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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biuletynu jest wydrukowany 
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na nim najwy¿ej  kilka godzin.
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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Tegoroczne obchody 102 rocznicy odzyskania 
przez Polskê niepodleg³oœci by³y inne ni¿ 
zwykle. Odby³y siê one w cieniu koronawirusa. 
Ze wzglêdu na obostrzenia zwi¹zane z epide-
mi¹, uroczystoœci mia³y wyj¹tkowy przebieg. 
Nie by³o zgromadzeñ i tradycyjnych przemó-
wieñ. Tym bardziej obchody te sk³aniaj¹ nas do 
refleksji i zadumy. Na przestrzeni wieków, jako 
naród, potrafiliœmy siê jednoczyæ w si³ê oraz 
powstawaæ z kolan. Szanujmy nasz rodowód    
i nie zapominajmy, dziêki czemu jesteœmy narodem. Pamiêtajmy o dokonaniach 
naszych przodków, starajmy siê szerzyæ i pielêgnowaæ idee demokratyczne, 
broñmy wolnoœci obywatelskich, prawdy, sprawiedliwoœci, godnoœci cz³owie-
ka. Okazj¹ manifestacji przywi¹zania do Ojczyzny s¹ wszystkie œwiêta 
narodowe, w tym Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci – 11 listopada.  To symbol 
ogromnego sukcesu, na który z³o¿y³y siê wysi³ki kolejnych pokoleñ Polaków, 
ale równie¿ symbol jednoœci, solidarnoœci i wspó³pracy ca³ego spo³eczeñstwa.
To wartoœci szczególnie wa¿ne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego spo³eczeñ-
stwa czasach. Bo wolnoœæ, nie jest dana raz na zawsze. Trzeba j¹ pielêgnowaæ     
i o ni¹ walczyæ – w czasie pokoju nauk¹, prac¹, lekcjami historii i patriotyzmu,   
a w czasie wojny – orê¿em i bohaterstwem.
Dziêkujê wszystkim, którzy uczcili ten dzieñ sk³adaj¹c kwiaty w miejscach 
pamiêci narodowej, a wszystkim mieszkañcom naszej gminy za pamiêæ  i wy-
wieszenie bia³o-czerwonych flag – naszego symbolu narodowego.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

foto: JMJ

lato 2005

jesieñ 2020

Huta Miñska - wioska le¿¹ca w dolinie Mieni

Rekreacyjne tereny z zalewem na Mieni

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

XXII sesja Rady Gminy Pomoc dla seniora

P³atnoœci podatków w dobie
koronawirusa - IV rata w 2020 r.

Œwiêto pracowników socjalnych

1.Uchwa³a Nr XXII.196.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
zmian w bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 
2020 rok
2.Uchwa³a Nr XXII.197.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2020-2028
3.Uchwa³a Nr XXII.198.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ob-
ni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta do wymiaru 
podatku rolnego
4.Uchwa³a Nr XXII.199.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wy-
boru metody ustalenia op³aty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki tej op³aty oraz zwolnienia w czêœci z op³a-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w³aœcicieli nieruchomoœci zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostuj¹cych bioodpady stanowi¹ce od-
pady komunalne w kompostowniku przydo-
mowym
5.Uchwa³a Nr XXII.200.200 RG  Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
okreœlenia wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu sk³adania tej deklaracji 
za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej
6.Uchwa³a Nr XXII.201.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
przyjêcia Programu profilaktyki zaka¿eñ wiru-
sem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 
Miñsk Mazowiecki na lata 2021-2023
7.Uchwa³a Nr XXII.202.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Miñsk 
Mazowiecki
8.Uchwa³a Nr XXII.203.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie az-
bestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu 
Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 2020” 
zosta³a dofinansowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej Warszawie www.wfosigw.pl. Zgodnie z za-
wart¹ dnia 06.07.2020 roku umow¹ na realiza-
cjê przedmiotowego zadania przeznaczona zos-
ta³a dotacja w kwocie 27 742,70 z³. W ramach 
zadania wykonywane s¹ prace zwi¹zane z usu-
niêciem i unieszkodliwieniem azbestu tj. de-
monta¿ p³yt azbestowych, odebranie i transport 
azbestu do miejsca unieszkodliwienia oraz sa-
mo unieszkodliwienie. 

Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Ze wzglêdu na obecn¹ sytuacjê epidemiolo-
giczn¹ kasa urzêdu gminy jest nie czynna.
Prosimy o dokonywanie wp³at  poprzez przelew 
bankowy na ni¿ej podane konto.
Numer rachunku bankowego Bank Spó³dziel-
czy w Miñsku Mazowieckim:
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010 
tytu³ przelewu: nr decyzji podatkowej/dane 
zobowi¹zanego / adres zobowi¹zanego.
Odbiorca: Gmina Miñsk Mazowiecki, ul. Józefa 
Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki.

Uwaga!  W zakresie poboru podatków czêœæ 
so³tysów uruchomi³a p³atnoœci bezgotówkowe. 
Szczegó³owe informacje u so³tysa danej miej-
scowoœci. W przypadku dodatkowych pytañ pro-
simy o kontakt z urzêdem pod nr: 25 756 25 14, 
25 756 25 34, 25 756 25 44.

Seniorze! Masz wiêcej ni¿ 70 lat                       
i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoñ pod numer 

•Po wykonaniu telefonu na infolinie, Gminny 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazo-
wieckim otrzyma informacjê o Twoim zg³oszeniu.
•Zaczekaj na telefon! Pracownik GOPS-u 
skontaktuje siê z Tob¹ w celu ustalenia wizyty    
i formy pomocy.
•Jesteœ bezpieczny ! Pracownik GOPS-u bêdzie 
mia³ przy sobie legitymacjê s³u¿bow¹. Wczeœ-
niej zostaniesz poinformowany równie¿ o go-
dzinie wizyty i danych osobowych pracownika.
Jak wygl¹da pomoc?
• Pracownik GOPS-u zrobi dla Ciebie zakupy. 
Wystarczy, ¿e przeka¿esz listê produktów oraz 
fundusze pokrywaj¹ce jedynie koszty produk-
tów takich jak leki, jedzenie lub inne œrodki 
pierwszej potrzeby.
• Pracownik GOPS-u za³atwi za Ciebie sprawy 
urzêdowe.
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? SprawdŸ jak to dzia³a 
na stronie wspierajseniora.pl

22 505 11 11

Z okazji dnia Pracownika Socjalnego sk³adamy 
pracownikom Gminnego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej najserdeczniejsze ¿yczenia spe³nienia ma-
rzeñ, wiary w drugiego cz³owieka oraz satysfa-
kcji p³yn¹cej z wykonywanych zadañ. W zwi¹-
zku z aktualn¹ sytuacj¹ i wieloma dodatko-
wymi zadaniami, jakie Pañstwo otrzymali, ¿y-
czê równie¿ du¿o si³y i zdrowia. Pañstwa praca 
nacechowana profesjonalizmem, zaanga¿owa-
niem oraz poœwiêceniem wyra¿a siê nieustaj¹c¹  
gotowoœci¹ w niesieniu pomocy ludziom po-
trzebuj¹cym. Dziêkujê za codzienn¹ pracê oraz 
wyra¿am wdziêcznoœæ w imieniu swoim i wszy-
stkich osób korzystaj¹cych z pomocy.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Noœ odblaski!
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przez Polskê niepodleg³oœci by³y inne ni¿ 
zwykle. Odby³y siê one w cieniu koronawirusa. 
Ze wzglêdu na obostrzenia zwi¹zane z epide-
mi¹, uroczystoœci mia³y wyj¹tkowy przebieg. 
Nie by³o zgromadzeñ i tradycyjnych przemó-
wieñ. Tym bardziej obchody te sk³aniaj¹ nas do 
refleksji i zadumy. Na przestrzeni wieków, jako 
naród, potrafiliœmy siê jednoczyæ w si³ê oraz 
powstawaæ z kolan. Szanujmy nasz rodowód    
i nie zapominajmy, dziêki czemu jesteœmy narodem. Pamiêtajmy o dokonaniach 
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To wartoœci szczególnie wa¿ne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego spo³eczeñ-
stwa czasach. Bo wolnoœæ, nie jest dana raz na zawsze. Trzeba j¹ pielêgnowaæ     
i o ni¹ walczyæ – w czasie pokoju nauk¹, prac¹, lekcjami historii i patriotyzmu,   
a w czasie wojny – orê¿em i bohaterstwem.
Dziêkujê wszystkim, którzy uczcili ten dzieñ sk³adaj¹c kwiaty w miejscach 
pamiêci narodowej, a wszystkim mieszkañcom naszej gminy za pamiêæ  i wy-
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koronawirusa - IV rata w 2020 r.

