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MZM - „Jak ¿yli nauczyciele 
w II Rzeczypospolitej?”

20 rocznica wst¹pienia do NATO

GMINNY PUNKT
Konsultacyjno-Informacyjny

do Spraw Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych

zaprasza:

w ka¿dy 1. czwartek miesi¹ca

w godz. 16:00 - 18:00

do sali konferencyjnej UG 

ul. Che³moñskiego 14

Utrata kolejnego samolotu Wygrany Turniej

12 marca 2019 roku w siedzibie Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej w Miñsku Mazowieckim od-
by³y siê powiatowe eliminacje 42 Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pt. 
M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom.
Nasz¹ gminê reprezentowa³y dwie uczennice 
ze Szko³y Podstawowej w Janowie: 
Karolina Ga³an z klasy VI w kategorii klas I-VI
i Oliwia Gryz w kategorii klas VII-VIII i gim-
nazjum.
Karolina Ga³an w swojej kategorii wiekowej 
zajê³a I miejsce i bêdzie reprezentowaæ 
powiat miñski w zawodach wojewódzkich.
Trzymamy kciuki za sukces Karoliny.

Warsztaty dietetyczne
GOPS

W dniu 20 lutego 2019 roku w Urzêdzie 
Gminy w Miñsku Mazowieckim odby³y siê 
warsztaty dietetyczne „Zwiêksz swoj¹ odpor-
noœæ"  oraz warsztaty kulinarne „Zdrowe 
¿ywienie na ka¿d¹ kieszeñ".
Spotkanie zorganizowane przez Bank ¯yw-
noœci, Stowarzyszenie Mi³osierdzia Œw. Win-
centego A 'Paulo w Ignacowie oraz Gminny 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazo-
wieckim, mia³o na celu uœwiadomienie zapro-
szonych mieszkañców gminy jak nie marno-
waæ jedzenia i od¿ywiaæ siê zdrowo.

„W miêdzywojennej Polsce” to cykl bez-
p³atnych warsztatów historycznych organizo-
wanych dla miñskich uczniów na wystawie 
sta³ej pt. „Jak ¿yli nauczyciele w II Rzeczy-
pospolitej?”. Ekspozycja obejmuje auten-
tyczne przedwojenne wnêtrze mieszkania 
rodziny nauczycieli, pañstwa Janiny i Józefa 
Sylwestrowiczów oraz czêœæ informacyjn¹ po-
kazuj¹c¹ na przyk³adach jakim wartoœciom 
ludzie wtedy s³u¿yli. Podczas zajêæ uczniowie 
poszukuj¹ na wystawie œladów ¿ycia codzien-
nego i dzia³añ Polaków w I po³owie XX w., 
skupiaj¹c siê na wybranej tamatyce wiod¹cej 
zajêæ. 

12 marca 1999, w amerykañskim stanie Miss-
ouri, minister spraw zagranicznych RP Bro-
nis³aw Geremek przekaza³ na rêce sekretarza 
stanu USA akt przyst¹pienia Polski do Traktatu 
Pó³nocnoatlantyckiego. Z t¹ chwil¹ Polska 
sta³a siê formalnie stron¹ Traktatu Wa-
szyngtoñskiego i cz³onkiem NATO. Kilka dni 
póŸniej para dy¿urna MiG-ów 29 z miñskiego 
lotniska „przechwyci³a” wojskowego „Bo-
einga”, który po starcie z bazy NATO w Ram-
stein zbli¿y³ siê do naszych granic. Po prze-
chwyceniu samolot zosta³ doprowadzony nad 
lotnisko i zmuszony do l¹dowania. Tak odby³a 
siê formalno-wojskowa czêœæ ceremonii wst¹-
pienia Polski do Sojuszu Pó³nocnoatlantyc-
kiego.W 20 rocznicê tych wydarzeñ w szeregu 
polskich garnizonach odby³y siê rocznicowe 
pikniki. Na lotnisku 23. Bazy Lotnictwa Takty-
cznego, oprócz tradycyjnej ju¿ ekspozycji 
sprzêtu wojskowego, zaproszeñ do spróbo-
wania doskona³ej wojskowej grochówki, 
odby³o siê spotkanie ministra MON z ¿o³nie-
rzami i oficerami miñskiego garnizonu oraz 
przedstawicielami w³adz samorz¹dowych. 
Lotniczym akcentem by³ przelot samolotów 
TS-11 „Iskra”.

