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Szanowni Pañstwo,

Sesje Rady Gminy s¹ jednymi z wa¿niejszych, 
z punktu widzenia dzia³ania samorz¹du, 
momentami. Jednak sesje przeprowadzane    
w po³owie roku uwa¿ane s¹ za te najwa¿niej-
sze, bowiem z regu³y w tym okresie rajcy 
g³osuj¹ w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego oraz wykonania bud¿etu 
gminy za rok ubieg³y, a tak¿e udzielaj¹ (lub nie) absolutorium w³odarzowi       
z tytu³u jego wykonania.
Tak by³o i tym razem. Obecni na XLI  Sesji Rady Gminy Miñsk Mazowiecki 
radni maj¹c na wzglêdzie m. in. pozytywn¹ opiniê Regionalnej Izby Obra-
chunkowej oraz fakt, ¿e gmina zakoñczy³a rok nadwy¿k¹ bud¿etow¹  jedno-
g³oœnie zag³osowali za przyjêciem uchwa³y w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego i sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Miñsk 
Mazowiecki za 2021 rok. Radni - tak¿e jednog³oœnie udzielili Wójtowi 
absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2021, wystawiaj¹c tym 
samym mi jako w³odarzowi gminy mandat na kolejne miesi¹ce kierowania 
poczynaniami samorz¹du.
Jednog³oœnie udzielone absolutorium stanowi wyraz akceptacji realizacji 
podejmowanych przeze mnie dzia³añ, przyczyniaj¹cych siê do rozwoju gminy 
i polepszaj¹cych jakoœæ ¿ycia jej mieszkañców. Dzia³ania te zosta³y przed-
stawione w opracowanym raporcie za 2021 rok dotycz¹cym sytuacji 
spo³eczno - gospodarczej gminy, stanowi¹cej kontekst dla dzia³añ realizo-
wanych przez w³adze samorz¹dowe w minionym roku.
Drodzy Pañstwo, to dobry moment, aby równie¿ podziêkowaæ wszystkim za 
zaanga¿owanie i efektywn¹ wspó³pracê w minionym 2021 roku. Pragnê 
podziêkowaæ równie¿ za okazan¹ pomoc w realizacjê zadañ oraz za ka¿dy 
rodzaj wsparcia i wszelkie dzia³ania na rzecz naszej gminy. Wsparcie i pomoc 
s¹ istotnym wskaŸnikiem rozwoju oraz kszta³towania nowej jakoœci naszej 
przestrzeni publicznej. Dlatego te¿, Szanowni Pañstwo przyjmijcie moje 
szczere i serdeczne podziêkowania, jak równie¿ deklaracjê do dalszej 
wspó³pracy w bie¿¹cym roku.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l
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W numerze

Uroczystoœci 60 lat OSP w Brzózem

Foto. Jacek Maria Jeliñski

Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biuletynu jest wydrukowany 
w najlepszej drukarni z zachowaniem restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych 
ca³kowit¹ sterylnoœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bardzo 
z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym wirusów, które mog¹ ¿yæ 
na nim najwy¿ej  kilka godzin.

Wakacje. Zabawy i odpoczynek nad wod¹.
Zadbajmy, ¿eby ten czas spêdziæ beztrosko, ale i bezpiecznie.

 Nie k¹pmy siê w nieznanych miejscach.
Zawsze pilnujmy dzieci bawi¹ce siê w wodzie.

Odpoczywajmy tak, ¿eby wróciæ po urlopie 
tylko z mi³ymi wspomnieniami.

A k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

PSZOK

Aktualne godziny funkcjonowania
punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych
w Miñsku Mazowieckim (PSZOK)

Nowy cennik op³at za us³ugi
dostaw wody i odbioru œcieków

Wycinka drzew

Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci, który chce 
wyci¹æ drzewo, ma obowi¹zek zg³osiæ to do 
urzêdu gminy w³aœciwego ze wzglêdu na po³o-
¿enie tej nieruchomoœci. Zezwolenie na wy-
ciêcie drzewa jest potrzebne w przypadku 
ka¿dego drzewa, którego obwód pnia na wyso-
koœci 5 cm od ziemi jest wiêkszy ni¿ 50 cm. 
Gatunek drzewa nie ma tu znaczenia, choæ s¹ tu 
wyj¹tki. Nawet gdy na wysokoœci 5 cm od ziemi 
maj¹ wiêkszy obwód pnia. S¹ nimi:
kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz 
platan klonolistny – jeœli nie przekraczaj¹ do 65 
cm obwodu
topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon 
srebrzysty - mog¹ mieæ najwy¿ej 80 cm w ob-
wodzie.
Ponadto bez zezwolenia mo¿na wyci¹æ:
krzew albo krzewy rosn¹ce w skupisku, o po-

2wierzchni do 25 m ,
drzewa i krzewy z³amane lub wywrócone w wy-
niku dzia³ania czynników naturalnych, wypad-
ku lub katastrofy.
Przed wycink¹ nale¿y dok³adnie sprawdziæ, czy 
w koronie drzew nie ma zasiedlonych gniazd 
ptaków. Je¿eli s¹, wycinka jest mo¿liwa tylko   
od po³owy paŸdziernika do koñca lutego.

Brzóze - jubileusz OSP

Informujemy, ¿e w dniu 15 czerwca na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody 
Polskie zosta³a opublikowana informacja o za-
twierdzeniu taryfy dotycz¹cej zbiorowego zao-
patrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania 
œcieków na terenie gminy Miñsk Mazowiecki na 
okres 3 lat. Prosimy o zapoznanie siê z nowymi 
stawkami op³at poprzez wejœcie na stronê 
internetow¹, znajduj¹c¹ siê pod adresem: 
www.wodypolskie.bip.gov.pl

Od dnia 4 lipca br. rejestracja /przerejestrowa-
nie pojazdu w Wydziale Komunikacji i Tran-
sportu Drogowego Starostwa Powiatowego     
w Miñsku Mazowieckim ul. Koœciuszki 3, mo¿-
liwa bêdzie wy³¹cznie po wczeœniejszej rezer-
wacji wizyty www.bezkolejki.eu/spminskmaz/ 
lub telefonicznie pod numerem 25 759 87 16.
Jeœli nie umówisz siê na wizytê nie bêdziemy 
mogli Ciê obs³u¿yæ! W pozosta³ych sprawach 
obs³uga odbywaæ siê bêdzie na dotychcza-
sowych zasadach.

Zmiany w Wydziale Komunikacji

Pomoc zwierzêtom

Zwierzêta udomowione s¹ skazane tylko na na-
sz¹ opiekê. Pozbawiaj¹c jej, skazujemy je na 
wielkie cierpienia. Decyduj¹c siê na psa lub kota 
mieszkaj¹cego w domu opiekunowie bior¹ na 
siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ za ich dobrostan.
Zauwa¿one zwierzêta bezdomne nale¿y zg³a-
szaæ w godz. pracy urzêdu pod numerem telefonu:  
25 756 25 40. Poza godzinami pracy urzêdu oraz 
w weekendy Powiatowemu Centrum Zarz¹dza-
nia Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia 
pod numerem telefonu: 25  758  62 64. Osoby, 
które mog³y by pomóc nam w opiece nad  zwie-
rzêtami, oferuj¹c im Dom Tymczasowy prosimy 
o kontakt w celu ustalenia zasad i zakresu 
wspó³pracy.

2 lipca druhowie z OSP Brzóze obchodzili 60 lat 
istnienia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. 
Gratulujemy tak piêknego jubileuszu i dziê-
kujemy za pe³ne poœwiêcenia dzia³anie na rzecz 
bezpieczeñstwa mieszkañców naszej gminy .

Gminna 
Komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych
w Miñsku Mazowieckim zaprasza

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
15 00

w godz. 16 - 18

00 00wtorek w godzinach 12  - 19
œroda, czwartek, pi¹tek, sobota 

00 00w godzinach 8  - 16

Rocznica wybuchu Powstania

Powstanie Warszawskie – bój o woln¹ Polskê.
Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, 
gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” pow-
stanie warszawskie rozpoczê³o siê 1 sierpnia 
1944 r. o 17:00, tzw. godzinie „W”. Mia³o na 
celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej 
okupacji przed wkroczeniem do niej Armii 
Czerwonej. Armia Krajowa i w³adze Polskiego 
Pañstwa Podziemnego zamierza³y ujawniæ siê   
i wyst¹piæ wobec Polskiego Komitetu Wyzwo-
lenia Narodowego (utworzonego w Lublinie      
i zale¿nego od woli Stalina) w roli gospodarza, 
jako jedyna legalna w³adza niepodleg³ej 
Rzeczypospolitej. Powstanie, planowane na 
kilka dni, upad³o 3 paŸdziernika po 63 dniach 
walki. W jego wyniku zginê³o od 16 tys. do 18 
tys. ¿o³nierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. 
cywilów. Po kapitulacji Warszawa zosta³a 
doszczêtnie zniszczona przez Niemców.
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23 czerwca 2022 roku odby³a siê uroczysta XLI Sesja Rady 
Gminy, podczas której zosta³a podjêta uchwa³a nadaj¹ca 
pierwszy w historii gminy tytu³ „Zas³u¿ony dla Gminy 
Miñsk Mazowiecki“.

