkówki. W grupie elimi-
nacyjnej ponieœliœmy dwie pora¿ki: z Miastem 
Miñsk Mazowiecki oraz Starostwem Powia-
towym (póŸniejszym zwyciêzc¹ turnieju).

Nowy patron 23. BLT

Tradycyjnie, jak co roku, grupa osiemdzie-
siêciu dzieci pojedzie na dwutygodniowe ko-
lonie organizowane przez Wójta Gminy oraz 
Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych. M³odzie¿ bêdzie odpoczywaæ 
w Oœrodku Wypoczynkowym, na Mierzei Wiœ-
lanej w K¹tach Rybackich. To miejsce jest sta-
rannie wybrane przez organizatorów. Pla¿e i od 
strony Ba³tyku, i od strony Zalewu Wiœlanego 
s¹ gwarancj¹ doskona³ej zabawy nad wod¹.    
W programie kolonii nie zabraknie tak¿e zwie-
dzania atrakcyjnych turystycznie miejsc. Nie-
wiele dalej le¿y per³a Ba³tyku - Trójmiasto -     
z licznymi zabytkami wartymi zobaczenia, a w 
okolicy K¹tów s¹ ciekawe rezerwaty przyrody.

Nadmorskie wakacje dla dzieci
z Gminy Miñsk Mazowiecki

Koniecznoœæ powstania nowego dokumentu    
o nazwie „Raport o stanie gminy” pojawi³a siê 
wraz z nowelizacj¹ ustawy o samorz¹dzie 
gminnym . Dodany artyku³ 28  ust. 1 i 2 mówi:
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 
Radzie Gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie dzia³al-
noœci wójta w roku poprzednim, w szczegól-
noœci realizacjê polityk, programów i stra-
tegii, uchwa³ Rady Gminy i bud¿etu obywatel-
skiego. Raport obejmuje podsumowanie dzia-
³alnoœci organu wykonawczego gminy za rok 
poprzedni. 
Aktualny dokument - zapraszamy serdecznie 
wszystkich mieszkañców gminy do zapozna-
nia siê z tym bardzo ciekawym dokumentem, 
profesjonalnie przygotowanym - mo¿na 
pobraæ ze strony internetowej UG lub z serwi-
su BIP jako plik w formacie pdf.

Jan Zumbach, absolwent Szko³y Podcho-
r¹¿ych Lotnictwa w Dêblinie (1938), po wal-
kach wrzeœniowych ewakuowany przez Fran-
cjê - gdzie lata³ w sk³adzie francuskiego dy-
wizjonu I/55 - do Wielkiej Brytanii. W czasie 
Bitwy o Angliê by³ pilotem dywizjonu 303. 
Pod koniec II WŒ zosta³ dowódc¹ 133 Pol-
skiego Skrzyd³a Myœliwskiego. Zestrzeli³ 13 
samolotów na pewno i 5 prawdopodobnie.
Kawaler Orderu Virtuti Militari, odznaczony 
te¿ kilkukrotnie KW, zmar³ w Pary¿u w 1986 
roku, pochowany z ¿o³nierskimi honorami 
na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach.

Raport o stanie gminy



Szanowni Pañstwo,

Jest mi niezmiernie mi³o poinformowaæ, ¿e 
Radni Gminy Miñsk Mazowiecki w dniu 18 
czerwca jednog³oœnie udzielili mi absolu-
torium za wykonanie bud¿etu za rok 2018.
Podczas obrad VIII Sesji Rady Gminy z Pa-
ni¹ Ann¹ Kosobudzk¹ - Skarbnik Gminy, 
omówiliœmy najwa¿niejsze inwestycje, zre-
alizowane w roku ubieg³ym oraz przed-
stawiliœmy pe³ne sprawozdanie z realizacji 
bud¿etu. Wykonanie ubieg³orocznego bud-
¿etu zosta³o wczeœniej pozytywnie zaopinio-
wane przez organ nadzoruj¹cy tj. Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w War-
szawie. Dodatkowo od obecnej kadencji organów przy udzielaniu abso-
lutorium zastosowanie ma art. 28a ustawy o samorz¹dzie gminnym prze-
widuj¹cy obowi¹zek wójta do przedstawienia raportu o stanie gminy.
Dokument ten zawiera podsumowanie dzia³alnoœci wójta w roku poprze-
dnim, w szczególnoœci  realizacjê polityk, programów i strategii, uchwa³ Ra-
dy Gminy i bud¿etu obywatelskiego. Rada Gminy  rozpatruje raport podczas 
sesji, na której podejmowana jest uchwa³a w sprawie udzielenia lub nieudzie-
lenia absolutorium wójtowi. Bardzo dziêkujê Radnym Gminy Miñsk Mazo-
wiecki za wnikliw¹ analizê mojej pracy m.in. na podstawie powy¿szych 
dokumentów i jednog³oœn¹ uchwa³ê absolutoryjn¹. 
Realizacja bud¿etu w 2018 roku tak¿e by³a bardzo korzystna, o czym 
œwiadczy uzyskany wynik finansowy i bardzo dobre wskaŸniki mo¿liwoœci 
sp³aty zad³u¿enia przy jednoczesnym dalszym rozwoju gospodarczym 
Naszej Gminy.
Czerwiec to tak¿e zakoñczenie kolejnego roku szkolnej edukacji. Zabrzmia³ 
ju¿ ostatni dzwonek, dzieci mog¹ udaæ siê na zas³u¿ony, dwumiesiêczny 
odpoczynek. W minionym roku  nasze pociechy mia³y  zapewne chwile ra-
doœci i smutku, zwyciêstwa i pora¿ki. Trudne dni to doskona³a nauka ¿ycia, 
które nie jest przecie¿ nieprzerwanym pasmem uœmiechów. Ale teraz nad-
chodzi dla Was czas beztroskiej zabawy i odpoczynku od nauki, kartkówek     
i sprawdzianów. Wierzê, ¿e te dwa letnie miesi¹ce dostarcz¹ Wam wielu 
pozytywnych wra¿eñ i pozwol¹ nabraæ si³ i energii na nowy rok szkolny. 
¯yczê s³onecznych, radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Dziêkujê Nauczycielom, którzy przez ca³y rok odkrywali u swoich pod-
opiecznych nowe talenty, motywowali do dzia³ania, zachêcali do wytê¿onej 
pracy,  a tak¿e rzetelnie przekazywali swoj¹ wiedzê.
Do zobaczenia  we wrzeœniu!