Œwiêto pracowników socjalnych

1.Uchwa³a Nr XXII.196.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
zmian w bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 
2020 rok
2.Uchwa³a Nr XXII.197.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2020-2028
3.Uchwa³a Nr XXII.198.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ob-
ni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta do wymiaru 
podatku rolnego
4.Uchwa³a Nr XXII.199.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wy-
boru metody ustalenia op³aty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki tej op³aty oraz zwolnienia w czêœci z op³a-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w³aœcicieli nieruchomoœci zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostuj¹cych bioodpady stanowi¹ce od-
pady komunalne w kompostowniku przydo-
mowym
5.Uchwa³a Nr XXII.200.200 RG  Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
okreœlenia wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu sk³adania tej deklaracji 
za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej
6.Uchwa³a Nr XXII.201.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
przyjêcia Programu profilaktyki zaka¿eñ wiru-
sem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 
Miñsk Mazowiecki na lata 2021-2023
7.Uchwa³a Nr XXII.202.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Miñsk 
Mazowiecki
8.Uchwa³a Nr XXII.203.200 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie az-
bestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu 
Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 2020” 
zosta³a dofinansowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej Warszawie www.wfosigw.pl. Zgodnie z za-
wart¹ dnia 06.07.2020 roku umow¹ na realiza-
cjê przedmiotowego zadania przeznaczona zos-
ta³a dotacja w kwocie 27 742,70 z³. W ramach 
zadania wykonywane s¹ prace zwi¹zane z usu-
niêciem i unieszkodliwieniem azbestu tj. de-
monta¿ p³yt azbestowych, odebranie i transport 
azbestu do miejsca unieszkodliwienia oraz sa-
mo unieszkodliwienie. 

Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Ze wzglêdu na obecn¹ sytuacjê epidemiolo-
giczn¹ kasa urzêdu gminy jest nie czynna.
Prosimy o dokonywanie wp³at  poprzez przelew 
bankowy na ni¿ej podane konto.
Numer rachunku bankowego Bank Spó³dziel-
czy w Miñsku Mazowieckim:
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010 
tytu³ przelewu: nr decyzji podatkowej/dane 
zobowi¹zanego / adres zobowi¹zanego.
Odbiorca: Gmina Miñsk Mazowiecki, ul. Józefa 
Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki.

Uwaga!  W zakresie poboru podatków czêœæ 
so³tysów uruchomi³a p³atnoœci bezgotówkowe. 
Szczegó³owe informacje u so³tysa danej miej-
scowoœci. W przypadku dodatkowych pytañ pro-
simy o kontakt z urzêdem pod nr: 25 756 25 14, 
25 756 25 34, 25 756 25 44.

Seniorze! Masz wiêcej ni¿ 70 lat                       
i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoñ pod numer 

•Po wykonaniu telefonu na infolinie, Gminny 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazo-
wieckim otrzyma informacjê o Twoim zg³oszeniu.
•Zaczekaj na telefon! Pracownik GOPS-u 
skontaktuje siê z Tob¹ w celu ustalenia wizyty    
i formy pomocy.
•Jesteœ bezpieczny ! Pracownik GOPS-u bêdzie 
mia³ przy sobie legitymacjê s³u¿bow¹. Wczeœ-
niej zostaniesz poinformowany równie¿ o go-
dzinie wizyty i danych osobowych pracownika.
Jak wygl¹da pomoc?
• Pracownik GOPS-u zrobi dla Ciebie zakupy. 
Wystarczy, ¿e przeka¿esz listê produktów oraz 
fundusze pokrywaj¹ce jedynie koszty produk-
tów takich jak leki, jedzenie lub inne œrodki 
pierwszej potrzeby.
• Pracownik GOPS-u za³atwi za Ciebie sprawy 
urzêdowe.
Chcesz wiedzieæ wiêcej ? SprawdŸ jak to dzia³a 
na stronie wspierajseniora.pl

22 505 11 11

Z okazji dnia Pracownika Socjalnego sk³adamy 
pracownikom Gminnego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej najserdeczniejsze ¿yczenia spe³nienia ma-
rzeñ, wiary w drugiego cz³owieka oraz satysfa-
kcji p³yn¹cej z wykonywanych zadañ. W zwi¹-
zku z aktualn¹ sytuacj¹ i wieloma dodatko-
wymi zadaniami, jakie Pañstwo otrzymali, ¿y-
czê równie¿ du¿o si³y i zdrowia. Pañstwa praca 
nacechowana profesjonalizmem, zaanga¿owa-
niem oraz poœwiêceniem wyra¿a siê nieustaj¹c¹  
gotowoœci¹ w niesieniu pomocy ludziom po-
trzebuj¹cym. Dziêkujê za codzienn¹ pracê oraz 
wyra¿am wdziêcznoœæ w imieniu swoim i wszy-
stkich osób korzystaj¹cych z pomocy.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Noœ odblaski!
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

GOPSGOPS

GZGKGZGK

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

Wprowadza siê formê kontaktu telefoniczn¹ lub e-mail:

pracownicy socjalni:       25 756 25 18, 25 756 48
Karta Du¿ej Rodzinny:    25 758 19 32
Bon ¿³obkowy:               25 756 25 24
Asystent rodziny:           605 979 404
Kierownik GOPS:            25 756 25 22
œwiadczenie wychowawcze ( 500+), œwiadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:  605 994 424
korenspondencjê prosimy kierowaæ:
gops@minskmazowiecki.pl
œwiadczenie wychowawcze( 500+), œwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 
gops.swiadczenia@minskmazowiecki.pl
pracownicy socjalni: gops.ps@minskmazowiecki.pl

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim 
ogranicza kontakt osobisty pracowników GZGK z odbiorcami us³ug

Dlatego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
Nr telefonu: 25 756 25 27 lub 25 756 25 28
e-mail: sekretariat@gzgk.pl

Gminny Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ informuje, 
¿e sprawy szkó³ podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
za³atwiane bêd¹ drog¹ e-mailow¹ lub osobiœcie po telefonicznym umówieniu
 wizyty w UG

kontakt telefoniczny : 25 756 25 70, 25 756 25 71, 25 756 25 72
e-mail: gzoeas@op.pl

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki
FUNKCJONOWANIE

25 756 25 00 Sekretariat
25 756 25 10 Drogi gminne
25 756 25 30 Gospodarka odpadami
25 756 25 40 Ochrona przyrody
25 756 25 11 Planowanie przestrzenne
25 756 25 31 Ochrona œrodowiska, gospodarka wodna
25 756 25 12 Dzia³alnoœæ gospodarcza, sprawy alkoholowe
25 756 25 13 Nieruchomoœci 
25 756 25 33 Geodezja
25 756 25 14 Ksiêgowoœæ podatkowa,wymiar podatku 
25 756 25 34 transportowego
25 756 25 44
25 756 25 16 Wymiar podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego
25 756 25 36 Wymiar op³at za odpady komunale
25 756 25 17 Ewidencja ludnoœci
25 756 25 37 Dowody osobiste
25 756 25 23 Inwestycje
25 756 25 21 Zamówienia publiczne

KORESPONDENCJÊ PROSIMY KIEROWAÆ:
- na skrzynkê podawcz¹ ePUAP - /6i99j9rde7/skrytka
- na adres e - mail:  gmina@minskmazowiecki.pl
- poczt¹ tradycyjn¹
- do ustawionej w wejœciu urzêdu urny
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GZOEASGZOEAS

Informujemy, ¿e godziny przyjêæ interesantów 
w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki 

uleg³y zmianie:

poniedzia³ek od 8:00 do 17:00
wtorek, czwartek od 8:00 do 16:00

pi¹tek od 8:00 do 15:00

Jednoczeœnie przypominamy, ¿e nadal obowi¹zuje 
koniecznoœæ telefonicznego umawiania godzin. 