Zaszczytny tytu³ otrzyma³a Pani Anna Kosobudzka, 
która od czasu reaktywacji samorz¹du gminnego w 1990 
roku przez ponad 30 lat pe³ni³a funkcjê Skarbnika Gminy 
Miñsk Mazowiecki.

Podczas sesji Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki Antoni Janusz 
Piechoski wrêczy³ uczniom i absolwentom  klas IV-VIII nagrody za 
szczególne osi¹gniêcia w nauce i pracy spo³ecznej.

Miko³aj Wawrzyniak, Zuzanna Ostrowska, Bart³omiej Wocial

Joanna Zgiep, Jan  Jarzyna, Krzysztof Janiszewski

Arkadiusz Mroczek, Julia Fabijañska, Franciszek Bilewicz

Pawe³ Ziêdalski, Karol Podobas Wiktoria Branicka, Natalia  Kocbus, Patrycja Golañska

Amelia Anna Roguska, Amelia Sieradzan, Filip Zalewski Adrian Celiñski, Dawid Komuda, Martyna ¯eberek 

Podczas sesji zostali te¿ odczytani laureaci nagród i wyró¿nieñ Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki za uzyskane w 2021 roku osi¹gniêcia sportowe. 
Laureatami zostali: Pani Helena Kêdziora, Pani Lena Jackowska i Pan Cezary Jackowski. 
Szczególne wyró¿nienia przyznano trenerom  sportowym: Panu Arturowi Wocialowi i Panu Zdzis³awowi Wi¹ckowi. 

Wydarzenie uœwietni³ tak¿e wystêp grupy teatralnej Team-T ze Szko³y 
Podstawowej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Zamieniu .
Dziêkujemy opiekunowi grupy Pani Anecie Gut oraz wszystkim jej cz³on-
kom za fenomenalne przedstawienie ró¿nych postaw doros³ych w ¿yciu 
codziennym.

Korzystaj¹c z donios³oœci czerwcowej Sesji RG, Wójt Gminy wraz z Przewodnicz¹cym Rady 
Gminy wrêczyli podziêkowanie koordynatorowi rejestracji Pani Patrycji Bogusz oraz ca³emu 
zespo³owi Samodzielnego Publicznego Zespo³owi Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazowiec-
kim za udzielon¹ pomoc osobom przyby³ym z Ukrainy, które znalaz³y schronienie na terenie 
Gminy Miñsk Mazowiecki oraz za wsparcie udzielone Samorz¹dowi Terytorialnemu w reali-
zacji akcji pomocowej na rzecz uchodŸców wojennych.

SP im. Marii Konopnickiej w Brzózem

SP im. Karola Wojty³y w Hucie Miñskiej SP im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Zamieniu

SP im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce SP im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Stojad³ach

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y  

SP im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie

SP im. Gen. Józefa Hallera w Mariance
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Czerwiec w oddziale przedszkolnym w Stojad³ach

Nie trudno siê domyœliæ, ¿e czerwiec by³ dla nas 
miesi¹cem niezwykle emocjonuj¹cym. Jako ¿e 
pierwszego czerwca, obchodzimy Miêdzyna-
rodowy Dzieñ Dziecka, nowy miesi¹c rozpo-
czêliœmy z przytupem. W tym roku, z okazji 
Dnia Dziecka, zorganizowaliœmy dla naszych 
milusiñskich wyj¹tkow¹ niespodziankê.
Pierwszego czerwca, wszystkie grupy przed-
szkolne, uda³y siê w niezwyk³¹ podró¿ do gos-
podarstwa agroturystycznego „Akacjowy Za-
k¹tek”. Na miejscu czeka³o nas ca³e mnóstwo 
atrakcji. Dzieci mia³y okazjê przejechaæ siê na 
wozie z sianem, wydoiæ krowê (sztuczn¹) czy 
zrobiæ pranie przy u¿yciu tary. By³o strzelanie  
z ³uku oraz zabawy na placu zabaw. Przemili 
gospodarze, ugoœcili nas pysznym ciastem        
i kie³baskami z grilla oraz zaprosili na spacer po 
swoim gospodarstwie. 
Okaza³o siê, ¿e w tym magicznym miejscu, 
mieszka ca³kiem sporo „lokatorów”. By³y 
króliki, kozy, rodzina jeleni  i najwiêksza 
atrakcja tego miejsca... alpaki. Dzieci by³y 
zachwycone. ¯aden - nawet najm³odszy 
przedszkolak, nie odmówi³ sobie przyjemnoœci 
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Maj¹c na wzglêdzie rozwój gminy Miñsk 
Mazowiecki oraz podnoszenie jej atrakcyj-
noœci dla potencjalnych inwestorów zachê-
camy w³aœcicieli gruntów do wspó³pracy z Urzê-
dem Gminy Miñsk Mazowiecki w celu stworze-
nia oferty gruntów inwestycyjnych. 
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani aby pro-
mowaæ swoje grunty wœród potencjalnych in-
westorów lub te¿ chcieliby Pañstwo nawi¹zaæ 
za poœrednictwem Urzêdu Gminy kontakt z po-
tencjalnymi inwestorami  prosimy o zg³oszenie 
tego faktu w Punkcie Obs³ugi Inwestora Urzê-
du Gminy Miñsk Mazowiecki. 
Szczególnie zachêcamy do kontaktu w³aœci-
cieli nieruchomoœci przeznaczonych w miej-
scowych planach zagospodarowania prze-
strzennego oraz w studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego na 
cele produkcyjne lub us³ugowe do nawi¹zania 
wspó³pracy w celu promowania terenów inwe-
stycyjnych.  

I n ve s t  i n
G m i n a M i ñ s k M a z o w i e c k i

Gmina Miñsk Mazowiecki jako tegoroczny 
laureat konkursu Grunt na Medal to miejsce 
przyjazne inwestorom, dlatego te¿ zachêcamy 
osoby fizyczne i firmy do lokalizacji na terenie 
Gminy Miñsk Mazowiecki swoich inwestycji. 
Zarówno ma³e, œrednie jak i du¿e przedsiêbior-
stwa znajd¹ w naszej gminie zarówno dogodne 
tereny do inwestowania, jak i kapita³ ludzki 
oraz wsparcie ze strony administracji samo-
rz¹dowej.
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani inwes-
towaniem w gminie Miñsk Mazowiecki i chcie-
liby Pañstwo nawi¹zaæ za poœrednictwem 
Urzêdu Gminy kontakt z potencjalnymi w³aœ-
cicielami terenów przeznaczonych pod inwe-
stycjê lub chcieli by Pañstwo otrzymaæ szcze-
gó³owe informacje na temat przeznaczenia 
nieruchomoœci i mo¿liwoœci inwestycyjnych na 
danym terenie prosimy o zg³oszenie tego faktu 
w Punkcie Obs³ugi Inwestora Urzêdu Gminy 
Miñsk Mazowiecki. 

gmina Miñsk Mazowiecki

2022

dla w³aœcicieli gruntów dla inwestora

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki
ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki

Kontakt: w godzinach pracy urzêdu: pon. 8-17, wt.-czw. 8-16, pt. 8-15
tel.: 25 756 25 11, e-mail: gp@minskmazowiecki.pl

prosimy o wczeœniejsze umawianie wizyt

Gminny Punkt Obs³ugi 
Inwestora

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

pog³askania oraz nakarmienia tych nie-
zwyk³ych zwierz¹t. Na d³ugo zapamiêtamy 
chwile spêdzone w tym magicznym miejscu. 
Po roku intensywnej nauki, ka¿dy przedszkolak 
poszczyciæ siê mo¿e rozleg³¹ wiedz¹ na wielu 
p³aszczyznach. Wiemy jak wa¿ne jest czytanie 
ksi¹¿ek, które s¹ kopalni¹ wiedzy i Ÿród³em 
rozrywki. Dlatego, pod koniec czerwca, sko-
rzystaliœmy z zaproszenia Pañ Bibliotekarek     
i udaliœmy siê do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Stojad³ach. Ka¿da grupa przedszkolna, 
wziê³a udzia³ w zajêciach bibliotecznych, pro-
muj¹cych czytanie ksi¹¿ek. 
Panie Bibliotekarki w ciekawy i przystêpny 
sposób, opowiedzia-y nam o zasadach panu-
j¹cych w bibliotece oraz udzieli³y wielu cen-
nych rad jak obchodziæ siê z ksi¹¿kami.
Wszystkie grupy przedszkolne, mia³y mo¿li-
woœæ wypo¿yczyæ kilka wybranych ksi¹¿ek do 
sali, które nastêpnie wspólnie czytaliœmy.        
Z pewnoœci¹, na d³ugo zapamiêtamy t¹ nie-
samowit¹ lekcjê biblioteczn¹, a pakuj¹c waka-
cyjn¹ walizkê, nie zapomnimy o spakowaniu 
ciekawej lektury.  