W numerze
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Nasza ok³adka:

Zakoñczenie roku szkolnego w SP Janów. 
Klasa (ju¿) VI B 
ze swoj¹ wychowawczyni¹ i rodzicami.

FOTO: Jacek Maria Jeliñski

G³osZiemiMiñskiej 3

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Koniec zajêæ w szko³ach. Uroczyste rozdanie œwiadectw, po¿egna-
nia z kole¿ankami i kolegami, ostatnie uwagi od wychowawców. 

¯ycz¹c udanego, letniego wypoczynku podziêkujmy wszyscy 
naszym Nauczycielom, za ich starania i ca³oroczne poœwiêcenie. 
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Uchwa³a Nr VIII.73.19 Rady Gminy w spra-
wie wotum zaufania dla Wójta Gminy Miñsk 
Mazowiecki

Uchwa³a Nr VIII.74.19 w sprawie zatwier-
dzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminy Miñsk Mazowiecki wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania bud¿etu za 2018 r.

Uchwa³a Nr VIII.75.19 w sprawie absolu-
torium dla Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki 
za 2018 r.

Uchwa³a Nr VIII.76.19 w sprawie zmian        
w bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 
2019 rok

Uchwa³a Nr VIII.77.19 w sprawie zmian        
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Miñsk Mazowiecki na lata 2019-2026

Uchwa³a Nr VIII.78.19 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Miastu Miñsk Mazo-
wiecki na pokrycie czêœci wydatków  zwi¹za-
nych  z  realizacj¹ zadania „Budowa ul. ̄ wiro-
wej - I etap”

Uchwa³a Nr VIII.79.19 w sprawie powo³ania 
Zespo³u do zaopiniowania kandydatów na 
³awników do s¹dów powszechnych

Z£OTE GODY

Uroczystoœæ odby³a siê 12 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki. 
Zaproszonych by³o 13 par - 10 par obchodzi³o 50-lecie a 3 pary 65-lecie.
Jubilaci otrzymali medale przyznane przez Prezydenta RP oraz dyplomy Wójta 
Gminy Miñsk Mazowiecki. Ka¿da z przyby³ych par dodatkowo na pami¹tkê 
uroczystoœci otrzyma³a zdjêcie grupowe w ramce oraz drugie w mniejszym 
formacie dla najbli¿szych.

Obchody 50-lecia i 65-lecia jubileuszu po¿ycia ma³¿eñskiego

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Z prac Rady Gminy

VIII Sesja, 18.06.2019

Naukowe i sportowe stypendia wójta - rozdane!

Tradycyjnie, przed oficjalnym zakoñczeniem roku szkolnego Wójt Gminy Miñsk Mazowie-
cki wrêcza uczniom oraz absolwentom gminnych szkó³ stypendia za bardzo dobre wyniki     
w nauce. O mo¿liwoœci otrzymania stypendium zadecydowali radni uchwa³¹ z dnia 25 
kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium naukowego. Wójt 
Gminy Miñsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski przywita³ uczniów, pogratulowa³ im 
wysokich wyników w nauce, a rodzicom przekaza³ wyrazy uznania za ich pracê wychowa-
wcz¹. Do gratulacji do³¹czy³a równie¿ Sekretarz Gminy - Jolanta Damasiewicz ¿ycz¹c 
wyró¿nionym i nagrodzonym absolwentom motywacji, zaanga¿owania, rozwa¿nego kiero-
wania swoj¹ œcie¿k¹ ¿ycia i przede wszystkim nieustannej aktywnoœci w d¹¿eniu do zdo-
bywania wiedzy. W tym roku stypendia  naukowe otrzyma³o 11 uczniów i 10 absolwentów 
gminnych szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Dodatkowo podczas tej samej uroczystoœci, Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki przyzna³ 24 
sportowcem najprzeró¿niejszych dyscyplin nagrody oraz wyró¿nienia za osi¹gniête wyniki 
sportowe w 2018 roku.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i ¿yczymy spe³nienia wszelkich planów zwi¹zanych 
zarówno z rozwojem intelektualnym jak i sportowym.G³osZiemiMiñskiej
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

OBWIESZCZENIE

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego:

Etap „A5.1”  tereny po³o¿one w miejscowoœci Królewiec wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

Etap „A5.2” pn. „Wêze³”  tereny po³o¿one w miejscowoœci Arynów wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

w dniach od 18 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,

pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzêdu. 

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 24 czerwca 2019 r.

w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 (I piêtro, sala konferencyjna) o godz. 16.00.