Interesanci, którzy zarezerwowali godzinê wizyty, 
bêd¹ przyjmowani w pierwszej kolejnoœci. 

Pamiêtaj! Je¿eli nie ustalisz godziny spotkania 
z pracownikiem urzêdu, bêdziesz czekaæ d³u¿ej.

Bezpoœrednie numery telefonów do osób z poszczególnych stanowisk, 
dostêpne s¹ tak¿e na stronie internetowej urzêdu: www.minskmazowiecki.pl

w zak³adce Kontakt -> Ksi¹¿ka Telefonu Urzêdu 

11 listopada

Datê 11 listopada 1918 uznaje siê umownie 
za pocz¹tek niepodleg³ego pañstwa 

Polskiego - II Rzeczpospolita, jednoczeœnie 
bêd¹cy kresem czasu zaborów austriackiego, 

niemieckiego i rosyjskiego na ziemiach 
polskich, trwaj¹cego przez 123 lata 

NARODOWE ŒWIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI

W dniu 11 listopada Wójt Gminy 

Antoni Janusz Piechoski 

w imieniu mieszkañców, w³adz gminy i w³asnym

wzi¹³ udzia³ w skromnej uroczystoœci 

z³o¿enia kwiatów pod pomnikiem Niepodleg³oœci 

w Miñsku Mazowieckim

Józef Pi³sudski (1867-1935) jest t¹ postaci¹, która wywar³a istotny wp³yw na najnowsz¹ historiê 
Polski. Bez niego nie mo¿na sobie wyobraziæ przebiegu ca³ego splotu wydarzeñ, które spo-
wodowa³y powrót pañstwa polskiego na mapê Europy po 123 latach niewoli. Znany jest jako 
polityk, m¹¿ stanu, Naczelnik Pañstwa, naczelny wódz i Marsza³ek Polski. Ju¿ za ¿ycia pow-
stawa³a jego legenda. By³ bowiem uwielbiany nie tylko przez znaczn¹ czêœæ legionistów i ¿o³-
nierzy, ale te¿ spo³eczeñstwo, chocia¿ mia³ te¿ swoich oponentów i przeciwników politycz-
nych. Jest on zaliczany do wspó³twórców Drugiej Rzeczypospolitej, obok takich postaci jak: 
Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyñski, Wincenty Witos, Wojciech 
Korfanty czy genera³ów Józefa Hallera i Kazimierza Sosnkowskiego. Jako Naczelny Wódz 
przyczyni³ siê do zwyciêstwa w wojnie z Rosj¹ bolszewick¹. Zas³ugi te docenili wspó³czeœni, 
m.in. organy samorz¹du terytorialnego poprzez nadanie mu tytu³ów honorowych.
Miasta i gminy wiejskie jego imieniem nadawa³y nazwy placom i ulicom, ró¿nym instytucjom  
i zak³adom pracy, w tym placówkom szkolnym, ale tak¿e przyznawa³y mu godnoœæ honoro-
wego obywatela.
Taki tytu³ przyzna³o Marsza³kowi w 1928 r. miasto Miñsk Mazowieckim, o czym ju¿ wielokrot-
nie pisano. Natomiast nieznany jest fakt, nawet regionalistom, i¿ tytu³ ten zosta³ przyznany 
tak¿e przez gminê wiejsk¹ Miñsk (dzisiaj znan¹ jako Miñsk Mazowiecki). Czas najwy¿szy, aby 
te zapomniane wydarzenie, z którego powinni byæ dumni mieszkañcy naszej gminy, ponownie 
przypomnieæ w tym równie¿ na ³amach listopadowego numeru „G³osu Ziemi Miñskiej”. Niech 
zatem przemówi¹ dokumenty archiwalne, tj. akta gminy Miñsk Mazowieckie zgromadzone     
w Archiwum Pañstwowym w Warszawie Oddzia³ w Otwocku o sygnaturze 50. We wspomnia-
nym Ÿródle, w protokole obrad Rady Gminnej w dniu 27 listopada 1928 r. odnotowano nastê-
puj¹c¹ informacjê:
„W zwi¹zku z uroczystoœci¹ obchodu uroczystoœci 10-ciolecia wskrzeszenia pañstwa polskiego 
Rada Gminna postanowi³a wyraziæ ho³d Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ignacemu 
Moœcickiemu i Marsza³kowi Pañstwa Józefowi Pi³sudskiemu. Nadto uchwalono prosiæ Pana 
Marsza³ka o ³askawe przyjêcie obywatelstwa honorowego naszej gminy” .
Dalszy los tej uchwa³y znajdujemy w innym miejscu wspomnianej ksiêgi. Po pó³rocznym  
okresie, czytamy w niej, i¿ Marsza³ek, za poœrednictwem reskryptu wojewody warszawski       
z dnia 29 marca 1929 r. skierowanego m.in. do wiadomoœci Rady Gminnej gminy Miñsk            
i miejscowej ludnoœci, wyrazi³ podziêkowanie tym gminom, które nada³y Mu tytu³ obywatel-
stwa honorowego i oœwiadczy³ o przyjêciu tej godnoœci.
Tak wiêc Marsza³ek Józef Pi³sudski jest nie tylko pierwszym obywatelem honorowym miasta 
Miñska Mazowieckiego, ale tak¿e gminy Miñsk. W historii naszej gminy jest to jedyny, znany 
taki tytu³ przyznany w okresie miêdzywojennym. To piêkny przyk³ad budowania to¿samoœci 
patriotycznej i obywatelskiej przez wójta i gminnych radnych, i o tym fakcie warto wspominaæ 
w 102 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci i nie tak dawno uroczyœcie obchodzo-
nej na polach Janowa 100 rocznice Bitwy Warszawskiej.Ten donios³y fakt mia³ miejsce w listo-
padzie 1928 r., gdy wójtem gminy by³ Andrzej Wocial z Karoliny, jego zastêpca Piotr Rokicki    
z Karoliny, sekretarzem gminy Adolf Terpi³owski.

Marsza³ek Józef Pi³sudski jest nie tylko patronem Szko³y Podstawowej 
w Zamieniu, ale te¿ jest honorowym obywatelem gminy Miñsk Mazowiecki,

o czym powinniœmy pamiêtaæ 
nie tylko przy okazji wa¿nych rocznic historycznych

Marsza³ek Józef Pi³sudski – honorowy obywatel gminy Miñsk Mazowieckim

Materia³ zosta³ opracowany w ramach wspó³pracy z  Januszem  Kuligowskim

Foto: www.powiatminski.pl

Pamiêtajmy o Tych, którym zawdziêczamy wolnoœæ - o naszych bohaterach. 
Dziêkujemy Prezesowi Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zamieniu Tomaszowi Król 

oraz Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Janowie Jerzemu Wierzbickiemu  
za z³o¿enie w imieniu Wójta oraz mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki

wi¹zanek w miejscach narodowej pamiêci.