Dnia 24 czerwca, wszystkie przedszkolaki, ¿e-
gna³y kolegów i kole¿anki z najstarszej grupy 
przedszkolnej tzw. „Zerówki”.
Szeœciolatki, z okazji zakoñczenia przedszkola, 
przygotowa³y nie lada uroczystoœæ, na któr¹ 
zaprosi³y swoich ukochanych rodziców oraz 
kolegów z m³odszych  grup przedszkolnych.
„Starszaki” w weso³ych wierszach i piosenkach 
po¿egna³y m³odszych kolegów oraz ukochane 
przedszkole, ¿ycz¹c goœciom udanych i bez-
piecznych wakacji. My ¿yczymy naszym dziel-
nym absolwentom samych sukcesów na nowej, 
szkolnej drodze ¿ycia.
Koñcz¹c rok szkolny, wszystkim dzielnym 
przedszkolakom, ¿yczymy cudownych wakacji 
i do zobaczenia we wrzeœniu...

W czerwcu dzieci z oddzia³ów przedszkolnych 
przy SP im. ks. A. Tyszki w Janowie, wziê³y 
udzia³ w  prozdrowotnej kampanii  #¯yj dobrze 
w obszarze Profilaktyka w ramach wieloletniej 
wspó³pracy z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno -
Epidemiologiczn¹ w Miñsku Mazowieckim 
poprzez promowanie zdrowego stylu ¿ycia i kszta³t-
owania postaw prozdrowotnych od najm³od-
szych lat. G³ównym celem programu by³a 
ochrona dzieci przed szkodliwym wp³ywem 
dymu tytoniowego, zwiêkszenie wiedzy rodzi-
ców w tym zakresie oraz kszta³towanie œwiado-
mych i asertywnych postaw wœród dzieci doty-
cz¹cych ochrony ich zdrowia w przypadku 
bezpoœredniego kontaktu z osobami pal¹cymi.
W projekcie wziê³o udzia³ 29 dzieci 5 i 6 letnich, 
które pod kierunkiem Pani Ma³gorzaty 
Szostak i Pani Agnieszki Pielasy uczestni-
czy³y w zajêciach dydaktycznych o nastêpuj¹-
cej tematyce:

,,Wycieczka po okolicy przedszkola”
„Co i dlaczego dymi?”
„Jak siê czujê, kiedy dymi papieros?”
,,Co siê dzieje, gdy ludzie pal¹ papierosy?”
,,Jak unikaæ dymu papierosowego?”

D i n u œ w J a n o w i e 
Na pocz¹tku dzieci zosta³y zapoznane z g³ów-
nym bohaterem programu dinozaurem Dinu-
siem i nauczy³y siê o nim piosenki. Nastêpnie 
obserwowa³y Ÿród³a dymu, poszerza³y swoj¹ 
wiedzê dotycz¹c¹ ich rodzajów i przyczyn wy-
dobywania siê, zwiêksza³y swoj¹ wiedzê na te-
mat szkodliwoœci dymu papierosowego oraz 
skutków palenia papierosów. Dowiedzia³y siê 
jak nale¿y zachowywaæ siê w zadymionych po-
mieszczeniach oraz jak sobie radziæ, gdy inni 
pal¹ papierosy. Dzieci wykona³y dwie prace 
plastyczne o tematyce antynikotynowej. W jed-
n¹ z nich zaanga¿owa³y równie¿ rodziców.
Dzieci bardzo chêtnie i aktywnie uczestniczy³y 
w zajêciach, które by³y dostosowane do ich 
mo¿liwoœci i umiejêtnoœci. Dziêki programowi 
poszerzy³y swoj¹ i swoich rodziców wiedzê na 
temat profilaktyki antynikotynowej.

Opracowa³a - Ma³gorzata Szostak

Podsumowanie projektu odby³o siê
21 czerwca w obecnoœci 

Pani Lidii Padzik i Pani Ewy Kowalskiej  
z miñskiego SANEPD-u, 

którym serdecznie dziêkujemy 
Za inspiracje i nagrody.

Magdalena Pawelec
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poszczyciæ siê mo¿e rozleg³¹ wiedz¹ na wielu 
p³aszczyznach. Wiemy jak wa¿ne jest czytanie 
ksi¹¿ek, które s¹ kopalni¹ wiedzy i Ÿród³em 
rozrywki. Dlatego, pod koniec czerwca, sko-
rzystaliœmy z zaproszenia Pañ Bibliotekarek     
i udaliœmy siê do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Stojad³ach. Ka¿da grupa przedszkolna, 
wziê³a udzia³ w zajêciach bibliotecznych, pro-
muj¹cych czytanie ksi¹¿ek. 
Panie Bibliotekarki w ciekawy i przystêpny 
sposób, opowiedzia-y nam o zasadach panu-
j¹cych w bibliotece oraz udzieli³y wielu cen-
nych rad jak obchodziæ siê z ksi¹¿kami.
Wszystkie grupy przedszkolne, mia³y mo¿li-
woœæ wypo¿yczyæ kilka wybranych ksi¹¿ek do 
sali, które nastêpnie wspólnie czytaliœmy.        
Z pewnoœci¹, na d³ugo zapamiêtamy t¹ nie-
samowit¹ lekcjê biblioteczn¹, a pakuj¹c waka-
cyjn¹ walizkê, nie zapomnimy o spakowaniu 
ciekawej lektury.  

Dnia 24 czerwca, wszystkie przedszkolaki, ¿e-
gna³y kolegów i kole¿anki z najstarszej grupy 
przedszkolnej tzw. „Zerówki”.
Szeœciolatki, z okazji zakoñczenia przedszkola, 
przygotowa³y nie lada uroczystoœæ, na któr¹ 
zaprosi³y swoich ukochanych rodziców oraz 
kolegów z m³odszych  grup przedszkolnych.
„Starszaki” w weso³ych wierszach i piosenkach 
po¿egna³y m³odszych kolegów oraz ukochane 
przedszkole, ¿ycz¹c goœciom udanych i bez-
piecznych wakacji. My ¿yczymy naszym dziel-
nym absolwentom samych sukcesów na nowej, 
szkolnej drodze ¿ycia.
Koñcz¹c rok szkolny, wszystkim dzielnym 
przedszkolakom, ¿yczymy cudownych wakacji 
i do zobaczenia we wrzeœniu...

W czerwcu dzieci z oddzia³ów przedszkolnych 
przy SP im. ks. A. Tyszki w Janowie, wziê³y 
udzia³ w  prozdrowotnej kampanii  #¯yj dobrze 
w obszarze Profilaktyka w ramach wieloletniej 
wspó³pracy z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno -
Epidemiologiczn¹ w Miñsku Mazowieckim 
poprzez promowanie zdrowego stylu ¿ycia i kszta³t-
owania postaw prozdrowotnych od najm³od-
szych lat. G³ównym celem programu by³a 
ochrona dzieci przed szkodliwym wp³ywem 
dymu tytoniowego, zwiêkszenie wiedzy rodzi-
ców w tym zakresie oraz kszta³towanie œwiado-
mych i asertywnych postaw wœród dzieci doty-
cz¹cych ochrony ich zdrowia w przypadku 
bezpoœredniego kontaktu z osobami pal¹cymi.
W projekcie wziê³o udzia³ 29 dzieci 5 i 6 letnich, 
które pod kierunkiem Pani Ma³gorzaty 
Szostak i Pani Agnieszki Pielasy uczestni-
czy³y w zajêciach dydaktycznych o nastêpuj¹-
cej tematyce:

,,Wycieczka po okolicy przedszkola”
„Co i dlaczego dymi?”
„Jak siê czujê, kiedy dymi papieros?”
,,Co siê dzieje, gdy ludzie pal¹ papierosy?”
,,Jak unikaæ dymu papierosowego?”