Etap „A6.1” pn. „Obwodnica zachód”  tereny po³o¿one w miejscowoœciach Brzóze i ̄ uków wraz z prognoz¹ etc...

Etap „A6.2” pn. „Obwodnica wschód”  tereny po³o¿one w miejscowoœci Brzóze wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

w dniach od 18 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,

pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzêdu. 

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 1 lipca 2019 r.

w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 (I piêtro, sala konferencyjna)  o godz. 16.00

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 http://www.bip.minskmazowiecki.pl 

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 26 lipca 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.

Antoni Janusz Piechoski

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
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Tegoroczne has³o „Regiony Polski" by³o in-
spiracj¹ dla rodziców, którzy przygotowali 
potrawy regionalne oraz dla wychowawców 
grup przedszkolnych i klas I-V, którzy 
przygotowali prezentacje artystyczne. Licznie 
zgromadzona publicznoœæ mia³a mo¿liwoœæ 
obejrzeæ tañce: „Szot”, „Grozik”, „Krako-
wiak” w wykonaniu dzieci z oddzia³ów przed-
szkolnych. Uczniowie klas Ia i Ib zatañczyli 
„Polkê z temperamentem” i „Sway”, klasa II    
i III zaprezentowa³a tañce kaszubskie.
Uczniowie klasy IVa i IVb wystawili wiersz 
Jana Brzechwy „Rzepka”, klasa Va zaprezen-
towa³a scenkê w gwarze poznañskiej do wier-
sza Juliana Tuwima „Pan Hilary”, zaœ ucznio-
wie klasy Vb zatañczyli Polkê. Wszyscy nasi 
m³odsi i starsi artyœci mieli na sobie piêkne, 
kolorowe stroje, co uœwietni³o wystêp. Na dzi-
eci czeka³o wiele atrakcji: dmuchane zje¿d¿al-
nie, malowanie buziek, konkursy i zabawy      
z animatorami.

Agnieszka Zdanowicz, El¿bieta Wójcicka

Piknikowo, rodzinnie, regionalnie

Swoje stoisko wystawi³ bank PKO BP, zachê-
caj¹c dzieci do zapisywania siê do SKO. Na 
wszystkich zgromadzonych czeka³y pysznoœ-
ci z grilla i s³odkoœci w kawiarence. Po raz 
pierwszy swoje stoisko z potrawami wystawi-
³o równie¿ Ko³o Gospodyñ Wiejskich ze Starej 
Niedzia³ki. Zorganizowana jak co roku loteria 
fantowa cieszy³a siê nieustaj¹cym zaintereso-
waniem wszystkich zgromadzonych. W tym 
roku mo¿na by³o wygraæ rower, smart-watch, 
klawiaturê bezprzewodow¹ oraz wiele innych 
nagród ufundowanych przez sponsorów.  
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza udostêpni-
³a do obejrzenia wóz stra¿acki. Cieszymy siê, 
¿e nasz piknik przyci¹ga liczn¹ spo³ecznoœæ 
lokaln¹ oraz goœci spoza naszej szko³y. Do-
chód z pikniku przeznaczony zostanie na cele 
statutowe Rady Rodziców. Wszystkim rodzi-
com, nauczycielom i sponsorom  zaanga¿o-
wanym w przygotowania imprezy spo³ecz-
noœæ szkolna serdecznie dziêkuje.

2 czerwca Rada Rodziców zorganizowa³a Piknik Rodzinny

program DOBRY START 
To 300 z³ jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynaj¹cych rok szkolny. 
Rodziny otrzymaj¹ wsparcie bez wzglêdu na dochód. 
Œwiadczenie „Dobry Start” przys³uguje raz w roku na rozpoczynaj¹ce rok szkolny dzieci 
do ukoñczenia 20 roku ¿ycia. Dzieci niepe³nosprawne ucz¹ce siê w szkole otrzymaj¹ je  
do ukoñczenia przez nie 24 roku ¿ycia.
• Œwiadczenie dobry start przys³uguje wy³¹cznie dzieciom ucz¹cym siê w szkole 
• Œwiadczenie nie przys³uguje na dziecko realizuj¹ce przygotowanie przedszkolne 
   ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole, studentom, 
   uczniom szkó³ policealnych i uczniom szkó³ dla doros³ych.

Aby otrzymaæ wsparcie, nale¿y z³o¿yæ wniosek. 
Mo¿e to zrobiæ mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. 

Wniosek o œwiadczenie dobry start mo¿na z³o¿yæ:
• osobiœcie w siedzibie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim  
   pod adresem: 05-300 Miñsk Mazowiecki ul. Che³moñskiego 55 
• za poœrednictwem Poczty Polskiej
• przez Internet - bankowoœæ elektroniczna, Emp@tia  
   (Nie ma mo¿liwoœci wys³ania wniosku e-mailem) 
Wniosek bêdzie mo¿na z³o¿yæ ju¿ od 1 lipca - drog¹ elektroniczn¹,
a od 1 sierpnia - drog¹ tradycyjn¹ (papierow¹)