4 marca, we wczesnych godzinach popo³u-
dniowych, rozbi³ siê po upadku na ziemiê 
kolejny MiG-29 z naszej Bazy. Wypadek mia³ 
miejsce podczas lotu technicznego, kilka 
minut po starcie. Pilot samolotu po stwier-
dzeniu problemów ze sterownoœci¹ maszyny 
u¿y³ systemu katapultowania. Po opuszczeniu 
myœliwca i oddzieleniu siê od fotela wyl¹-
dowa³ pomyœlnie na spadochronie. Samolot 
spad³ na teren zalesiony w okolicach Wêgro-
wa. To ju¿ drugi utracony MiG-29 z janow-
skiego lotniska, a czwarty w sumie na prze-
strzeni 15 miesiêcy. Okolicznoœci i przyczynê 
wypadku bada KBWLP.

Szybki internet w Gminie

Bior¹c pod uwagê lokalne potrzeby Orange 
Polska buduje sieæ œwiat³owodow¹ na terenie 
m.in. gminy Miñsk Mazowiecki w ramach 
projektu „Mazowiecki Orange Œwiat³owód”. 
Inwestycja jest wspó³finansowana ze œrodków 
Unii Europejskiej. Œwiat³owód zapewni od-
biorcom niezawodny dostêp do szybkich ³¹cz 
internetowych.
Na obszarze gminy projekt obejmie swym za-
siêgiem 2849 gospodarstw domowych w miej-
scowoœciach: Budy Barcz¹ckie, Cielecho-
wizna, Gliniak, Ignaców, Karolina, Króle-
wiec, Miñsk Mazowiecki, Stojad³a. 



Szanowni Pañstwo,

Corocznie 11 marca na terenie ca³ej Polski 
obchodzony jest Dzieñ So³tysa. Z ka¿dym 
rokiem œwiêto staje siê coraz bardziej po-
pularne w wiêkszoœci polskich gmin.
Jest  to œwietna okazja do wyra¿enia szacun-
ku dla so³tysów ze strony przedstawicieli 
w³adz gmin oraz mieszkañców, a tak¿e po-
dziêkowania za ich ciê¿k¹ pracê i zaanga-
¿owanie w realizacjê okreœlonych celów 
oraz dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju i poprawy 
jakoœci ¿ycia ca³ej spo³ecznoœci gminy.
Instytucja So³tysa funkcjonuje w naszym kraju od XII wieku. Ta historyczna 
ci¹g³oœæ sprawi³a, ¿e zakorzeni³a siê ona mocno w œwiadomoœci mieszkañ-
ców Polskich wsi. Dzisiaj sprawowanie tej funkcji to nie tylko samo admini-
strowanie. To równie¿ skuteczne reprezentowanie so³ectwa w gminie i dba-
³oœæ, aby postulaty Zebrania Wiejskiego znalaz³y swoje odzwierciedlenie     
w projekcie bud¿etu gminy i planie jej rozwoju. Dobry So³tys to tak¿e 
sprawny organizator, który potrafi rozbudziæ aktywnoœæ lokalnej spo³ecz-
noœci  i motywowaæ mieszkañców do w³¹czania siê w sprawy w³asne i so-
³ectwa.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy do tej chwili piastowali    
i obecnie pe³ni¹ urz¹d So³tysa za Wasz¹ dzia³alnoœæ i zaanga¿owanie w ¿ycie 
lokalnej spo³ecznoœci Gminy Miñsk Mazowiecki. Podejmowane przez Was 
inicjatywy sta³y siê przyk³adem, jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ maj¹c wiedzê, 
energiê, ciekawe pomys³y i anga¿uj¹c w ich realizacjê wiejsk¹ spo³ecznoœæ. 
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Nasza ok³adka:
Wiosna... 

Tradycyjnie jej pocz¹tek obchodzimy 

w równonoc marcow¹ - w tym roku mia³o to miejsce

21 marca o godzinie 22:58.

Pierwszy dzieñ wiosny to równie¿ Topienie Marzanny,

czyli Dzieñ Wagarowicza :-)
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

DZIEÑ

SO£TYSA

¯yczê Wam skutecznej i owocnej dzia³alnoœci

na rzecz swojej „ma³ej ojczyzny”

oraz

satysfakcji z wykonywania mandatu spo³ecznego,

jak równie¿ samych sukcesów i dobrej wspó³pracy

z mieszkañcami.
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PORADY
PRAWNE

nieodp³atne

       dla 
mieszkañców gminy 

Od 1 stycznia,  us³ugi w zakresie nieodp³atnej pomocy prawnej 
i nieodp³atnego poradnictwa obywatelskiego bêd¹ œwiadczone
 
ka¿dej osobie fizycznej, która z³o¿y oœwiadczenie, 
¿e nie jest w stanie ponieœæ kosztów odp³atnej pomocy prawnej.  