D i n u œ w J a n o w i e 
Na pocz¹tku dzieci zosta³y zapoznane z g³ów-
nym bohaterem programu dinozaurem Dinu-
siem i nauczy³y siê o nim piosenki. Nastêpnie 
obserwowa³y Ÿród³a dymu, poszerza³y swoj¹ 
wiedzê dotycz¹c¹ ich rodzajów i przyczyn wy-
dobywania siê, zwiêksza³y swoj¹ wiedzê na te-
mat szkodliwoœci dymu papierosowego oraz 
skutków palenia papierosów. Dowiedzia³y siê 
jak nale¿y zachowywaæ siê w zadymionych po-
mieszczeniach oraz jak sobie radziæ, gdy inni 
pal¹ papierosy. Dzieci wykona³y dwie prace 
plastyczne o tematyce antynikotynowej. W jed-
n¹ z nich zaanga¿owa³y równie¿ rodziców.
Dzieci bardzo chêtnie i aktywnie uczestniczy³y 
w zajêciach, które by³y dostosowane do ich 
mo¿liwoœci i umiejêtnoœci. Dziêki programowi 
poszerzy³y swoj¹ i swoich rodziców wiedzê na 
temat profilaktyki antynikotynowej.

Opracowa³a - Ma³gorzata Szostak

Podsumowanie projektu odby³o siê
21 czerwca w obecnoœci 

Pani Lidii Padzik i Pani Ewy Kowalskiej  
z miñskiego SANEPD-u, 

którym serdecznie dziêkujemy 
Za inspiracje i nagrody.

Magdalena Pawelec
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Foto - Jacek Maria Jeliñski

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Zamienie

Zamienie. Pierwsze wzmianki o tej miejscowoœci pochodz¹ z roku 1476. „Johannes de Zamyenye incisor domini 
ducis“ posiada³ te dobra wraz ze wsiami: Niedzia³ka, Osiny i Stojad³a w ówczesnym powiecie czerskim. Rok 1887 - 
wtedy folwark Zamienie zostaje oddzielony od dóbr Rudzienko. Wieœ posiada³a 12 drewnianych budynków. 
Dziœ to jedna z bardziej znacz¹cych miejscowoœci w gminie Miñsk Mazowiecki. Przechodzi przez ni¹ droga krajowa 
nr 50 z wa¿nym i bezpiecznym skrzy¿owaniem bezkolizyjnym. Znajduje siê tu szko³a podstawowa im. Marsza³ka 
Józefa Pi³sudskiego - niedawno uroczyœcie obchodzono jej stulecie, oraz parafia rzymskokatolicka Zwiastowania 
Pañskiego z nowym koœcio³em. Parafiê erygowa³ Kard. Józef Glemp 3 maja 1990 roku. Na zdjêciu widaæ tak¿e 
budynki stra¿nicy OSP z panelami PV oraz Stacjê Uzdatnia Wody, która zasila miejscowy wodoci¹g. 

o z n a j s w o j ¹ g m i n êP

nowe inwestycje   
uznanych firm

na terenie gminy

Foto - Jacek Maria Jeliñski

Firma CARSED to znany i ceniony przed-
stawiciel samochodów produkowanych   
u naszych po³udniowych s¹siadów, czyli 
SKODA. Siedziba firmy mieœci siê w Sto-
jad³ach. Pierwszym salonem motoryza-
cyjnym w naszej gminie by³ salon fa-
bryczny DAEWOO, który rozpocz¹³ dzia-
³alnoœæ w roku 1997.
Drugim by³a w³aœnie SKODA.
Dziœ firma oferuje sprzeda¿ nowych i u¿y-
wanych  samochodów czeskiej marki, ich 
serwis gwarancyjny i kompleksowe napra-
wy tak mechaniczne, jak i blacharskie. 
Z roku na rok teren zajmowany przez 
CARSED powiêksza siê o nowe hale i place 
parkingowe.
Firma maj¹c dobr¹ opiniê wœród u¿yt-
kowników SKÓD, da³a siê tak¿e poznaæ 
gminnej spo³ecznoœci jako sponsor wielu 
imprez i uroczystoœci organizowanych 
przez nasze szko³y i mieszkañców oko-
licznych so³ectw.

G³osZiemiMiñskiej10

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y -  k u l t u r a

KONKURS na najpiêkniejszy ogród i przedogródek w Gminie Miñsk Mazowiecki

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki zaprasza do udzia³u w kolejnej ju¿ edycji konkursu 
wyró¿niaj¹cego piêkno lokalnych ogrodów i przedogródków.

Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y wykonaæ kilka zdjêæ swojego ogrodu lub 
przedogródka i przes³aæ wraz z wype³nion¹ kart¹ zg³oszeniow¹ na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl.

Na zg³oszenia czekamy do 15 wrzeœnia 2022 r.

Na laureatów czekaj¹ bony upominkowe o wartoœci nawet do 500 z³!
Wiêcej informacji o konkursie znajduje siê na stronie organizatora: 
www.minskmazowiecki.pl w zak³adce KALENDARIUM.

Z a m i e n i e
teatralne W niedzielê 12 czerwca Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki   

i OSP Zamienie zaprosili mieszkañców gminy na spektakl teatralny 
„Staromodna komedia” w wykonaniu aktorów teatru „Parabuch”.
Widzów powitali i wspólnie zaprosili do obejrzenia sztuki wójt Antoni 
Janusz Piechoski i dyrektor biblioteki Daria Lisiecka, natomiast fabu³ê 
przybli¿y³ re¿yser Ryszard Jakubisiak. Obejrzeliœmy historiê spotkania 
dwojga ludzi „po przejœciach”, w role których wcielili siê Katarzyna 
Jaworska i Jaros³aw Ostrowski. Ta klasyczna opowieœæ spotka³a siê z en-
tuzjastycznym przyjêciem, wywo³uj¹c œmiech, a zarazem wzruszenie.
Dziêkujemy mieszkañcom za liczne przybycie i stworzenie wspania³ej 
atmosfery. Ju¿ dziœ zapraszamy do udzia³u w przysz³orocznym spot-
kaniu z teatrem.

Opracowanie - Daria Lisiecka
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Prze³¹czenie sygna³u do standardu DVB-
T2/HEVC oznacza lepsz¹ jakoœæ dŸwiêku          
i obrazu. Wszystkie kana³y bêd¹ nadawane      
w jakoœci Full HD.

W zwi¹zku z powy¿szym zmieniaj¹ siê czêsto-
tliwoœci nadawania multipleksów: MUX-1, 
MUX-2 i MUX-4. Multipleks MUX-3 
tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.
SprawdŸ czy Twój telewizor obs³uguje 
DVB-T2/HEVC.
WejdŸ na www.telewizjanaziemna.pl

Przedsiêwziêcie wspó³finansowane ze 

œrodków Samorz¹du Województwa 

Mazowieckiego

3 czerwca 2022 roku w Jeruzalu reprezentanci  Gminy Miñsk Mazo-
wiecki podpisali 7 umów o udzielenie pomocy finansowej na realizacje 
wa¿nych dla mieszkañców inwestycji.

Otrzymana pomoc finansowa wynosi w sumie 70 000 z³
Okres realizacji przedsiêwziêæ: 2022 rok

Zadania, które uzyska³y pomoc finansow¹ ze œrodków w³asnych 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji So³ectw MAZOWSZE 2022” 
„Mazowsze dla so³ectw 2022” to:

1. Budowa oœwietlenia ulicznego na ul. Brzozowej w DziêkowiŸnie 
Ca³kowita wartoœæ zadania: 20 000,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

2. Zakup wyposa¿enia dla OSP Stojad³a
Ca³kowita wartoœæ zadania: 30 000,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

3. Budowa chodnika na ul. Piêknej w Nowych Osinach 
Ca³kowita wartoœæ zadania: 28 171,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

4. Zagospodarowanie placu zabaw w Grêbiszewie 
Ca³kowita wartoœæ zadania: 20 000,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

5. Budowa oœwietlenia w so³ectwie Stare Zakole na ul. Mazowieckiej
Ca³kowita wartoœæ zadania: 35 000,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

6. Budowa chodnika dla pieszych przez wieœ Chmielew
Ca³kowita wartoœæ zadania: 31 005,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

7. Budowa oœwietlenia ulicznego
     w miejscowoœci D³u¿ka na dzia³kach 650/5 i 654/1

Ca³kowita wartoœæ zadania: 23 731,40,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

3 czerwca 2022 roku w Jeruzalu reprezentanci Gminy Miñsk 
Mazowiecki podpisali umowê o udzielenie pomocy finansowej na 
realizacjê zadania pn.: 

„Modernizacja oœwietlenia drogowego na terenie Gminy 
Miñsk Mazowiecki”.