GOPS
W przypadku wniosków z³o¿onych 

w lipcu i sierpniu, rodziny œwiadczenie otrzymaj¹ 
nie póŸniej ni¿ 30 wrzeœnia



     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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Szkolne miesi¹ce letnie to czas bogaty w wy-
darzenia dla uczniów i ich rodziców, nauczy-
cieli oraz przyjació³ Szko³y Podstawowej im. 
ks. Antoniego Tyszki w Janowie. By³o autor-
sko i powa¿nie, poniewa¿ klasy 0 - III odwie-
dzi³a Pani Eliza Piotrowska - autorka, a tak¿e 
ilustratorka bajek dla dzieci. W ciekawy spo-
sób opowiada³a o swojej twórczoœci, czyta³a 
fragmenty ksi¹¿ek o przygodach Cioci Jadzi    
i innych bohaterów literackich.  A w zwi¹zku  
z tym, ¿e od kilku lat mieszka w Brazylii, 
opowiedzia³a ma³ym czytelnikom wiele cieka-
wostek zwi¹zanych z ¿yciem w tak odleg³ym 
od nas kraju. 
Bêd¹c w klimacie przygód i podró¿y, 13 maja 
uczniowie klas drugich wybrali siê na wy-
cieczkê do parku zabaw i edukacji ARGO 
CITY w G³êboczycy. Podziwiaj¹c malow-
niczy krajobraz pól i lasów, drugoklasiœci 
uczestniczyli w zajêciach „Byæ jak Indiana 
Jones – poszukiwacze skarbu”. Dzieci 
przemierzy³y leœny labirynt, odwiedzi³y ko-
palniê z³ota, uczestniczy³y w po³owie ryb, je-
cha³y wozem, doi³y krowê, korzysta³y ze 
zje¿d¿alni linowej, zwiedzi³y zaczarowany, 
pe³en postaci z legend, kreskówek i bajek las 
oraz wziê³y udzia³ w lekcji pokazowej doty-
cz¹cej naszych skrzydlatych przyjació³ – 
pszczó³.
Wycieczkowy maj dotyczy³ równie¿ uczniów 
klas pi¹tych i siódmych, którzy wybrali siê     
w Pieniny. Janowskim podró¿nikom uda³o siê 
zwiedziæ Zaporê Wodn¹ w Czorsztynie, 
Zamek Dunaj w Niedzicy oraz elektrowniê 
wodn¹. Bêd¹c w tak niezwyk³ym miejscu, nie 
sposób pomin¹æ bacówki, w której s¹ wyrabia-
ne owcze sery. Pi¹toklasiœci wraz ze starszymi 
kolegami i kole¿ankami pokusili siê o udzia³  
w sp³ywie Dunajcem, podczas którego podzi-
wiali niezwyk³y krajobraz Pienin, spacerowali 

w Parku Zdrojowym, a tak¿e przeszli w¹wóz 
Homole. Uczniowie udali siê równie¿ w miej-
sce, bêd¹ce marzeniem wielu dzieci – do 
Energylandii. 
Nie mniej przyjemnie i po¿ytecznie wykorzys-
tali majowe dni uczniowie klas najstarszych 
(VIIIa, VIIIb, III gim.), którzy w towarzystwie 
m³odszych kolegów i kole¿anek odwiedzili 
Berlin, gdzie zwiedzili historyczne miejsca 
stolicy Niemiec. Odwiedzili równie¿ Koœció³ 
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski    
w S³ubicach, gdzie dwukrotnie pos³ugiwa³ 
patron naszej szko³y – ks. Antoni Tyszka. 
Podczas wycieczki nie zabrak³o elementów 
historycznych, chwil pe³nych powagi, ale 
równie¿ rozrywki, któr¹ uczniowie znaleŸli na 
Tropikalnej Wyspie. 
„Zerówkowiczom” oraz pierwszoklasistom 
nieobce s¹ podró¿e w znaczeniu dos³ownym    
i metaforycznym. Tak¹ przygodê prze¿yli naj-
m³odsi ucziowie, odwiedzaj¹c Gminn¹ Biblio-
tekê w Stojad³ach, gdzie obejrzeli przedsta-
wienie o polskim boæku. 
Ostatniego dnia maja czwartoklasiœci zmie-
rzyli siê z egzaminem praktycznym na kartê 
rowerow¹. Wszyscy pomyœlnie wykonali za-
dania i ju¿ nied³ugo otrzymaj¹ dokument 
uprawniaj¹cy do poruszania siê rowerem po 
polskich drogach.
Na prze³omie maja i czerwca starsi uczniowie 
brali udzia³ w IV Memoriale Tomka Chroœ-
cickiego w pi³ce no¿nej w Ka³uszynie. 
Gratulujemy naszej reprezentacji, która we 
wspólnej klasyfikacji dziewcz¹t i ch³opców 
zajê³a II miejsce. 
Pierwszy czerwca to dzieñ wyczekiwany przez 
wszystkie dzieci. Obchodziliœmy Dzieñ 
Dziecka, który „zbieg³ siê”  ze œwiêtem naszej 
szko³y – Tyszkonaliami. Imprezê uœwietni³y 
wystêpy wokalne i taneczne uczniów oraz 