Oœwiadczenie sk³ada siê bezpoœrednio osobie udzielaj¹cej 
nieodp³atnej pomocy prawnej lub œwiadcz¹cej 
nieodp³atne poradnictwo obywatelskie.

Co do zasady porady udzielane s¹ osobiœcie w wyznaczonych punktach, 
wyj¹tek stanowi us³uga œwiadczona osobom ze znaczn¹ niepe³nosprawnoœci¹ 
ruchow¹ oraz osobom doœwiadczaj¹cym trudnoœci w komunikowaniu siê. 
Uprawnionym us³ugi poradnicze mog¹ byæ udzielane za poœrednictwem 
telefonu lub  za pomoc¹ innych œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, 
a tak¿e poza punktem, pod warunkiem wczeœniejszego telefonicznego 
lub mailowego zg³oszenia potrzeby takiej formy pomocy. 

Terminy wizyt w punktach nieodp³atnej pomocy prawnej lub nieodp³atnego 
poradnictwa obywatelskiego nale¿y umawiaæ telefonicznie pod specjalnie 
wyznaczonym do tego celu numerem telefonu: 

Codziennie w godzinach 9:00 - 14:00

lub za poœrednictwem e-maila:  npp@powiatminski.pl 

           25 756 40 77

Mieszkañcy Gminy 
Miñsk Mazowiecki
mog¹ siê zg³aszaæ 
w celu otrzymania 

nieodp³atnej 
pomocy prawnej

do Powiatowego 
Urzêdu Pracy

w Miñsku Mazowieckim
przy ul. Przemys³owej 4

w dni robocze 
w godz. 11-15 



5

twoja

GMINA

G³osZiemiMiñskiej

PITtwój

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

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

Twój podatek wesprze:

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

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

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Twój podatek wesprze:

• budowê dróg i chodników
• rozbudowê bazy oœwiatowej
• budowê miejsc 
  do rekreacji i sportu
• budowê sieci wodoci¹gowej,
  kanalizacji, oœwietlenia ulic
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Szanowni Pañstwo, w trakcie zebrañ so³eckich w poszczególnych 
miejscowoœciach, mieszkañcy zwracali uwagê na niejednolitoœæ 
nazw so³ectw w ró¿nych dokumentach gminy, a tak¿e na urzêdowe 
nazwy so³ectw, które nie funkcjonuj¹ ju¿ w powszechnym obiegu. 
Aby wprowadziæ nowe, jednolite nazwy so³ectw nale¿y przepro-
wadziæ konsultacje wœród zainteresowanych mieszkañców. Celem 
konsultacji jest zebranie opinii mieszkañców na temat zmiany 
nazw so³ectw, które bêd¹ pomocne w podjêciu decyzji. 

Konsultacje prowadzone bêd¹ w formie ankiety skierowanej do 
mieszkañców so³ectw, których dotyczy zmiana nazwy. Treœæ 
ankiety zostanie opublikowana na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy 
Miñsk Mazowiecki, na stronie internetowej Gminy oraz w „G³osie 
Ziemi Miñskiej". Druk ankiety mo¿na tak¿e pobraæ w pokoju 17 
Urzêdu Gminy.
Wype³nione formularze ankiet nale¿y sk³adaæ osobiœcie, za po-
œrednictwem poczty, lub drog¹ elektroniczn¹ na adres 
gmina@minskmazowiecki.pl od dnia 25 marca do dnia 8 kwietnia 
2019 r. Wyniki konsultacji zostan¹ podane do publicznej 
wiadomoœci poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej 
Gminy, w nastêpnym numerze „G³os Ziemi Miñskiej” i na tablicy 
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.

Uprawnieni do udzia³u w ankiecie s¹ 
pe³noletni mieszkañcy so³ectw, 
których dotyczy zmiana nazwy:

Cielechowizna, Prusy, Chochó³, Tartak, 
Dziêkowizna, Osiny Nowe, Osiny, 
Kolonia Janów, Janów i Ignacówkonsultacje dotycz¹ce zmiany nazw so³ectw 

w Gminie Miñsk Mazowiecki

A N K I E T A

28.03 - 8.04.2019

Jak prawid³owo wype³niæ ankietê?
Nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ wybran¹ odpowiedŸ w wierszu,
który dotyczy w³aœciwego so³ectwa (miejsca zamieszkania),
poprzez podkreœlenie lub zakreœlenie kó³kiem s³owa TAK lub NIE.
Mo¿na te¿ przekreœliæ s³owo, którego nie wybraliœmy.