Foto ze stron facebook OSB  Zamienie oraz SP w Janowie
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

GOPSGOPS

GZGKGZGK

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

Wprowadza siê formê kontaktu telefoniczn¹ lub e-mail:

pracownicy socjalni:       25 756 25 18, 25 756 48
Karta Du¿ej Rodzinny:    25 758 19 32
Bon ¿³obkowy:               25 756 25 24
Asystent rodziny:           605 979 404
Kierownik GOPS:            25 756 25 22
œwiadczenie wychowawcze ( 500+), œwiadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:  605 994 424
korenspondencjê prosimy kierowaæ:
gops@minskmazowiecki.pl
œwiadczenie wychowawcze( 500+), œwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 
gops.swiadczenia@minskmazowiecki.pl
pracownicy socjalni: gops.ps@minskmazowiecki.pl

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim 
ogranicza kontakt osobisty pracowników GZGK z odbiorcami us³ug

Dlatego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
Nr telefonu: 25 756 25 27 lub 25 756 25 28
e-mail: sekretariat@gzgk.pl

Gminny Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ informuje, 
¿e sprawy szkó³ podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
za³atwiane bêd¹ drog¹ e-mailow¹ lub osobiœcie po telefonicznym umówieniu
 wizyty w UG

kontakt telefoniczny : 25 756 25 70, 25 756 25 71, 25 756 25 72
e-mail: gzoeas@op.pl

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki
FUNKCJONOWANIE

25 756 25 00 Sekretariat
25 756 25 10 Drogi gminne
25 756 25 30 Gospodarka odpadami
25 756 25 40 Ochrona przyrody
25 756 25 11 Planowanie przestrzenne
25 756 25 31 Ochrona œrodowiska, gospodarka wodna
25 756 25 12 Dzia³alnoœæ gospodarcza, sprawy alkoholowe
25 756 25 13 Nieruchomoœci 
25 756 25 33 Geodezja
25 756 25 14 Ksiêgowoœæ podatkowa,wymiar podatku 
25 756 25 34 transportowego
25 756 25 44
25 756 25 16 Wymiar podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego
25 756 25 36 Wymiar op³at za odpady komunale
25 756 25 17 Ewidencja ludnoœci
25 756 25 37 Dowody osobiste
25 756 25 23 Inwestycje
25 756 25 21 Zamówienia publiczne

KORESPONDENCJÊ PROSIMY KIEROWAÆ:
- na skrzynkê podawcz¹ ePUAP - /6i99j9rde7/skrytka
- na adres e - mail:  gmina@minskmazowiecki.pl
- poczt¹ tradycyjn¹
- do ustawionej w wejœciu urzêdu urny
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GZOEASGZOEAS

Informujemy, ¿e godziny przyjêæ interesantów 
w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki 

uleg³y zmianie:

poniedzia³ek od 8:00 do 17:00
wtorek, czwartek od 8:00 do 16:00

pi¹tek od 8:00 do 15:00

Jednoczeœnie przypominamy, ¿e nadal obowi¹zuje 
koniecznoœæ telefonicznego umawiania godzin. 

Interesanci, którzy zarezerwowali godzinê wizyty, 
bêd¹ przyjmowani w pierwszej kolejnoœci. 

Pamiêtaj! Je¿eli nie ustalisz godziny spotkania 
z pracownikiem urzêdu, bêdziesz czekaæ d³u¿ej.

Bezpoœrednie numery telefonów do osób z poszczególnych stanowisk, 
dostêpne s¹ tak¿e na stronie internetowej urzêdu: www.minskmazowiecki.pl

w zak³adce Kontakt -> Ksi¹¿ka Telefonu Urzêdu 

11 listopada

Datê 11 listopada 1918 uznaje siê umownie 
za pocz¹tek niepodleg³ego pañstwa 

Polskiego - II Rzeczpospolita, jednoczeœnie 
bêd¹cy kresem czasu zaborów austriackiego, 

niemieckiego i rosyjskiego na ziemiach 
polskich, trwaj¹cego przez 123 lata 

NARODOWE ŒWIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI

W dniu 11 listopada Wójt Gminy 

Antoni Janusz Piechoski 

w imieniu mieszkañców, w³adz gminy i w³asnym

wzi¹³ udzia³ w skromnej uroczystoœci 

z³o¿enia kwiatów pod pomnikiem Niepodleg³oœci 

w Miñsku Mazowieckim

Józef Pi³sudski (1867-1935) jest t¹ postaci¹, która wywar³a istotny wp³yw na najnowsz¹ historiê 
Polski. Bez niego nie mo¿na sobie wyobraziæ przebiegu ca³ego splotu wydarzeñ, które spo-
wodowa³y powrót pañstwa polskiego na mapê Europy po 123 latach niewoli. Znany jest jako 
polityk, m¹¿ stanu, Naczelnik Pañstwa, naczelny wódz i Marsza³ek Polski. Ju¿ za ¿ycia pow-
stawa³a jego legenda. By³ bowiem uwielbiany nie tylko przez znaczn¹ czêœæ legionistów i ¿o³-
nierzy, ale te¿ spo³eczeñstwo, chocia¿ mia³ te¿ swoich oponentów i przeciwników politycz-
nych. Jest on zaliczany do wspó³twórców Drugiej Rzeczypospolitej, obok takich postaci jak: 
Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyñski, Wincenty Witos, Wojciech 
Korfanty czy genera³ów Józefa Hallera i Kazimierza Sosnkowskiego. Jako Naczelny Wódz 
przyczyni³ siê do zwyciêstwa w wojnie z Rosj¹ bolszewick¹. Zas³ugi te docenili wspó³czeœni, 
m.in. organy samorz¹du terytorialnego poprzez nadanie mu tytu³ów honorowych.
Miasta i gminy wiejskie jego imieniem nadawa³y nazwy placom i ulicom, ró¿nym instytucjom  
i zak³adom pracy, w tym placówkom szkolnym, ale tak¿e przyznawa³y mu godnoœæ honoro-
wego obywatela.
Taki tytu³ przyzna³o Marsza³kowi w 1928 r. miasto Miñsk Mazowieckim, o czym ju¿ wielokrot-
nie pisano. Natomiast nieznany jest fakt, nawet regionalistom, i¿ tytu³ ten zosta³ przyznany 
tak¿e przez gminê wiejsk¹ Miñsk (dzisiaj znan¹ jako Miñsk Mazowiecki). Czas najwy¿szy, aby 
te zapomniane wydarzenie, z którego powinni byæ dumni mieszkañcy naszej gminy, ponownie 
przypomnieæ w tym równie¿ na ³amach listopadowego numeru „G³osu Ziemi Miñskiej”. Niech 
zatem przemówi¹ dokumenty archiwalne, tj. akta gminy Miñsk Mazowieckie zgromadzone     
w Archiwum Pañstwowym w Warszawie Oddzia³ w Otwocku o sygnaturze 50. We wspomnia-
nym Ÿródle, w protokole obrad Rady Gminnej w dniu 27 listopada 1928 r. odnotowano nastê-
puj¹c¹ informacjê:
„W zwi¹zku z uroczystoœci¹ obchodu uroczystoœci 10-ciolecia wskrzeszenia pañstwa polskiego 
Rada Gminna postanowi³a wyraziæ ho³d Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ignacemu 
Moœcickiemu i Marsza³kowi Pañstwa Józefowi Pi³sudskiemu. Nadto uchwalono prosiæ Pana 
Marsza³ka o ³askawe przyjêcie obywatelstwa honorowego naszej gminy” .
Dalszy los tej uchwa³y znajdujemy w innym miejscu wspomnianej ksiêgi. Po pó³rocznym  
okresie, czytamy w niej, i¿ Marsza³ek, za poœrednictwem reskryptu wojewody warszawski       
z dnia 29 marca 1929 r. skierowanego m.in. do wiadomoœci Rady Gminnej gminy Miñsk            
i miejscowej ludnoœci, wyrazi³ podziêkowanie tym gminom, które nada³y Mu tytu³ obywatel-
stwa honorowego i oœwiadczy³ o przyjêciu tej godnoœci.
Tak wiêc Marsza³ek Józef Pi³sudski jest nie tylko pierwszym obywatelem honorowym miasta 
Miñska Mazowieckiego, ale tak¿e gminy Miñsk. W historii naszej gminy jest to jedyny, znany 
taki tytu³ przyznany w okresie miêdzywojennym. To piêkny przyk³ad budowania to¿samoœci 
patriotycznej i obywatelskiej przez wójta i gminnych radnych, i o tym fakcie warto wspominaæ 
w 102 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci i nie tak dawno uroczyœcie obchodzo-
nej na polach Janowa 100 rocznice Bitwy Warszawskiej.Ten donios³y fakt mia³ miejsce w listo-
padzie 1928 r., gdy wójtem gminy by³ Andrzej Wocial z Karoliny, jego zastêpca Piotr Rokicki    
z Karoliny, sekretarzem gminy Adolf Terpi³owski.