Wioleta Boguszewska

absolwentów. Licznie przybyli goœcie mogli 
bawiæ siê w rodzinnej atmosferze oraz 
korzystaæ z ró¿nych atrakcji: kawiarenki, 
stoisk z grillowanymi przysmakami, wat¹ cu-
krow¹ oraz popcornem. Pojawi³a siê równie¿ 
mo¿liwoœci zakupu prac plastycznych oraz 
wyrobów rêkodzielniczych naszych uczniów.
Najm³odsi z przyjemnoœci¹ zje¿d¿ali z nadmu-
chiwanej zje¿d¿alni i odwiedzali stoisko, gdzie 
malowano im buzie. Nieco starsi uczniowie 
brali udzia³ w zawodach sportowych w prze-
ró¿nych konkurencjach. By³a mo¿liwoœæ od-
wiedzenia punktu naukowego, gdzie ósmo-
klasiœci prezentowali doœwiadczenia che-
miczne, a gimnazjaliœci ciekawie opowiadali  
o wielkich ludziach nauk œcis³ych. Zaintere-
sowani zagadnieniami z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy mogli porozmawiaæ ze stra-
¿akami, którzy nie tylko w ciekawy sposób 
omawiali poszczególne przypadki zagro¿enia 
ludzkiego ¿ycia i zdrowia, ale równie¿ pro-
wadzili indywidualne szkolenia praktyczne. 
Ka¿dy uczestnik Tyszkonaliów znalaz³ dla sie-
bie coœ ciekawego i mi³o spêdzi³ czas na œwie-
¿ym powietrzu. Serdecznie dziêkujemy 
wszystkim, którzy ofiarowali nam swój czas, 
energiê i œrodki materialne, które pozwoli³y 
zorganizowaæ wspólne przedsiêwziêcie. 
Dziêki Wam Tyszkonalia by³y niepowtarzalne.

du¿o siê dzia³o w Janowie...



 D U R - M O L L   w  B i b l i o t e c e
Za³o¿ycielami i aktorami teatru Dur-Moll jest ma³¿eñstwo muzyków - Ewa 
i Czes³aw Matryba, którzy równie¿ wspó³pracuj¹ z przedstawicielami 
innych profesji artystycznych.
W ich ofercie mo¿na znaleŸæ wiele bajek. S¹ to spektakle s³owno-
muzyczne, w których uczestnicz¹ równie¿ dzieci. W naszej bibliotece 
aktorzy goœcili ju¿ kilkakrotnie, a ich sztuki s¹ wspominane z wielkim 
sentymentem. W dniu 27 maja 2019 r. zaprezentowali dwukrotnie nowe 
przestawienie pod tytu³em - Przygody Bociana Klekos³awa. 
Bocian po raz pierwszy w swoim ¿yciu przemierza drogê z Afryki  do Pol-
ski. Podró¿ jest bardzo niebezpieczna i wyczerpuj¹ca, mo¿e trwaæ nawet 
dwa miesi¹ce. Klekos³aw nie wie nawet gdzie jest Polska i jak j¹ rozpoznaæ.  
Na szczêœcie spotyka na swojej drodze ¿yczliwe postacie, które opowiadaj¹ 
mu o naszych symbolach narodowych czyli fladze i godle oraz o piêknym 
polskim krajobrazie. Aktorzy sw¹ opowieœæ wzbogacili  barwnymi kostiu-
mami oraz piêkn¹ opraw¹ muzyczn¹.
Przedstawienie obejrza³y dzieci z przedszkola w Stojad³ach oraz uczniowie 
klas zerowych i pierwszej ze Szko³y Podstawowej w  Janowie.

Oprac. Wies³awa Leszczyñska-Buczek
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Choæ ju¿ powoli zbli¿aj¹ siê wakacje, rok szkolny jeszcze trwa. Uczniowie, mo¿e lekko 
rozmarzeni, ale do koñca staraj¹ siê nale¿ycie spe³niaæ swoje powinnoœci. Aktywnie 
uczestnicz¹ w ¿yciu szko³y, konkursach, wyjazdach, a by³o ich wiele!
Uczestniczyliœmy m.in. w obchodach Dnia Ziemi. Z tej okazji przygotowano przedsta-
wienie, a uczniowie mieli mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w konkursach. Dzieci z Oddzia³ów 
Przedszkolnych rysowa³y dzikie zwierzêta. W tej kategorii I miejsce zajê³y Oliwia Kwiatek 
i Nadia Lipiñska, II miejsce Zajê³y Marcelina Fala i Karolina Rokicka, III miejsce zajêli 
Nikola Drozdowska i Filip Kruszewski. Uczniowie klas I-III ukazywali „Piêkno naszej 
Ziemi”. Kacper Komuda i Ksawery Wocial zajêli I miejsce, Marcelina Stañczuk i Jakub 
Binkowski II miejsce, a Amelia Czy¿ i Karol Pi³ka zdobyli miejsce III. Zadaniem klas IV-
VIII by³o sfotografowanie ró¿nych zjawisk w przyrodzie. W tej kategorii I miejsce zdoby³y 
Natalia Kwiatek i Natalia Cudna, II miejsce zdobyli Pawe³ Mlazga i Anna Pyrzanowska, III 
miejsce Maria Pyrzanowska, And¿elika Mirosz i Karolina Pyrzanowska.
Po egzaminach klas ósmych uczniowie wraz z nauczycielami wyjechali na wycieczkê w 
Góry Sto³owe. Podczas tych kilku dni zwiedzili m.in. wroc³awskie ZOO wraz z Afryka-
rium, Adrspach w Czechach, Pragê. Intensywne wêdrówki po Górach Sto³owych, w tym 
zdobycie najwy¿szego szczytu, jakim jest Szczeliniec Wielki, przynios³y dumê wielu ich 
uczestnikom.
W dniach 27-30 maja, jak co roku dzieciom przybli¿ona zosta³a postaæ Marii Konop-
nickiej - patronki naszej szko³y. Dzieci przez kilka dni s³ucha³y, lub samodzielnie czyta³y 
utwory poetki, tworzy³y albumy, prezentacje oraz plakaty zwi¹zane z osob¹ Marii Ko-
nopnickiej i jej tekstami. Podczas fina³u Dni Patrona, nasi uczniowie mieli mo¿liwoœæ 
zaprezentowania efektów swojej pracy. Podsumowaniem by³a inscenizacja oparta na 
znanych wierszach Konopnickiej, które, jak siê okaza³o, aktualne s¹ do dziœ.
28 maja Zuzanna Ostrowska, reprezentowa³a nasz¹ szko³ê w VI Powiatowym Konkursie 
Poezji Obcojêzycznej „Poezja w jêzykach Szekspira i Puszkina”. Jej wspania³a recytacja 
zosta³a nagrodzona II miejscem.