Cielechowizna (+Prusy) na Cielechowizna i Prusy

    TAK                                                 NIE

Czy jest Pan/Pani za zmian¹ nazwy so³ectwa (proszê zaznaczyæ tylko jedn¹ 

z szeœciu odpowiedzi w punkcie, który dotyczy so³ectwa, w którym Pan/Pani mieszka):

! Cielechowizna (+Prusy) na Cielechowizna i Prusy,

TAK NIE

! Chochó³ + Tartak na Chochó³ i Tartak,

TAK NIE

! Dziêkowizna (+dzia³ka nr 23/1 w Ignacowie) na Dziêkowizna,

TAK NIE

! Osiny Nowe na Nowe Osiny,

TAK NIE

! Osiny Wieœ (Kol. Janów) na Osiny i Kolonia Janów,

TAK NIE

! Walerianów (+Janów, Ignaców) na Janów i Ignaców.

TAK NIE

Proszê podaæ miejscowoœæ, w której Pan/Pani zamieszkuje:    …………….……….

Cielechowizna (+Prusy) na Cielechowizna i Prusy

    TAK                                                 NIE

 



     WOREK NIEBIESKI
1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru 

termicznego  i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, 

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

1) Tworzywa sztuczne:
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania plastikowe po napojach    

i innych p³ynach. Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. Kubki        

i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze i inne plastiki, opakowania 

wielomateria³owe. Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, powi¹zaæ 

i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.
2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 

gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
3)  Opakowania wielomateria³owe:
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doniczek, 

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-

pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)
     WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 

dalszej segregacji tj.: brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, fajans 

itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach, 

gumê, artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.). 

Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 

leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 

œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-

nego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumu-

latorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabaryto-

wych (m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek 

na pranie).

     WOREK ¯Ó£TY

     WOREK ZIELONY

     WOREK BR¥ZOWY

Rada Gminy podjê³a uchwa³ê w sprawie zwolnienia w czêœci z op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w³aœcicieli nieruchomoœci, 
na których zamieszkuj¹ rodziny wielodzietne. Wysokoœæ zwolnienia wynosi 3 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarownie odpadami komu-
nalnymi przypadaj¹cej na ka¿dego cz³onka rodziny wielodzietnej w przypadku oddawania odpadów segregowanych oraz 8 z³ miesiêcznej 
op³aty za gospodarownie odpadami komunalnymi przypadaj¹cej na ka¿dego cz³onka rodziny wielodzietnej w przypadku oddawania odpa-
dów niesegregowanych. W celu uzyskania zni¿ki, w³aœciciele nieruchomoœci, którzy s¹ cz³onkami rodziny wielodzietnej i zamieszkuj¹ na 
nie-ruchomoœci wraz z rodzin¹ wielodzietn¹, zobowi¹zani s¹ z³o¿yæ now¹ deklaracjê o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (wzór dostêpny w za³¹czniku na stronie internetowej Urzêdu Gminy) oraz do³¹czyæ do niej dokumenty potwierdzaj¹ce prawo 
do skorzystania z ulgi tj. kopie Karty Du¿ej Rodziny poszczególnych cz³onków rodziny wielodzietnej.

ZNI¯KI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie 
z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom recyklingu      
i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie Gminy 
bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi papier   
i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do zielone-
go trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹ce biode-
gradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ obowi¹-
zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W nowych regu-
lacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru niebieskiego, opisany 
„Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z napisem „Szk³o”, po-
jemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowañ wielo-
materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale i tworzywa sztucz-
ne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji  w kolorze 
br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ zwracamy siê do w³aœcicieli 
nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. kolorystyki oraz oznakowania 
pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru odpadów komunalnych nie ulegnie 
zmianie. Odpady szk³a, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ 
odbierane raz w miesi¹cu. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 
oraz odpady zmieszane (czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto 
do Punktu Selekywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prze-
mys³owej 17 w Miñsku Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne   
i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, 
baterie, zu¿yte opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pocho-
dz¹ce z pielêgnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do 
d³ugoœci 1 m ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, 
wyciête roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w 
wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: 
zanieczyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 
jedzeniowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, 
odpadów budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - 
powsta³e w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych 
pozwolenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 
(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 
Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-
munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 
kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-
wanych). Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów 
komunalnych obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 kwietnia 2018 roku
W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 
posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 
obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki
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BUDOWA DOMÓW
kompleksowe wykoñczenie