Marsza³ek Józef Pi³sudski jest nie tylko patronem Szko³y Podstawowej 
w Zamieniu, ale te¿ jest honorowym obywatelem gminy Miñsk Mazowiecki,

o czym powinniœmy pamiêtaæ 
nie tylko przy okazji wa¿nych rocznic historycznych

Marsza³ek Józef Pi³sudski – honorowy obywatel gminy Miñsk Mazowieckim

Materia³ zosta³ opracowany w ramach wspó³pracy z  Januszem  Kuligowskim

Foto: www.powiatminski.pl

Pamiêtajmy o Tych, którym zawdziêczamy wolnoœæ - o naszych bohaterach. 
Dziêkujemy Prezesowi Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zamieniu Tomaszowi Król 

oraz Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Janowie Jerzemu Wierzbickiemu  
za z³o¿enie w imieniu Wójta oraz mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki

wi¹zanek w miejscach narodowej pamiêci.

Foto ze stron facebook OSB  Zamienie oraz SP w Janowie
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Czas pandemii nie jest ³atwy ani przyjemny.
Tak naprawdê nie wiemy, co jutro nam przyniesie, ale ze wszystkich si³ 
staramy siê, aby chwile spêdzone w przedszkolu „Akwarelka” by³y jak 
najprzyjemniejsze dla „naszych” Dzieci.
PaŸdziernik rozpoczêliœmy od Dnia Uœmiechu, odby³ siê tak¿e Dzieñ 
Bezpiecznego Komputera. Wszystkie grupy wielozmys³owo odkrywa³y 
dary Pani Jesieni, a nasza najstarsza grupa – Muminki wziê³a udzia³ w Code 
Week, czyli Europejskim Tygodniu Kodowania.
Choæ pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 bardzo zmieni³a nasze ¿ycie, 
nie mogliœmy zapomnieæ o uczczeniu Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci.
10 listopada nasze przedszkole by³o w bia³o-czerwonych barwach. O godz. 
11.11 odœpiewaliœmy 4 zwrotki Mazurka D¹browskiego, a tak¿e nagraliœmy 
krótki wystêp dzieci 5-letnich z okazji Dnia Niepodleg³oœci, który nastêpnie 
zosta³ udostêpniony Rodzicom naszych Podopiecznych.
Bardzo szkoda, ¿e Rodzice nie mog¹ w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu 
przedszkola, ale my siê nie poddajemy i robimy wszystko by w Akwarelce 
ca³y czas by³o g³oœno, radoœnie i kolorowo.

Jesieni¹ w „Akwarelce”Jesieni¹ w „Akwarelce”
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y E k o l o g i a w g m i n i e

ZASADY SEGREGACJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

zielona gmina

     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.

    WOREK ̄ Ó£TY

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.

     WOREK ZIELONY

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.

WOREK BR¥ZOWY

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)

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. 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 , sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych .

     

     WOREK CZARNY

W dniach 29 wrzeœnia - 19 paŸdziernika 2020 r. w naszej gminie prowadzone by³y konsultacje spo³eczne* nad:
• czêœciowymi zmianami studium uwarunkowañ kierunków zagospodarowania przestrzennego (zainicjowane uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk 

Mazowiecki nr VII.72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienionej nastêpnie uchwa³ami Nr XIII.111.19 z dnia 28 listopada 2019 r. oraz Nr 
XV.144.2020 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r.) 

• zmian¹ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla czêœci miejscowoœci Ignaców, Janów i Dziêkowizna, które zainicjowane 
zosta³y uchwa³ami o numerach XV.145.2020, nr XV.146.2020  i XV.147.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. 

*Dodatkowe konsultacje spo³eczne nad wstêpnymi projektami dokumentów planistycznych (nie stanowi³y wy³o¿enia projektu studium lub miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w art. 11 ust. 7 i art. 17 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z propozycjami projektów SUiKZP i MPZP w wersji papierowej lub elektronicznej na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miñsk Mazowiecki oraz partycypowania w tej procedurze poprzez sk³adanie wniosków/uwag drog¹ 
elektroniczn¹ lub   w tradycyjnej wersji papierowej. Uwagi mieszkañców stanowi³y cenne Ÿród³o wiedzy i zosta³y one wnikliwie przeanalizowane, 
a wynikaj¹ce z nich sugestie w miarê mo¿liwoœci wprowadzone do projektów przedmiotowych dokumentów. Raport dotycz¹cy rozpatrzenia 
wniosków przez Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki dostêpny bêdzie na stronach biuletynie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miñsk 
Mazowiecki w zak³adce Zagospodarowanie przestrzenne. 
Aktualnie procedura zmiany studium, jak równie¿ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest na etapie opiniowania i uzgadniania 
przez instytucje zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ponadto pragniemy poinformowaæ, ¿e na sesji Rady Gminy Miñsk Mazowiecki odbywaj¹cej siê w dniu 19.11.2020 r. wszczêta zosta³a kolejna 
procedura zmiany SUiKZP stanowi¹ca uzupe³nienie trwaj¹cej ju¿ procedury.
Informacje na temat sytuacji planistycznej gminy oraz rozpoczêtych procedur planistycznych mog¹ Pañstwo œledziæ na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Miñsk Mazowiecki zak³adce Zagospodarowanie przestrzenne lub uzyskaæ informacjê telefoniczn¹ pod nr telefonu  
25 756 25 11.

KONSULTACJE SPO£ECZNE nad czêœciow¹ zmian¹ Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

dla czêœci miejscowoœci Ignaców, Janów i Dziêkowizna



G³osZiemiMiñskiej 7

Czas pandemii nie jest ³atwy ani przyjemny.
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przedszkola, ale my siê nie poddajemy i robimy wszystko by w Akwarelce 
ca³y czas by³o g³oœno, radoœnie i kolorowo.
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PIECZ¥TKI - TROFEA SPORTOWE
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dom, mieszkanie, dzia³kê?

Pokazuj¹c swoj¹ ofertê 
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Szanowni Mieszkañcy.

Na terenie naszej gminy rozpoczê³a siê inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. Jest ona realizowana w zwi¹zku z koniecznoœci¹ dzia³añ na rzecz 

poprawy jakoœci powietrza jakie prowadzone s¹ na obszarze ca³ego województwa mazowieckiego. Podstawowym celem inwen-

taryzacji jest zlokalizowanie wszystkich Ÿróde³ niskiej emisji (lokalnych kot³owni wêglowych i pieców grzewczych). „Inwentaryzacja 

Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” realizowana jest przy pomocy œrodków z bud¿etu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Informujemy, i¿ na zlecenie Gminy Miñsk Mazowiecki „Inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” realizuje 

firma Grupa BST sp. z o.o. z siedzib¹ w Katowicach. 