31 maja uczniowie klas VII i VIII wyjechali do 
Siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego w 
Warszawie, by wspó³uczestniczyæ w inauguracji 
XVIII Tygodnia Czytania dla Dzieci. M³odzie¿ 
mia³a mo¿liwoœæ zobaczyæ ekspozycje Muzeum 
Sportu oraz spotkaæ siê ze s³awnymi sportow-
cami: Luiz¹ Z³otkowsk¹, Krzysztofem Wi³ko-
mirskim, Tomaszem Majewskim, Jaros³awem 
Oworuszko, Zofi¹ Brzeziñsk¹, Jakubem Kowal-
czykiem. Istotnym punktem spotkania by³o 
wspólne czytanie „Lokomotywy” J. Tuwima.
Nasze dzieci, a w szczególnoœci klasa III, z za-
interesowaniem i zaanga¿owaniem uczestniczy³y 
w kursie pierwszej pomocy, zorganizowanym w 
szkole. Dowiedzia³y siê, jak prawid³owo pomagaæ 
i utrwali³y zasady bezpieczeñstwa. Wszyscy mieli 
mo¿liwoœæ zadawania pytañ oraz przeæwiczenia w 
jaki sposób mo¿na pomóc osobie poszkodowanej. 
Zdobyli wiedzê niezwykle wa¿n¹ i potrzebn¹, 
szczególnie przed wakacjami! 

SP Brzóze - Monika Rudnicka

„To by³ maj…”„To by³ maj…”



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

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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ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki

Pod has³em „Matka na mojej drodze do trzeŸwoœci” na Jasnej Górze 
odby³y siê w dniach 1 - 2 czerwca XXXI Spotkania AA. Z ró¿nych stron 
kraju, a tak¿e z zagranicy (od 16 lat przybywaj¹ na te spotkania A-owcy    
z Bia³orusi) przyby³o ponad 20 tysiêcy osób borykaj¹cych siê z ró¿-
nymi uzale¿nieniami lub zmagaj¹cy siê o trzeŸwoœæ innych.
Na program dwudniowego spotkania sk³adaj¹ siê przede wszystkim 
mitingi i wspólna modlitwa. Na spotkania te przyje¿d¿aj¹ nie tylko 
alkoholicy, ale tak¿e osoby z rodzin, w których jest alkoholik tzw. 
osoby wspó³uzale¿nione zrzeszone we wspólnocie Al-Anon.
Osoby te tak samo potrzebuj¹ pomocy jak Ci, którzy trwaj¹ w na³ogu. 
Osoby, które ¿yj¹ z uzale¿nionymi musz¹ zacz¹æ pracê od siebie i nie da 
siê tego zrobiæ odwrotnie, bo siê nie uda.
Na spotkaniach tych niemal przez ca³¹ noc odbywaj¹ siê mityngi 
otwarte (ka¿dy na nie mo¿e przyjœæ) dla Anonimowych Alkoholików, 
osób wspó³uzale¿nionych  i doros³ych Dzieci Alkoholików.
Mityngi takie maj¹ równie¿ Anonimowi Narkomani, Anonimowi 
Hazardziœci, a tak¿e, co by³o nowoœci¹ w tym roku - Anonimowych 
Przemocowców i Anonimowych D³u¿ników. Dla tych grup na szczycie 
Jasnej Góry o godz. 19:30 odprawiona zosta³a msza, a w dniu 2 czerwca 
o godz. 13:30 w Kaplicy Matki Bo¿ej odby³o siê zawierzenie Matce 
Bo¿ej. To, ¿e spotkania te odbywaj¹ siê corocznie w pierwsz¹ sobotê     
i niedzielê czerwca nie jest przypadkiem.
Jest to kilka dni po Dniu Matki i czêsto w Dzieñ Dziecka. W kaplicy 
znajduje siê oryginalny (w innych sanktuariach i koœcio³ach znajduj¹ 
siê kopie) obraz Matki  Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Jezus. Nic wiêc 
dziwnego, ¿e matki uzale¿nione, a tak¿e matki osób uzale¿nionych 
pragn¹ przed tym obrazem (cudownym) modliæ siê o swoj¹ trzeŸwoœæ 
lub o trzeŸwoœæ kogoœ z rodziny. Doros³e Dzieci Alkoholików te¿ 
modl¹ siê o trzeŸwoœæ swojej matki lub ojca, a tak¿e o to aby sami nie 
stali siê osobami uzale¿nionymi.
Program zdrowienia A-owców, osób z Al - Anon i DDA jest programem 
duchowym, w którym ka¿dy, kto stosuje ten program wie, ¿e jest Si³a 
Wy¿sza, która pomaga im w trudnych sytuacjach ¿yciowych, któr¹ 
nazywaj¹ Bogiem. Matka Bo¿a te¿ mo¿e byæ wzorem dla ka¿dej matki, 
a Jezus - dla ka¿dego mê¿czyzny. Dla A-owców i cz³onków i ich rodzin 
na drodze do trzeŸwoœci nie mo¿e zabrakn¹æ Matki Bo¿ej i Jezusa, bo          
w przeciwnym wypadku nie wyjd¹ z na³ogu.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Matka
na drodze trzeŸwoœci