 Zadanie bêdzie polega³o na wymianie opraw sodowych oœwie-
tlenia ulicznego na oprawy typu LED na najbardziej uczê-
szczanych ci¹gach drogowych.

Uzyskana pomoc finansowa wynosi 50% ca³oœciowych 
kosztów zadania tj.: 99 820,00 z³
Ca³oœciowy koszt zadania wynosi: 199 640,00 z³
Okres realizacji przedsiêwziêcia: 2022 rok

Uzyskana pomoc finansowa w formie dotacji celowej 
pochodzi z bud¿etu Województwa Mazowieckiego 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022. 

Przedsiêwziêcie wspó³finansowane ze 

œrodków Samorz¹du Województwa 

Mazowieckiego

Mieszkañcy, których telewizory nie odbieraj¹ 
nowego sygna³u nadawania telewizji naziem-
nej, a ich sytuacja materialna nie pozwala na 
samodzielne poniesienie kosztów zakupu no-
wego sprzêtu, mog¹ skorzystaæ z rz¹dowego 
programu dofinansowania.

Dofinansowanie w wysokoœci 

   100 z³ do zakupu dekodera lub 
    250 z³ do zakupu telewizora

mo¿e otrzymaæ osoba bêd¹ca w trudnej 
sytuacji finansowej. 

Wniosek o przyznanie œwiadczenia mo¿e 
z³o¿yæ jedna osoba z gospodarstwa domowego. 
Aby otrzymaæ œwiadczenie, osoba sk³adaj¹c 
wniosek bêdzie musia³a z³o¿yæ oœwiadczenie, 

i¿ bez dofinansowania nie ma mo¿liwoœci 
dostosowania sprzêtu odbiorczego do zmiany 
standardu nadawania sygna³u telewizyjnego. 

Wniosek mo¿na z³o¿yæ na formularzu elektro-
nicznym: 
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-
dofinansowanie-do-dekodera-dvbt2 
lub na formularzu papierowym:
w Urzêdzie Pocztowym Miñsk Mazowiecki 1 
przy ul. Warszawskiej 149
lub w Urzêdzie Pocztowym Miñsk Mazo-
wiecki 2 przy ul. Plac Dworcowy 3. 

Lista pozosta³ych miejsc, w których mo¿na 
z³o¿yæ wniosek na formularzu papierowym: 
https://www.gov.pl/web/dvbt2/lista-urzedow-
pocztowych

Zmiana systemu nadawania 
sygna³u TV

U W A G A

27 czerwca w rejonie 
mazowieckim nast¹pi³a zmiana 

standardów nadawania
Bezp³atnej telewizji naziemnej

neonowych, reflektorów, ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, wa-
rzywa, owoce, zabrudzony papier, tekstylia      
z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi      
i liœci, owoce opad³e z drzew i krzewów (te odpa-
dy dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne
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, artyku³y higie-
niczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, 
itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecz-
nych, opakowañ po lekach, leków przetermino-
wanych, farb, olejów i ich opakowañ, opa-
kowañ po œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: 
¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii   
i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, kom-
puterów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: 
mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych 
azbest, papy, styropianu budowlanego, odpa-
dów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

wi¹zaæ i ustawiæ obok worków. Styropian opako-
waniowy (po  lodówce, pralce, telewizorze)
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z ja-
k¹kolwiek zawartoœci¹, styropianu budowla-
nego, opakowañ po olejach silnikowych, 
smarach, puszek po farbach, baterii, sprzêtu 
AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, 
puszki, drut, itp. Du¿e blachy, gruby z³om meta-
lowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, 
mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opako-
wania szklane, butelki po napojach, winie, 
piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb 
samochodowych, doniczek, ¿arówek, lamp 

•WOREK ZIELONY

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, 
torby i kartony, papierowe. Opakowania 
kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³a-
daæ obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego pa-
pieru (np. papierowe opakowania po maœle, 
margarynie, twarogu); kalki; papieru termicz-
nego i faksowego; tapet; odpadów higienicz-
nych (np. wacików, pieluch itp.); opakowañ     
z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowla-
nych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowa-
nia 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, po- 

•WOREK ̄ Ó£TY
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Prze³¹czenie sygna³u do standardu DVB-
T2/HEVC oznacza lepsz¹ jakoœæ dŸwiêku          
i obrazu. Wszystkie kana³y bêd¹ nadawane      
w jakoœci Full HD.

W zwi¹zku z powy¿szym zmieniaj¹ siê czêsto-
tliwoœci nadawania multipleksów: MUX-1, 
MUX-2 i MUX-4. Multipleks MUX-3 
tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.
SprawdŸ czy Twój telewizor obs³uguje 
DVB-T2/HEVC.
WejdŸ na www.telewizjanaziemna.pl

Przedsiêwziêcie wspó³finansowane ze 

œrodków Samorz¹du Województwa 

Mazowieckiego

3 czerwca 2022 roku w Jeruzalu reprezentanci  Gminy Miñsk Mazo-
wiecki podpisali 7 umów o udzielenie pomocy finansowej na realizacje 
wa¿nych dla mieszkañców inwestycji.

Otrzymana pomoc finansowa wynosi w sumie 70 000 z³
Okres realizacji przedsiêwziêæ: 2022 rok

Zadania, które uzyska³y pomoc finansow¹ ze œrodków w³asnych 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji So³ectw MAZOWSZE 2022” 
„Mazowsze dla so³ectw 2022” to:

1. Budowa oœwietlenia ulicznego na ul. Brzozowej w DziêkowiŸnie 
Ca³kowita wartoœæ zadania: 20 000,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

2. Zakup wyposa¿enia dla OSP Stojad³a
Ca³kowita wartoœæ zadania: 30 000,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

3. Budowa chodnika na ul. Piêknej w Nowych Osinach 
Ca³kowita wartoœæ zadania: 28 171,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

4. Zagospodarowanie placu zabaw w Grêbiszewie 
Ca³kowita wartoœæ zadania: 20 000,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

5. Budowa oœwietlenia w so³ectwie Stare Zakole na ul. Mazowieckiej
Ca³kowita wartoœæ zadania: 35 000,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

6. Budowa chodnika dla pieszych przez wieœ Chmielew
Ca³kowita wartoœæ zadania: 31 005,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

7. Budowa oœwietlenia ulicznego
     w miejscowoœci D³u¿ka na dzia³kach 650/5 i 654/1

Ca³kowita wartoœæ zadania: 23 731,40,00 z³
Uzyskana pomoc finansowa: 10 000,00 z³

3 czerwca 2022 roku w Jeruzalu reprezentanci Gminy Miñsk 
Mazowiecki podpisali umowê o udzielenie pomocy finansowej na 
realizacjê zadania pn.: 

„Modernizacja oœwietlenia drogowego na terenie Gminy 
Miñsk Mazowiecki”.

 Zadanie bêdzie polega³o na wymianie opraw sodowych oœwie-
tlenia ulicznego na oprawy typu LED na najbardziej uczê-
szczanych ci¹gach drogowych.

Uzyskana pomoc finansowa wynosi 50% ca³oœciowych 
kosztów zadania tj.: 99 820,00 z³
Ca³oœciowy koszt zadania wynosi: 199 640,00 z³
Okres realizacji przedsiêwziêcia: 2022 rok

Uzyskana pomoc finansowa w formie dotacji celowej 
pochodzi z bud¿etu Województwa Mazowieckiego 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022. 

Przedsiêwziêcie wspó³finansowane ze 

œrodków Samorz¹du Województwa 

Mazowieckiego

Mieszkañcy, których telewizory nie odbieraj¹ 
nowego sygna³u nadawania telewizji naziem-
nej, a ich sytuacja materialna nie pozwala na 
samodzielne poniesienie kosztów zakupu no-
wego sprzêtu, mog¹ skorzystaæ z rz¹dowego 
programu dofinansowania.

Dofinansowanie w wysokoœci 

   100 z³ do zakupu dekodera lub 
    250 z³ do zakupu telewizora

mo¿e otrzymaæ osoba bêd¹ca w trudnej 
sytuacji finansowej. 

Wniosek o przyznanie œwiadczenia mo¿e 
z³o¿yæ jedna osoba z gospodarstwa domowego. 
Aby otrzymaæ œwiadczenie, osoba sk³adaj¹c 
wniosek bêdzie musia³a z³o¿yæ oœwiadczenie, 

i¿ bez dofinansowania nie ma mo¿liwoœci 
dostosowania sprzêtu odbiorczego do zmiany 
standardu nadawania sygna³u telewizyjnego. 