Ankietê dotycz¹c¹ inwentaryzacji Ÿróde³ ciep³a dla Pañstwa wygody i bezpieczeñstwa mo¿na wype³niæ równie¿ w formie online: 

https://minskmazowiecki.pl, w zak³adce Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. 

Zachêcamy do korzystania z tej formy spisu. Ponadto informujemy, ¿e dla ka¿dego budynku, w którym znajduje siê Ÿród³o ciep³a 

nale¿y wype³niæ osobne ankiety. Prosimy o Pañstwa wsparcie w realizacji tego zadania oraz wspó³pracê z Wykonawc¹ realizuj¹cym 

Inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a. Prosimy o podawanie rzetelnych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi.

„Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” 

realizowana jest przy pomocy œrodków 

z bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e

P A L E N I E W P I E C U

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej 
Gminy, jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ w piecach 
nie wolno spalaæ: mu³ów i flotokoncentratów 
wêglowych oraz mieszanek produkowanych z 
ich wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz 
paliw sta³ych produkowanych z wykorzys-
taniem tego wêgla, wêgla kamiennego w po-
staci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawie-
raj¹cych biomasê o wilgotnoœci w stanie robo-
czym powy¿ej 20 proc. (np. mokrego drewna)

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastiko-
wymi torbami i butelkami, ubraniami, opadami 
z gumy, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów 
potwierdzaj¹cych parametry zakupionego 
paliwa (np. certyfikatu).

Terminy wymiany kot³ów, pieców, 
kominków w województwie mazowieckim:

- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa 
mazowieckiego musz¹ siê pozbyæ kot³ów nie 
spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej    
z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców       
i kominków nie spe³niaj¹cych kryteriów emisji 
ekoprojektu.
- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytko-
waæ kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne 
klas 3 i 4 ww. normy.
- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do 
koñca ich ¿ywotnoœci.
- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymie-
nione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi eko-
projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowied-
nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.

Na stropie parteru postawione s¹ ju¿ wszystkie lekkie œciany dzia³owe pierwszego
piêtra. W najbli¿szym czasie zostan¹ zamontowane rusztowania i podpory 
do wylania stropu. Przykrycie budynku do stanu zamkniêtego przed zim¹ 

stworzy warunki do prac wykoñczeniowych na obu kondygnacjach.
 

f o t o : J a c e k M a r i a J e l i ñ s k i

Karolina, ul. Zdrojowa - 114 metrów
wartoœæ realizacji - 53.515,11 z³

Królewiec, ul. Koœcielna - 67 metrów
wartoœæ realizacji - 18.518,79 z³

Targówka, ul. Kolejowa - 143 metrów
wartoœæ realizacji - 54.684,95 z³

Brzóze, ul. Koœcielna - 66 metrów
wartoœæ realizacji - 18.170,80 z³

Brzóze, ul. Polna - 251 metrów
wartoœæ realizacji - 80.865,15 z³

Chmielew - 78 metrów
wartoœæ realizacji - 20.965,20 z³

Gamratka - 108 metrów
wartoœæ realizacji - 29.244,25 z³

Grabina - 52 metrów
wartoœæ realizacji - 13.800,51 z³

Gliniak - 57 metrów
wartoœæ realizacji - 13.896,33 z³

Budowa chodników w gminnych miejscowoœciach

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej

Wólka Miñska, ul. Koszykowa - 107 metrów
wartoœæ realizacji - 40.363,68 z³

¯uków - 205 metrów
wartoœæ realizacji - 54.068,66 z³

ostatnie odbiory prac 
w 2020 roku



Szanowni Mieszkañcy.
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P A L E N I E W P I E C U
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nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.

Na stropie parteru postawione s¹ ju¿ wszystkie lekkie œciany dzia³owe pierwszego
piêtra. W najbli¿szym czasie zostan¹ zamontowane rusztowania i podpory 
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Dzieñ Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ Zaduszny powinny byæ dniami refleksji nad ¿yciem doczesnym i wiecznym i takimi s¹. Dzieñ Wszystkich 
Œwiêtych powinien byæ dniem radosnym, bo jak sama nazwa wskazuje, tego dnia swoje „imieniny” obchodz¹ wszyscy nasi patroni, którzy zostali 
œwiêtymi. Warto wtedy pomodliæ siê do swojego patrona o wsparcie w doczesnym ¿yciu . Dobrze jest, jeœli tê modlitwê odmówimy w koœciele p.w. 
naszego patrona np. Marii, Jana czy Antoniego, bo takie koœcio³y s¹ w Miñsku Mazowieckim i bliskiej okolicy.
Dzieñ zaduszny, jest dniem modlitwy za dusze zmar³ych zw³aszcza z naszej rodziny. Tradycj¹ sta³o siê, ¿e tego dnia odwiedzamy groby naszych 
bliskich sercu osób i zapalmy symboliczne znicze. Tego dnia, a nie innego, na cmentarzach odprawiane s¹ msze za dusze zmar³ych. W tym roku, ze 
wzglêdu na pandemiê cmentarze w w/w dni by³y zamkniête i trzeba by³o iœæ póŸniej, jeœli ktoœ nie by³ wczeœniej.
Dzieñ Zaduszny dla wielu osób jest smutnym dniem. Nie ma siê z czego cieszyæ matka stoj¹ca nad grobem syna, który „zapi³ siê” na œmieræ albo pijany 
nagle wtargn¹³ na jezdniê i zosta³ œmiertelnie potr¹cony przez samochód. ̄ ona i dzieci te¿ nie maj¹ powodu do radoœci stoj¹c nad grobem mê¿a i ojca, 
który by³ alkoholikiem. Nie chcia³ siê leczyæ terapeutycznie i zmar³ na marskoœæ w¹troby . Takich przyk³adów mo¿na mno¿yæ jeszcze wiêcej i takich, 
które dotycz¹ równie¿ kobiet, którym alkohol odebra³ ¿ycie i ojciec musia³ zajmowaæ siê sam osieroconymi dzieæmi.
W te dni warto wiêc zastanowiæ siê nad swoim ¿yciem i ¿yciem bliskich osób, którzy odeszli z tego œwiata nie koniecznie w glorii œwiêtych.

M¹¿ jest w ci¹gu ju¿ trzeci tydzieñ. Nie wiadomo, kiedy bêdzie móg³ wróciæ do pracy   
i czy w ogóle bêdzie do czego wracaæ, bo w³aœciciel stolarni stwierdzi³, ¿e jest na 
skraju bankructwa - mówi pani Ewa. Dodaje, ¿e na powrót mê¿a do aktywnoœci 
zawodowej bardzo liczy nie tylko ze wzglêdów ekonomicznych. Praca pozwala 
Andrzejowi w miarê trzymaæ na³óg w ryzach nawet jeœli wieczorem siê napije, rano 
musi wstaæ, ubraæ siê, pokazaæ ludziom. A w czasie epidemii? Zmusza siê do wyjœcia 
tylko, jeœli koñczy mu siê alkohol.
Andrzej od lat zmaga siê z chorob¹ alkoholow¹  z ró¿nymi skutkami. Jeœli chodzi na 
terapiê, uczestniczy w mityngach, zdarzaj¹ siê d³u¿sze okresy abstynencji. Jednak 
wystarczy iskra zapalna: problemy finansowe, œmieræ jego ojca i Andrzej zupe³nie siê 
zapada. Zdarza³o siê ju¿, ¿e pani Ewa dzwoni³a do szefa i t³umaczy³a nieobecnoœæ mê¿a 
w pracy rozstrojem ¿o³¹dka czy piln¹ potrzeb¹ zawiezienia teœciowej do lekarza.