Czas leci   bardzo szybko... Dzieci, które jeszcze niedawno przekracza³y po raz pierwszy progi   
przedszkola, dziœ szykuj¹ siê do rozpoczêcia kolejnego etapu w ¿yciu  - edukacji szkolnej. 
18 czerwca dzieci z grupy „Muminki” po¿egna³y siê z murami przedszkola, paniami, kolegami, 
zabawkami. To by³ wspania³y czas dzieciñstwa - nawi¹zaliœmy wiele przyjaŸni, ale i wiele siê  na- 
uczyliœmy. Na t¹ ostatni¹ uroczystoœæ przedszkoln¹ podczas, której wspominaliœmy wspólnie   
spêdzone chwile, kiedy to z maluchów wyroœliœmy na zuchów zaprosiliœmy naszych najbli¿szych   
oraz wszystkich pracowników przedszkola. Dzieci zaprezentowa³y wzruszaj¹cy program artys-
tyczny, a wychowawczynie podsumowa³y go prezentacj¹ multimedialn¹ „Przedszkolne 
wspomnienia” z okresu trzech lat.
Na koniec przyszed³ czas na nagrody i podziêkowania. Pani Dyrektor Anna Zasada dziêkowa³a 
dzieciom za przedstawienie i ¿yczy³a sukcesów w szkole, natomiast rodzicom dziêkowa³a za 
szczególne zaanga¿owanie w pracê przedszkola. Nie zabrak³o tak¿e podziêkowañ ze strony 

Rodzinnie w AKWARELCE

rodziców, którzy docenili trud, pracê i serce 
w³o¿one w wychowanie dzieci.
Ukoronowaniem uroczystoœci by³ przepiêkny 
tort. Po¿egnania zawsze s¹ trudne, ale to po-
¿egnanie zawiera w sobie obietnice przygody 
jak¹ jest przecie¿ dorastanie.
Dlatego ze wzruszeniem w sercach, ale i uœ-
miechem na ustach, ¿yczymy Wam drogie 
„Muminki”– POWODZENIA W SZKOLE! – 

wychowawczynie
Anna Kulka i Hanna Rogulska

Po¿egnanie Przedszkola
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W i e œ c i z A k w a r e l k i

Œwiêto Rodziny jest jednym z najwa¿niejszych uroczystoœci w przed-
szkolu. Maj¹c na celu promowanie wartoœci rodziny oraz kszta³towanie jej 
pozytywnego wizerunku zorganizowaliœmy konkurs plastyczny pod tytu-
³em „Ja i moja rodzina" do którego zaprosiliœmy wszystkie przedszkola     
z terenu gminy Miñsk Mazowiecki. Prace zosta³y oceniane w kategoriach 
wiekowych: 3,4,5 i 6-latki. Mogliœmy je podziwiaæ na wystawie w Urzê-
dzie Gminy. Dzieci bior¹ce udzia³ wykaza³y siê pomys³owoœci¹ i du¿ym 
talentem plastycznym. Ka¿da praca zosta³a nagrodzona.
Uroczystoœci zwi¹zane z obchodami Dnia Mamy i Taty odby³y siê w ka¿-
dej grupie. Najm³odsze dzieci „Smerfy" zaprosi³y swoich rodziców na 
„Rodzinny pokaz mody". 4-latki „Gumisie" w swoim przedstawieniu 
zabra³y swoich najbli¿szych do baœniowej krainy. Najstarsze przedszko-
laki „Muminki" opowiedzia³y „Historiê mamy i taty", która rozœmieszy³a 
wszystkich do ³ez. Na koniec programu artystycznego wszystkie dzieci     
z grup wrêczy³y rodzicom przygotowane w³asnorêcznie prezenty wraz      
z ¿yczeniami. Spotkanie z rodzicami zakoñczy³o siê s³odkim poczê-
stunkiem.
Rodzina to nie tylko mama i tata, ale przede wszystkim dzieci. To one s¹ 
naszym sensem ¿ycia i wielk¹ radoœci¹. W naszym przedszkolu „Dzieñ 
Dziecka" obchodziliœmy z wielka pomp¹. Tego dnia nawet pani kucharka 
w swoim jad³ospisie przewidzia³a ulubione potrawy dzieci: by³a pizza       
i lody! W ramach zajêæ odby³y siê konkursy i zabawy sportowe „Jestem 
sprawnym przedszkolakiem", w których swoich si³ próbowa³y wszystkie 
grupy. Wszyscy doskonale siê bawili pokonuj¹c trudy ró¿nych konkuren-
cji. Zawodnicy jak równie¿ kibice dawali z siebie wszystko. Zawody na-
gradzane by³y brawami oraz okrzykiem sportowca. Wrêczenie prezentów  
i pami¹tkowych medali zakoñczy³o ten wyj¹tkowy, niepowtarzalny i mi³y 
dzieñ w przedszkolu.
Uwieñczeniem obchodów rodziny by³ festyn, w którym dzieci wraz ze 
swoimi rodzinami wziêli udzia³ we wspólnej zabawie. Impreza by³a dos-
kona³¹ form¹ integracji dzieci z rodzicami i nauczycielkami, a przede 
wszystkim by³a to okazja do dobrej wspólnej zabawy. Z pewnoœci¹ na 
d³ugo pozostanie w pamiêci jej uczestników. Opracowa³a Anna Kulka