Wniosek mo¿na z³o¿yæ na formularzu elektro-
nicznym: 
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-
dofinansowanie-do-dekodera-dvbt2 
lub na formularzu papierowym:
w Urzêdzie Pocztowym Miñsk Mazowiecki 1 
przy ul. Warszawskiej 149
lub w Urzêdzie Pocztowym Miñsk Mazo-
wiecki 2 przy ul. Plac Dworcowy 3. 

Lista pozosta³ych miejsc, w których mo¿na 
z³o¿yæ wniosek na formularzu papierowym: 
https://www.gov.pl/web/dvbt2/lista-urzedow-
pocztowych

Zmiana systemu nadawania 
sygna³u TV

U W A G A

27 czerwca w rejonie 
mazowieckim nast¹pi³a zmiana 

standardów nadawania
Bezp³atnej telewizji naziemnej

neonowych, reflektorów, ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, wa-
rzywa, owoce, zabrudzony papier, tekstylia      
z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi      
i liœci, owoce opad³e z drzew i krzewów (te odpa-
dy dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne
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, artyku³y higie-
niczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, 
itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecz-
nych, opakowañ po lekach, leków przetermino-
wanych, farb, olejów i ich opakowañ, opa-
kowañ po œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: 
¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii   
i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, kom-
puterów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: 
mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych 
azbest, papy, styropianu budowlanego, odpa-
dów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

wi¹zaæ i ustawiæ obok worków. Styropian opako-
waniowy (po  lodówce, pralce, telewizorze)
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z ja-
k¹kolwiek zawartoœci¹, styropianu budowla-
nego, opakowañ po olejach silnikowych, 
smarach, puszek po farbach, baterii, sprzêtu 
AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, 
puszki, drut, itp. Du¿e blachy, gruby z³om meta-
lowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, 
mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opako-
wania szklane, butelki po napojach, winie, 
piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb 
samochodowych, doniczek, ¿arówek, lamp 

•WOREK ZIELONY

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, 
torby i kartony, papierowe. Opakowania 
kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³a-
daæ obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego pa-
pieru (np. papierowe opakowania po maœle, 
margarynie, twarogu); kalki; papieru termicz-
nego i faksowego; tapet; odpadów higienicz-
nych (np. wacików, pieluch itp.); opakowañ     
z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowla-
nych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowa-
nia 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, po- 

•WOREK ̄ Ó£TY
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Dnia 12.06.2022 roku mia³yœmy przyjemnoœæ 
wzi¹æ udzia³ w wydarzeniu, które mia³o miejsce 
w siedzibie OSP w Zamieniu. 
Plakaty zapowiada³y spektakl pt. „Zemsta”. 
Wiêkszoœæ uczniów klasy VII z wielk¹ chêci¹ 
przysz³a na przedstawienie, by utrwaliæ infor-
macje z ksi¹¿ki, któr¹ omawialiœmy na lekcjach 
jêzyka polskiego. Na miejscu, po rozpoczêciu 
spektaklu, bardzo szybko wszyscy zorientowa-
liœmy siê, ¿e jest to zupe³nie inne przedstawie-
nie. Zostaliœmy po prostu „wkrêceni” w  „Zemstê” .
Trzeba by³o widzieæ miny niektórych osób        
z naszej klasy, ¿eby poj¹æ jak bardzo byliœmy 
zdziwieni. Zamiast komedii kontuszowej, ogl¹-
daliœmy komediê romantyczn¹. Mimo ¿e by³o 
to zupe³nie inne przedstawienie, to nikomu nie 
przysz³o do g³owy, aby wyjœæ. Po prostu, grunt 
to dobre wychowanie, a tego naszej klasie nie 
brakuje. 
Odegrane przedstawienie pt. „Staromodna ko-
media” opowiada³o o póŸnej mi³oœci dyrektora 
sanatorium i kasjerki cyrku. Z pocz¹tku te dwie 
osoby by³y zupe³nym przeciwieñstwem siebie, 

Pomieszanie – niemal wszyscy dotkniêci syndromem o nim mówi¹ . Przebywaj¹c 
z nieodpowiedzialnym opiekunem sami siê tacy stali. Gubi¹ siê w swoich odczu-
ciach, zachowuj¹ siê nieracjonalnie, z trudem podejmuj¹ decyzje.
Ich system wartoœci bywa pogmatwany, niespójny. Popadaj¹ w skrajnoœci – 
potrafi¹ niemal p³ynnie przechodziæ od euforii do przygnêbienia (w koñcu po 
takiej skali poruszali siê co dzieñ). Co gorsza, wielokrotnie zawiedzeni gotowi s¹ 
odrzucaæ ró¿ne dobra, które ¿ycie ma im do zaoferowania: sukces, obfitoœæ, 
mi³oœæ. Widz¹ w takich ofertach podstêp, boj¹ siê fa³szywych obietnic. Wol¹ z gó-
ry podziêkowaæ.
Dzieci wychowane w rodzinie dotkniêtej alkoholizmem czuj¹ siê opuszczone, 
niewa¿ne. Jeden rodzic pije, drugi (o ile nie idzie w jego œlady) zajêty jest 
„obs³ugiwaniem” tego picia, zacieraniem œladów, ocieraniem ³ez. Wnioski, do 
których dochodzi zaniedbane dziecko s¹ ca³kiem logiczne. Jego potrzeby siê nie 
licz¹. Nierzadko te¿ musi braæ na siebie rolê rozjem-cy, poœrednika, doradcy, 
pocieszyciela, za³atwiacza ró¿nych spraw... ZA DU¯O!
Rezultaty ³atwo przewidzieæ. Potrzeby i emocje (postrzegane jako niewygodne) 
zostaj¹ st³umione, zamro¿one. Zaczynaj¹ ¿yæ w³asnym ¿yciem.
Nie trzeba dodawaæ, ¿e zamiecione pod dywan emocje s¹ silne, czêsto 
ekstremalne. Trudno ¿eby by³o inaczej, kiedy jesteœ œwiadkiem k³ótni (a nawet 
rêkoczynów), kiedy osoby, które odpowiadaj¹ za Twoje przetrwanie i bezpie-
czeñstwo, zachowuj¹ siê jak szalone. Owszem, niektóre dzieci  w sytuacjach 
napiêcia natychmiast reaguj¹ p³aczem albo krzykiem. Uwa¿a siê wówczas za za 
nadpobudliwe, nadwra¿liwe. Wiêkszoœæ jednak woli odci¹æ siê od w³asnych 
uczuæ, zamroziæ cia³o. To dzia³a dopóki nie okazuje siê, ¿e st³umili coœ cennego, 
bez czego nie mog¹ byæ w pe³ni sob¹, ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia.

DDA nie wiedz¹ jakie zachowania s¹ normalne. Musz¹ sprawdzaæ, zgadywaæ. 
Nie wierz¹ swojemu postrzeganiu, nie ufaj¹ w³asnym zmys³om – przecie¿ ich 
rodzice zaprzeczali temu, co wydawa³o siê oczywiste. Negowali uzale¿nienie 
bezradnoœæ, frustracjê. Bagatelizowali problem. Wiêc co jest prawdê?
Komu wierzyæ i jak tu byæ spontanicznym? (C.d.n)

DDA

Doros³e Dzieci
Alkoholików (c.d.)

EUFORIA I DEPRESJA

niczym ogieñ i woda,  i to jedyny wspólny ele-
ment z „Zemst¹”-  jeœli chodzi o charaktery  
postaci. On - spokojny i wyrozumia³y, ale te¿ 
czasami wybuchowy. Ona - marzycielka i pa-
trz¹ca na otoczenie przez pryzmat piêkna œwia-
ta. Relacje miêdzy tymi dwoma osobami po-
twierdzaj¹, ¿e przeciwieñstwa siê przyci¹gaj¹. 
Coœ w tym jest na rzeczy. Mimo i¿ byliœmy przy-
gotowani na zupe³nie inne przedstawienie, bar-
dzo pozytywnie zaskoczy³ nas ten spektakl.
Inteligentne, b³yskotliwe dialogi trzyma³y      
w napiêciu i jednoczeœnie bawi³y. Humory-
styczne sytuacje, w których dwoje dojrza³ych 
ludzi próbowa³o zbli¿yæ siê do siebie, wcale nie 
odbiega³y od tych perypetii, które maj¹ i m³odzi 
ludzie próbuj¹cy znaleŸæ bratni¹ duszê.
Wszyscy wynieœliœmy z przedstawienia to, ¿e 
istnieje nie tylko m³odzieñcza mi³oœæ lecz rów-
nie¿ mi³oœæ starszych ludzi, która jest równie 
piêkna.
Po wyjœciu z przedstawienia nasza grupa jesz-
cze d³ugo dyskutowa³a i œmia³a siê z „teatralnej 
niespodzianki”. Tak zostaliœmy wkrêceni”    „

w zupe³nie inny spektakl. A mo¿e to by³ to tylko 
chwyt marketingowy” ¿eby siódmoklasiœci   

przyszli w niedzielne popo³udnie na przed-
stawienie i nie siedzieli w domu przed kom-
puterem?
Œwietnie, ¿e Gminna Biblioteka Publiczna   
zaczê³a zachêcaæ m³odzie¿ i doros³ych do 
udzia³u w ¿yciu teatralnym.
Zgodnie z zapowiedzi¹ Pana Wójta czekamy na 
kolejne  spektakle.