Obecna sytuacja jest dla rodziny szczególnie trudna (Ewa i Andrzej maj¹ trojê 
dzieci). Adaœ jest jeszcze ma³y  biega po ca³ym domu i przeszkadza Asi (8 lat) oraz 
Pawe³kowi (12 lat) w domowych lekcjach. Pani Ewa wychodzi do pracy w po-
bliskim sklepie. Dzieæmi wówczas opiekuje siê babcia, a zamroczony od kilku-
nastu dni ojciec praktycznie nie wychodzi ze swojego pokoju, gdzie pije bez kon-
troli. Czas pandemii wyzwoli³ podobne dramaty w wielu polskich rodzinach. 
Niepewnoœæ, brak pracy i strach wpêdzaj¹ w sid³a na³ogu osoby, które wczeœniej 
jakoœ sobie z nim radzi³y. Rodziny z problemem alkoholowym mog¹ jednak 
znaleŸæ pomoc nawet w czasie koronawirusa.
Pandemia oraz problemy z ni¹ zwi¹zane mog¹ zaostrzaæ i uwypuklaæ problem 
nadu¿ywania alkoholu przez osoby bliskie. Mimo oczywistych zmian podykto-
wanych obecn¹ sytuacj¹ instytucje œwiadcz¹ce pomoc rodzinie z problemem 
alkoholowym funkcjonuj¹ i mo¿na siê do nich zwróciæ z proœb¹ o rozmowê czy 
poradê  mówi Jolanta Terlikowska, kierownik Dzia³u do Spraw Rodziny i M³o-
dzie¿y Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Osoby, które nie korzysta³y wczeœniej z us³ug poradni terapii uzale¿nienia od 
alkoholu z powodu picia bliskiej osoby, mog¹ skontaktowaæ siê z poradni¹ 
najbli¿sz¹ miejscu zamieszkania. Telefonicznie uzyskaj¹ informacjê na temat 
mo¿liwoœci umówienia wizyty oraz jej formy.
Dane teleadresowe placówek leczenia uzale¿nieñ mo¿na znaleŸæ pod adresem: 
http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa. Ci, którzy przed wybuchem 

foto: Jacek Maria Jeliñski
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Opracowanie dzia³u - JMJ

Trwa jeszcze drugi nabór wniosków o dofi-
nansowanie domowych instalacji PV. Z³o-
¿enie wniosku jest mo¿liwe na stronie 
gov.pl po zalogowaniu siê do panelu Mój 
GOV i wybraniu e-us³ugi „Skorzystaj z pro-
gramu Mój pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ 
refundacjê kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, 
kto w ubieg³ym lub w tym roku zbudowa³, 
uruchomi³ i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sie-
ci energetycznej PGE swoj¹ przydomow¹ 
instalacjê fotowoltaiczn¹. Wystarczy 
przys³aæ wniosek. Maksymalna kwota, jak¹ 
mo¿emy otrzymaæ to ok. 5 tys. z³. „Mój 
pr¹d” pokrywa do po³owy koszty zakupu     
i monta¿u mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

Program jest dofinansowany

z bud¿etu Pañstwa.

ciep³y, tani dom
2Czy mo¿liwe jest tanie ogrzanie domu o powierzchni ca³kowitej 150 m  przez ca³y rok za pomoc¹ 

pompy ciep³a? Wraz z przygotowaniem ciep³ej wody u¿ytkowej?
Parter z poddaszem u¿ytkowym, bez gara¿u.
Energia elektryczna tylko dostarczana z sieci PGE, taryfa G12. 
Do obliczeñ przyjêliœmy wartoœæ 0,45 z³/1 kWh.

Dok³adne dane dotycz¹ce kosztów eksploatacji by³y zbierane i notowane przez ostatnie lata:
(ca³y rok liczony jest w okresie 1 wrzesieñ - 31 sierpieñ)
ca³y rok  2017  - 1827 z³
ca³y rok 2018 - 1732 z³
ca³y rok 2019 - 1538 z³
ca³y rok 2020 - 1381 z³ 

Jest to kwota za ogrzewanie oraz przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej dla czteroosobowej 
rodziny. Automatyka pompy ciep³a jest ustawiona na utrzymanie w budynku temperatury 22,5 
stopnie. W ostatnim okresie pomiarowym, a trzecim roku eksploatacji koszty obni¿one zosta³y 
poni¿ej 1500 z³. Przyczyni³a siê do tego bardzo ciep³a zima, oraz fakt, i¿ po trzech latach nowy 
budynek w koñcu wysech³. 

epidemii rozpoczêli terapiê wspó³uzale¿nienia w poradni, 
maj¹ mo¿liwoœæ jej kontynuowania. W zwi¹zku z ograni-
czeniami zalecane s¹ rozmowy online lub telefoniczne. 
Szczegó³y mo¿na uzyskaæ, kontaktuj¹c siê z w³aœciw¹ pla-
cówk¹. Rozwi¹zaniem jest tak¿e kontakt z lokalnym punktem 
informacyjno-konsultacyjnym, który dzia³a w wielu gminach  
i miastach. Pracownicy poinformuj¹ o mo¿liwych i dostêp-
nych aktualnie formach wsparcia.

Dni refleksji
nad ¿yciem 
Dni refleksji
nad ¿yciem 

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

•ród³o: materia³y opracowane przez Instytut £ukasiewicza
na zlecenie Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

A d o p t u j ! N i e k u p u j . . .

zielona gmina

www.zwierzakizminska.facebook.pl

IZOLACJA STA£A SIÊ KOSZMAREM
dramat rodzin z problemem alkoholowym

Gdzie szukaæ wsparcia?
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Œwiêtych powinien byæ dniem radosnym, bo jak sama nazwa wskazuje, tego dnia swoje „imieniny” obchodz¹ wszyscy nasi patroni, którzy zostali 
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skraju bankructwa - mówi pani Ewa. Dodaje, ¿e na powrót mê¿a do aktywnoœci 
zawodowej bardzo liczy nie tylko ze wzglêdów ekonomicznych. Praca pozwala 
Andrzejowi w miarê trzymaæ na³óg w ryzach nawet jeœli wieczorem siê napije, rano 
musi wstaæ, ubraæ siê, pokazaæ ludziom. A w czasie epidemii? Zmusza siê do wyjœcia 
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jakoœ sobie z nim radzi³y. Rodziny z problemem alkoholowym mog¹ jednak 
znaleŸæ pomoc nawet w czasie koronawirusa.
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Opracowanie dzia³u - JMJ
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IZOLACJA STA£A SIÊ KOSZMAREM
dramat rodzin z problemem alkoholowym

Gdzie szukaæ wsparcia?
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Maryla z Zielonego Wzgórza, Sarah McCoy - Œwiat Ksi¹¿ki, 2020

Niezwyk³a, p³yn¹ca prosto z serca powieœæ dla mi³oœniczek serii Ania z Zielonego Wzgórza oraz mistrzowskiego pióra 
Sarah McCoy. Kreœli obraz codziennego ¿ycia mieszkañców Wyspy Ksiêcia Edwarda w okresie, zanim przyby³a tam 
Ania. Ka¿dy z nas na pewno pamiêta Aniê z Zielonego Wzgórza i jej przygody od momentu, kiedy w roku 1876 
przyby³a na farmê rodzeñstwa Maryli i Mateusza Cuthbertów. Niejednemu z Was, drodzy Czytelnicy, przemknê³y 
przez myœl pytania, dlaczego w³aœciwie Maryla i jej brat pozostali samotni do koñca ¿ycia? Co zawa¿y³o na podjêciu 
takiej, a nie innej decyzji? Czy spowodowa³ to splot niesprzyjaj¹cych okolicznoœci, czy ich w³asne wybory? Dlaczego 
jako starsi ludzie wci¹¿ mieszkali razem i wspólnie prowadzili gospodarstwo? Pozycja obowi¹zkowa dla mi³oœniczej 
Ani z Zielonego Wzgórza oraz powieœci historycznych.