B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek
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Jednoœæ, copyright 2019
Zale¿y ci na twoim zdrowiu i chcesz siê lepiej od¿ywiaæ, ale gubisz siê ju¿ w tych wszystkich dietach, o których s³yszysz 
ka¿dego dnia? Próbujesz dobraæ odpowiedni dla siebie plan ¿ywieniowy, ale ci¹gle nie mo¿esz znaleŸæ takiego, który by³by 
rzeczywiœcie zdrowy i jednoczeœnie dobrze wpasowa³by siê w twoje gusta kulinarne? Najprawdopodobniej ta ksi¹¿ka pomo¿e 
ci rozwi¹zaæ ten problem. Zamiast dopasowywaæ siê do gotowych diet teraz po prostu zaczniesz siê zdrowo od¿ywiaæ. Z na-
szego poradnika dowiesz siê wszystkiego o 200 najwa¿niejszych produktach, po które siêgasz ka¿dego dnia. A jeœli znajd¹ siê 
wœród nich takie, które do tej pory goœci³y na twoim stole raczej sporadycznie, przekonasz siê, dlaczego warto jadaæ je czêœciej. 
Bo to jest w³aœnie klucz do zdrowego od¿ywiania - wiedzieæ, dlaczego coœ jest dla nas dobre i dlaczego niektóre pokarmy s¹ z³e.
Poznaj wiêc wartoœci od¿ywcze i w³aœciwoœci lecznicze poszczególnych produktów spo¿ywczych, zrozum dzia³anie za-
wartych w nich cennych substancji, sprawdŸ szybko ich wartoœæ kaloryczn¹, zawartoœæ t³uszczów, bia³ka i wêglowodanów, in-
deks glikemiczny czy wskaŸnik zakwaszania organizmu (PRAL) - wszystkie informacje podane s¹ w oparciu o najnowsze wy-
niki badañ naukowych. Dziêki tej ksi¹¿ce zaczniesz optymalny sposób ³¹czyæ produkty potrawach i bêdziesz je bezb³êdnie 
przygotowywaæ i przechowywaæ. Nauczysz siê równie¿ wybieraæ z oferty sklepów produkty najœwie¿sze i najwy¿szej jakoœci, 
które w cale nie musz¹ byæ drogie. W szybkim odnalezieniu potrzebnych informacji pomaga wygodne uporz¹dkowanie pro-
duktów w wiêkszych grupach, takich jak produkty mleczne,miêso i jajka czy roœliny przyprawowe, a tak¿e szczegó³owy 
indeks. Trudniejsze terminy pojawiaj¹ce siê  w tekœcie zosta³y objaœnione w s³owniku na koñcu ksi¹¿ki. Zdrowie rzeczywiœcie 
zaczyna siê na talerzu, a zdrowe od¿ywianie wcale nie jest trudne! Powy¿szy opis pochodzi od wydawcy.

Pascal, 2019
Marcjanna Zielczyñska ¿yje beztrosko - spêdza 
czas   z przyjació³kami, marzy o wielkiej mi³oœci, 
planuje swoj¹ przysz³oœæ. Kiedy zaczyna siê 
wojna, wszystko siê zmienia. Œwiat, który zna³a     
i kocha³a, przestaje istnieæ. Dziewczyna musi 
opuœciæ swoje rodzinne strony i wyruszyæ w po-
dró¿ w nieznane, aby odnaleŸæ nowy dom.
Wzruszaj¹ca opowieœæ inspirowana losami ty-
siêcy Kresowiaków, którzy z dnia na dzieñ utracili 
coœ o wiele cenniejszego ni¿ maj¹tek - spokój         
i miejsce do ¿ycia.

Literatura, 2019
Uœmieszek i £ezka maj¹ doœæ biedy i smutku, które 
panuj¹ w ich wiosce. Julek nie lubi okropnej 
s¹siadki, która opiekuje siê nim, póki rodzice nie 
wróc¹ z pracy. Choæ dzieciaki mieszkaj¹ w dwóch 
równoleg³ych œwiatach - nawi¹zuj¹ ze sob¹ kon-
takt. To odmienia ich ¿ycie. Ta niezwyk³a opo-
wieœæ gwarantuje czytelnikom przygodê i rozryw-
kê, zaœ dziêki dopiskom na marginesach dowiedz¹ 
siê, czym jest skarb pañstwa, a czym dziura w bud-
¿ecie, co daje praca i dlaczego niektórzy s¹ biedni, 
a inni bogaci.
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Has³o-rozwi¹zanie krzy¿ówki tworz¹ litery oznaczone czerwonymi cyframi od 1 do 7. 
Po odgadniêciu has³a mo¿na je wys³aæ na adres poczty elektronicznej gmina@minskmazowiecki.pl
z tematem „krzy¿ówka” ewentualnie wys³aæ rozwi¹zan¹ krzy¿ówkê poczt¹ na adres Urzêdu Gminy. 
Trzej pierwsi czytelnicy, którzy podadz¹ prawid³owe has³o otrzymaj¹ upominki promuj¹ce Gminê: 

parasolki, ekologiczne torby lub opaski odblaskowe - do wyboru.
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GRATIS!

MATERIA£Y ELEWACYJNE

•deska elewacyjna
•kamieñ dekoracyjny
•kleje, styropian, tynki

 www.docieplenia-martex.pl

zapraszamy!zapraszamy!

tel. 505 078 978ul. Boczna 62, Miñsk Maz.

PROMOCJEPROMOCJE
Wiosenne



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 

 