„

Komedia romantyczna 

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

„ ” w k r ê c e n i w s p e k t a k l t e a t r a l n y

Wiktoria Branicka, Ola Wójcik

uczennice klasy VII Szko³y Podstawowej
im.Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 

w Zamieniu

opieka merytoryczna   -  Joanna Janicka 

Konkurs plastyczny
LAURKA DLA BIBLIOTEKI

Konkurs graficzny
BIBLIOTEKA  TWOJE MIEJSCE

KATEGORIA KLASY 0-1
I miejsce - Dawid Szymañski, kl.1 SP St. Niedzia³ka
II miejsce - Maja Ogrodniczuk, kl. 1 SP Stojad³a
Tymon Lubaszka, kl.0 SP Stojad³a
III miejsce - Micha³ Filipiak, kl.0a SP Janów
KATEGORIA KLASY 2-3
I miejsce - Julia Cichoñ, kl.2 SP Huta Miñska, 
Marcel Szczeœniak, kl. 3b SP Stojad³a, Lena 
Tr¹biñska, kl. 3b SP Stojad³a
II miejsce - Szymon Komorzycki, kl.2 SP Huta 
Miñska, Adrian Koz³owski, kl. 3b SP Stojad³a, Lena 
Ksi¹¿ek, kl. 3b SP Stojad³a
III miejsce - Marcel Ogrodniczuk, kl. 3b SP Stojad³a 
Jakub Szostak, kl. 3b SP Stojad³a, Krzysztof 
Szafrankiewicz, kl. 3a SP Stojad³a
Wyró¿nienie:
Julian Bartnicki, kl. 3a SP Stojad³a
Lilla Olszewska, kl. 3b SP Stojad³a
Maja Magdalena Zagórska, kl. 3b SP Stojad³a

KATEGORIA KLASY 4-6
I miejsce - And¿elika Rudnicka, kl.5 SP Stojad³a
KATEGORIA KLASY 7-8
I miejsce - Karol Podobas, kl.7 SP Huta Miñska
II miejsce - Natalia Idzikowska, kl.8 SP Zamienie
III miejsce - Zuzanna ¯elazo, kl.8 SP Zamienie
Wiktoria Kloch, kl.8 SP Zamienie

Uroczyste wrêczenie dyplomów i nagród odby³o siê    
w pi¹tek - 24 czerwca 2022 r. w siedzibie biblioteki. 
Gratulujemy i dziêkujemy za wspania³e urodzinowe 
¿yczenia.

Ludzie, których spotykamy na wakacjach 
 Emily Henry

Nie ma chyba na œwiecie dwóch bardziej od siebie ró¿nych osób ni¿ Poppy 
i Alex. Ona jest dusz¹ towarzystwa, ON woli spêdziæ wieczór  z ksi¹¿k¹. 
Ona marzy o podró¿ach po ca³ym œwiecie, ON najchêtniej zaszy³by siê we 
w³asnym mieszkaniu. Kiedy jedenaœcie lat temu dzielili podró¿ w ro-
dzinne strony, rozkwit³a miêdzy nimi przyjaŸñ. Przez wiêkszoœæ roku 
mieszkaj¹ daleko od siebie. Ona w Nowym Jorku, ON w ich rodzinnym 
mieœcie. Jednak co wakacje spotykaj¹ siê, aby spêdziæ wspólnie 
niezapomniany letni tydzieñ. Przynajmniej kiedyœ tak by³o. Dwa lata temu 
wszystko siê popsu³o. Od tamtego czasu ze sob¹ nie rozmawiaj¹. Chocia¿ 
Poppy ma wszystko, o czym marzy³a, czuje, ¿e jej ¿ycie straci³o blask. 
Kiedy przyjació³ka pyta j¹ o ostatnie chwile szczêœcia, Poppy wie, ¿e by³y 
to wakacje z Aleksem. Dlatego postanawia odnowiæ kontakt. Musi tylko 
przemilczeæ jedn¹ kwestiê, która zawsze sta³a na drodze ich prawie 
idealnej przyjaŸni.  Czy coœ mo¿e pójœæ nie tak?

S³oñca bez koñca: biografia Kory
Beata Bia³y

Kora. Piosenkarka, poetka, artystka. Charyzmatyczna i nietuzinkowa. 
Niedaj¹ca siê zaszufladkowaæ. Wzbudzaj¹ca skrajne emocje. Ikoniczna. 
Sama o sobie mówi³a: „Nie jestem taka, jak¹ mnie opisuj¹”. Jaka zatem 
by³a? Jaka droga poprowadzi³a j¹ z ubogiego krakowskiego mieszkania   
w suterenie na najwiêksze polskie sceny? Co j¹ ukszta³towa³o? Beata 
Bia³y z uwag¹ i czu³oœci¹ sk³ada portret Kory niczym obraz z setek puzzli. 
Z rozmów z jej bliskimi, przyjació³mi. Z zapisków i wspomnieñ, ze s³ów 
samej Kory kreœli fascynuj¹cy obraz tej wyj¹tkowej artystki i wyj¹tkowej 
kobiety.

Ksi¹¿ka, która nie chcia³a byæ czytana
 David Sundin

STOP, ani siê wa¿! Czy nie widzisz tytu³u? Ta ksi¹¿ka nie chce byæ czytana 
w ¿adnym wypadku.

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

Oprac. Daria Lisiecka

W maju Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk 
Mazowiecki zs. w Stojad³ach zaprosi³a ucz-
niów szkó³ podstawowych z terenu gminy do 
udzia³u w konkursach z okazji jubileuszu 
60-lecia istnienia biblioteki. Wydarzenie 
patronatem obj¹³ Wójt Gminy Miñsk 
Mazowiecki.
Zadaniem m³odszych dzieci by³o wykonanie 
urodzinowej laurki, natomiast starszych - 
plakatu promuj¹cego bibliotekê. Spoœród 
wszystkich uczestników jury wybra³o 
laureatów w nastêpuj¹cych kategoriach 
wiekowych: klasy 0-1, klasy 2 -3, klasy 4-6, 
klasy 7-8. Ze wzglêdu na wysoki i wyrównany 
poziom prac przyznano miejsca ex aequo oraz 
wyró¿nienia. Przedstawiamy wyniki.

LAUREAC I
KONKURSÓW

BIBL IOTECZNYCH

 wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Maj i czerwiec corocznie przynosz¹ wiele oka-
zji do czytania: Dzieñ Bibliotekarza, Tydzieñ 
Bibliotek (8 - 15 maja), Dzieñ Dziecka, 
Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom        
i mnóstwo innych. Oto jak œwiêtowaliœmy z na-
szymi czytelnikami w bibliotece.