SzadŸ, Igor Brejdygant - Marginesy, 2020

Las. M³oda dziewczyna. Wygl¹da, jakby spa³a. Ale nie œpi. Wie, ¿e zaraz umrze. I czuje, co robi z ni¹ jej morderca, tyle 
¿e nie jest w stanie nawet mrugn¹æ. Kiedy nad ranem zostaj¹ znalezione zw³oki, na miejscu zjawia siê komisarz 
Agnieszka Polkowska. Nikt nie chce z ni¹ pracowaæ - zbyt wiele wymaga, s³ynie z ostrego jêzyka i jest bardziej 
inteligentna od kolegów. Jej zaanga¿owanie w ka¿d¹ ze spraw nie bierze siê znik¹d: ma kilka tajemnic i wola³aby siê 
nimi nie dzieliæ. Ostatnie, czego jej trzeba, to b³yskotliwy psychopata - cz³owiek, który odczuwa emocje tylko wtedy, 
gdy poluje. Gdy wybiera dziewczyny, osacza je i zabija: powoli, delektuj¹c siê ich cierpieniem. Jest precyzyjny i me-
todyczny, przekonany, ¿e nikt mu nie dorówna. Nie pope³nia b³êdów. Do czasu. Kiedy na jego drodze staje komisarz 
Polkowska, bêdzie musia³ zmierzyæ siê z równym mu przeciwnikiem, kimœ, kto potrafi rozgryŸæ tok jego 
rozumowania i pod¹¿yæ za makabrycznymi wskazówkami.

YOU TUBER - Dragon, 2020

W najbli¿szych latach najwiêksze zapotrzebowanie na specjalistów bêdzie w zawodach, które jeszcze nie powsta³y. 
Dziœ mo¿emy mówiæ o profesjach powsta³ych na zajêciach, o których parê lat temu nikt jeszcze nie myœla³, ¿e mog¹ 
s³u¿yæ do zarabiania. Niniejsza publikacja przybli¿a historiê youtubera jako nowego zawodu, doradza, jak nim 
zostaæ, przedstawia najwa¿niejsze postaci, korzyœci  z wykonywanej pracy, a tak¿e wi¹¿¹ce siê z tym zawodem 
zagro¿enia.

Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach 
œwiêtuje obchody 11 listopada. W bibliotece przygotowaliœmy gazetkê 
tematyczn¹ zawieraj¹c¹ kalendarium, ciekawostki o Józefie Pi³sudskim 
ukryte pod q-kodami, a tak¿e instrukcje jak wykonaæ kokardê narodo-
w¹. W pomieszczeniu biblioteki czytelnicy mogli zapoznaæ siê z ksi¹¿-
kami zwi¹zanymi z 11 listopada, które s¹ dostêpne w bibliotece i cze-
kaj¹ na wypo¿yczenie.
Dla mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki Biblioteka przygotowa³a 
ró¿ne aktywnoœci, nad którymi patronat obj¹³ Wójt Gminy p. Antoni 
Janusz Piechoski. Pierwsza aktywnoœæ to konkurs pt. „Razem dla Nie-
podleg³ej”, skierowany do dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych   z 
terenu gminy Miñsk Mazowiecki, drugi to konkurs fotograficzny pt. 
„Œlady wolnoœci w Gminie Miñsk Mazowiecki”, skierowany do miesz-
kañców gminy Miñsk Mazowiecki, powy¿ej 18 roku ¿ycia.
Ciekaw¹ propozycj¹ jest tak¿e I internetowa gra wiejska „Niepodleg³a”, 
która powsta³a dziêki wspó³pracy Biblioteki ze Szko³¹ Podstawow¹ im. 
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Stojad³ach, OSP Brzóze, OSP Sto-
jad³a i 1 Mazowieck¹ Dru¿yn¹ Harcerzy „Szturm” im. hm. RP S. Sedla-
czka ze Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Gra dostêpna jest na 
stronie internetowej biblioteki do 30 listopada.
Zachêcamy tak¿e do obserwowania profilu biblioteki na Facebooku 
BPG Miñsk Mazowiecki w Stojad³ach.

Urszula Mastalerz

BIBLIOTEKA GMINNA
obchody 11 listopada

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³

Œwiêto Niepodleg³oœci

Uczniowie klasy IV nie zapomnieli o zbli-
¿aj¹cym siê Œwiêcie Niepodleg³oœci.
Wszyscy bardzo pozytywnie zareagowali 
na pomys³ wykonania wspólnego zdjêcia 
i okazania w ten sposób naszych uczuæ 
do Ojczyzny.

S z k o ³ a P o d s t a w o w a - B r z ó z e

Prace uczniów klasy 3 wykonane na konkurs patriotyczny pt.
,,Tu wszêdzie jest moja ojczyzna'’

Szko³a Podstawowa - Janów

Kacper Komuda uczeñ klasy 3 zaj¹³ III 
miejsce w Gminnym Konkursie Plas-
tycznym pt." Razem dla Niepodleg³ej", 
którego organizatorem by³a Biblioteka 
Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki z 
siedzib¹ w Stojad³ach.
Kacprowi gratulujê i ¿yczê dalszych 
sukcesów. To jest w³aœnie praca, któr¹ 
wykona³ laureat. 

Opracowa³a: Renata Miziarska-Grzyb

Gminny Konkurs Plastyczny pt. “ Razem dla Niepodleg³ej”

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci
10 listopada  wziêliœmy  udzia³ w akcji 
MEN „ Szko³a do hymnu”. O symbolicz-
nej godzinie 11.11 „Mazurka D¹brow-
skiego” odœpiewa³y najm³odsze dzieci    
z naszej spo³ecznoœci szkolnej.
W odœwiêtnych strojach z  przypiêtymi  
bia³o-czerwonymi kotylionami dzieci 
dumnie i  piêknie opowiada³y o Polsce,    
a tak¿e œpiewa³y o OjczyŸnie wzruszaj¹ce 
piosenki.
Za swoj¹ pe³n¹ podziwu patriotyczn¹ po-
stawê otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy       
i s³odkie ma³e co nieco.

Szkolne Ko³o Wolontariatu serdecznie 
dziêkuje wszystkim uczniom i rodzi-
com za wk³ad w zbiórkê s³odyczy, arty-
ku³ów szkolnych oraz pieniêdzy dla 
dzieci z Domu Dziecka w Falbogach.
Specjalne uk³ony dla naszej niezawo-
dnej przewodnicz¹cej Rady Rodziców!
Dziœ wszystkie prezenty zosta³y spako-
wane, za kilka dni bêd¹ wywo³ywaæ 
uœmiech na dzieciêcych buziach.

Jesteœcie wspaniali!

Drodzy Rodzice i Uczniowie, jak co roku, zwracamy siê do Was z gor¹c¹ proœb¹ o pomoc w przy- 
gotowaniu Szlachetnej Paczki. Czasy s¹ trudne, ale w³aœnie dlatego postanowiliœmy nie 
odpuszczaæ i mimo wszystko pomóc komuœ spêdziæ beztroskie œwiêta. Mierzymy si³y na 
zamiary, dlatego w tym roku postanowiliœmy pomóc samotnej kobiecie z okolic naszej Szko³y. 
Jej potrzeby nie s¹ wygórowane, nasza spo³ecznoœæ na pewno jest w stanie im sprostaæ. Bardzo 
prosimy, by i w tym dziwnym roku nie byæ obojêtnym. 
Oprócz pieniêdzy zbieramy równie¿ dary rzeczowe wyszczególnione w potrzebach Rodziny- 
szko³a jest otwarta. Serdecznie dziêkujemy za ka¿dy gest wsparcia!

Zrób z nami Szlachetn¹ Paczkê | zrzutka.pl

Zrób z nami Szlachetn¹ Paczkê
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