Oprac. Daria Lisiecka

CZAS NA CZYTANIE

Budujemy wie¿ê z ksi¹¿ek

Pokaz do wystawy ilustracji „M.O.D.A”

Akcja „Ma³a ksi¹¿ka  wielki cz³owiek”

Teatrzyk kamishibai i opowieœæ

„O panach Palcach”
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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 

Dnia 12.06.2022 roku mia³yœmy przyjemnoœæ 
wzi¹æ udzia³ w wydarzeniu, które mia³o miejsce 
w siedzibie OSP w Zamieniu. 
Plakaty zapowiada³y spektakl pt. „Zemsta”. 
Wiêkszoœæ uczniów klasy VII z wielk¹ chêci¹ 
przysz³a na przedstawienie, by utrwaliæ infor-
macje z ksi¹¿ki, któr¹ omawialiœmy na lekcjach 
jêzyka polskiego. Na miejscu, po rozpoczêciu 
spektaklu, bardzo szybko wszyscy zorientowa-
liœmy siê, ¿e jest to zupe³nie inne przedstawie-
nie. Zostaliœmy po prostu „wkrêceni” w  „Zemstê” .
Trzeba by³o widzieæ miny niektórych osób        
z naszej klasy, ¿eby poj¹æ jak bardzo byliœmy 
zdziwieni. Zamiast komedii kontuszowej, ogl¹-
daliœmy komediê romantyczn¹. Mimo ¿e by³o 
to zupe³nie inne przedstawienie, to nikomu nie 
przysz³o do g³owy, aby wyjœæ. Po prostu, grunt 
to dobre wychowanie, a tego naszej klasie nie 
brakuje. 
Odegrane przedstawienie pt. „Staromodna ko-
media” opowiada³o o póŸnej mi³oœci dyrektora 
sanatorium i kasjerki cyrku. Z pocz¹tku te dwie 
osoby by³y zupe³nym przeciwieñstwem siebie, 

Pomieszanie – niemal wszyscy dotkniêci syndromem o nim mówi¹ . Przebywaj¹c 
z nieodpowiedzialnym opiekunem sami siê tacy stali. Gubi¹ siê w swoich odczu-
ciach, zachowuj¹ siê nieracjonalnie, z trudem podejmuj¹ decyzje.
Ich system wartoœci bywa pogmatwany, niespójny. Popadaj¹ w skrajnoœci – 
potrafi¹ niemal p³ynnie przechodziæ od euforii do przygnêbienia (w koñcu po 
takiej skali poruszali siê co dzieñ). Co gorsza, wielokrotnie zawiedzeni gotowi s¹ 
odrzucaæ ró¿ne dobra, które ¿ycie ma im do zaoferowania: sukces, obfitoœæ, 
mi³oœæ. Widz¹ w takich ofertach podstêp, boj¹ siê fa³szywych obietnic. Wol¹ z gó-
ry podziêkowaæ.
Dzieci wychowane w rodzinie dotkniêtej alkoholizmem czuj¹ siê opuszczone, 
niewa¿ne. Jeden rodzic pije, drugi (o ile nie idzie w jego œlady) zajêty jest 
„obs³ugiwaniem” tego picia, zacieraniem œladów, ocieraniem ³ez. Wnioski, do 
których dochodzi zaniedbane dziecko s¹ ca³kiem logiczne. Jego potrzeby siê nie 
licz¹. Nierzadko te¿ musi braæ na siebie rolê rozjem-cy, poœrednika, doradcy, 
pocieszyciela, za³atwiacza ró¿nych spraw... ZA DU¯O!
Rezultaty ³atwo przewidzieæ. Potrzeby i emocje (postrzegane jako niewygodne) 
zostaj¹ st³umione, zamro¿one. Zaczynaj¹ ¿yæ w³asnym ¿yciem.
Nie trzeba dodawaæ, ¿e zamiecione pod dywan emocje s¹ silne, czêsto 
ekstremalne. Trudno ¿eby by³o inaczej, kiedy jesteœ œwiadkiem k³ótni (a nawet 
rêkoczynów), kiedy osoby, które odpowiadaj¹ za Twoje przetrwanie i bezpie-
czeñstwo, zachowuj¹ siê jak szalone. Owszem, niektóre dzieci  w sytuacjach 
napiêcia natychmiast reaguj¹ p³aczem albo krzykiem. Uwa¿a siê wówczas za za 
nadpobudliwe, nadwra¿liwe. Wiêkszoœæ jednak woli odci¹æ siê od w³asnych 
uczuæ, zamroziæ cia³o. To dzia³a dopóki nie okazuje siê, ¿e st³umili coœ cennego, 
bez czego nie mog¹ byæ w pe³ni sob¹, ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia.

DDA nie wiedz¹ jakie zachowania s¹ normalne. Musz¹ sprawdzaæ, zgadywaæ. 
Nie wierz¹ swojemu postrzeganiu, nie ufaj¹ w³asnym zmys³om – przecie¿ ich 
rodzice zaprzeczali temu, co wydawa³o siê oczywiste. Negowali uzale¿nienie 
bezradnoœæ, frustracjê. Bagatelizowali problem. Wiêc co jest prawdê?
Komu wierzyæ i jak tu byæ spontanicznym? (C.d.n)

DDA

Doros³e Dzieci
Alkoholików (c.d.)

EUFORIA I DEPRESJA

niczym ogieñ i woda,  i to jedyny wspólny ele-
ment z „Zemst¹”-  jeœli chodzi o charaktery  
postaci. On - spokojny i wyrozumia³y, ale te¿ 
czasami wybuchowy. Ona - marzycielka i pa-
trz¹ca na otoczenie przez pryzmat piêkna œwia-
ta. Relacje miêdzy tymi dwoma osobami po-
twierdzaj¹, ¿e przeciwieñstwa siê przyci¹gaj¹. 
Coœ w tym jest na rzeczy. Mimo i¿ byliœmy przy-
gotowani na zupe³nie inne przedstawienie, bar-
dzo pozytywnie zaskoczy³ nas ten spektakl.
Inteligentne, b³yskotliwe dialogi trzyma³y      
w napiêciu i jednoczeœnie bawi³y. Humory-
styczne sytuacje, w których dwoje dojrza³ych 
ludzi próbowa³o zbli¿yæ siê do siebie, wcale nie 
odbiega³y od tych perypetii, które maj¹ i m³odzi 
ludzie próbuj¹cy znaleŸæ bratni¹ duszê.
Wszyscy wynieœliœmy z przedstawienia to, ¿e 
istnieje nie tylko m³odzieñcza mi³oœæ lecz rów-
nie¿ mi³oœæ starszych ludzi, która jest równie 
piêkna.
Po wyjœciu z przedstawienia nasza grupa jesz-
cze d³ugo dyskutowa³a i œmia³a siê z „teatralnej 
niespodzianki”. Tak zostaliœmy wkrêceni”    „

w zupe³nie inny spektakl. A mo¿e to by³ to tylko 
chwyt marketingowy” ¿eby siódmoklasiœci   

przyszli w niedzielne popo³udnie na przed-
stawienie i nie siedzieli w domu przed kom-
puterem?
Œwietnie, ¿e Gminna Biblioteka Publiczna   
zaczê³a zachêcaæ m³odzie¿ i doros³ych do 
udzia³u w ¿yciu teatralnym.
Zgodnie z zapowiedzi¹ Pana Wójta czekamy na 
kolejne  spektakle.

„

Komedia romantyczna 

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

„ ” w k r ê c e n i w s p e k t a k l t e a t r a l n y

Wiktoria Branicka, Ola Wójcik

uczennice klasy VII Szko³y Podstawowej
im.Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 

w Zamieniu

opieka merytoryczna   -  Joanna Janicka 

Konkurs plastyczny
LAURKA DLA BIBLIOTEKI

Konkurs graficzny
BIBLIOTEKA  TWOJE MIEJSCE

KATEGORIA KLASY 0-1
I miejsce - Dawid Szymañski, kl.1 SP St. Niedzia³ka
II miejsce - Maja Ogrodniczuk, kl. 1 SP Stojad³a
Tymon Lubaszka, kl.0 SP Stojad³a
III miejsce - Micha³ Filipiak, kl.0a SP Janów
KATEGORIA KLASY 2-3
I miejsce - Julia Cichoñ, kl.2 SP Huta Miñska, 
Marcel Szczeœniak, kl. 3b SP Stojad³a, Lena 
Tr¹biñska, kl. 3b SP Stojad³a
II miejsce - Szymon Komorzycki, kl.2 SP Huta 
Miñska, Adrian Koz³owski, kl. 3b SP Stojad³a, Lena 
Ksi¹¿ek, kl. 3b SP Stojad³a
III miejsce - Marcel Ogrodniczuk, kl. 3b SP Stojad³a 
Jakub Szostak, kl. 3b SP Stojad³a, Krzysztof 
Szafrankiewicz, kl. 3a SP Stojad³a
Wyró¿nienie:
Julian Bartnicki, kl. 3a SP Stojad³a
Lilla Olszewska, kl. 3b SP Stojad³a
Maja Magdalena Zagórska, kl. 3b SP Stojad³a

KATEGORIA KLASY 4-6
I miejsce - And¿elika Rudnicka, kl.5 SP Stojad³a
KATEGORIA KLASY 7-8
I miejsce - Karol Podobas, kl.7 SP Huta Miñska
II miejsce - Natalia Idzikowska, kl.8 SP Zamienie
III miejsce - Zuzanna ¯elazo, kl.8 SP Zamienie
Wiktoria Kloch, kl.8 SP Zamienie

Uroczyste wrêczenie dyplomów i nagród odby³o siê    
w pi¹tek - 24 czerwca 2022 r. w siedzibie biblioteki. 
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¿yczenia.
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