tel. 505 079 600

wizytówki - ulotki - foldery - piecz¹tki
Miñsk Mazowiecki, ul. Koœciuszki 13/24, tel. 660 97 36 98

e-mail: hanka@modelex.pl



PIECZ¥TKI

JAROS£AW KUREK
ul. Traugutta 15

Miñsk Mazowiecki

• oprawa prac

• tabliczki na puchary

tel. 25 758 02 94
tel. / fax 25 758 01 77

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek 15 - 17
czwartek 18 - 19, sobota 10 - 12

lek. med. Jolanta Figura
tel. 605 046 198

Miñsk Mazowiecki, ul. 11 Listopada 4/14



Kalejdoskop wydarzeñ zakoñczy³ siê energe-
tycznym akcentem, który przygotowa³a dla 
nas pani Anna Wojda. 8 marca odby³ siê 
szkolny Konkurs Piosenki i Poezji Obcojê-
zycznej . Wyst¹pi³o w nim ponad dwudziestu 
uczestników  z klas I-VIII.

Jury po burzliwych obradach  wy³oni³o 
laureatów :

Aleksandra Jurczak, Miko³aj Wawrzyniak, 
Filip Wieczorek 

trio Klaudia Zagórska, Kornelia Naumiuk
i Amelia Mudant,
duet Anna Ruta, Maja Lipiñska ,
duet Eliza Grabarczyk, Julia Roguska 

Zuzanna Ostrowska, Andrzej Ostrowski, 
Karina Koliñska 

And¿elika Mirosz, Alicja Mirosz,
Maria Pyrzanowska 

Mi³ym akcentem, który zakoñczy³ zmagania 
konkursowe , by³y ¿yczenia od przedstawicieli 
Samorz¹du Uczniowskiego skierowane do 
¿eñskiej czêœci spo³ecznoœci szkolnej w dniu 
ich œwiêta.
W tak optymistycznych nastrojach, pozytyw-
nie zmotywowani sukcesami i aktywnoœci¹ 
naszych wychowanków, czekamy na wiosnê .

Kategoria wiersz, kl. I-III

Kategoria piosenka, kl. I- III

Kategoria wiersz kl. IV-VIII

Kategoria piosenka kl. IV-VIII

Tu¿ po feriach zimowych  uczniowie klas 4-8 
uczestniczyli w wycieczce, której celem by³o 
rozwijanie zainteresowañ teatralnych oraz 
uwra¿liwienie na sztukê. Pierwszym punktem  
programu by³ musical Oto Oliver Twist 
wystawiany przez Teatr Muzyczny TINTILO.
Nastêpnie uczestnicy wyjazdu odwiedzili 
Muzeum Narodowe w Warszawie, gdzie 
uczestniczyli w lekcjach pt. Brzydkie oblicza 
sztuki  oraz  Co mówi¹ obrazy ?

Najwiêksz¹ gratk¹ by³o jednak zwiedzanie sal 
muzealnych, gdzie ka¿dy móg³ kontemplowaæ 
sztukê i zachwycaæ siê kunsztem mistrzów 
malarstwa.

Okres poferyjny by³ czasem rozstrzygniêcia 
Gminnego Konkursu Fotograficznego pt. 
Wspó³twórcy niepodleg³oœci , w którym od lat 
bior¹ udzia³ uczniowie naszej szko³y.
W tym roku szkolnym wielk¹ radoœæ sprawili 
nam Karina Koliñska i Szymon Radzio , którzy 
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uzyskali miejsca na podium zajmuj¹c odpo-
wiednio I i II miejsce. Cieszymy siê niezmier-
nie z du¿ego zainteresowania Wojewódzkim 
Konkursem Literacko - Plastycznym 
Fantastyczny wiek XXI , w którym wziê³o 
udzia³ osiem zespo³ów z klas V-VIII, trzy-
mamy kciuki za naszych podopiecznych i li-
czymy na kolejne sukcesy.

Wiele siê dzia³o tak¿e u naszych milusiñskich.  
13 lutego w Oddziale Przedszkolnym odby³o 
siê spotkanie z policjantami. Dzieci aktywnie 
uczestniczy³y w pogadance dotycz¹cej bez-
pieczeñstwa: jak zachowaæ siê w sytuacjach 
zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu, jak prawid-
³owo wezwaæ pomoc. Wszystkie przedszko-
laki pozna³y  numer 112, dowiedzia³y siê, ¿e 
nie mog¹ rozmawiaæ z nieznajomymi, ale jeœli 
zab³¹dz¹, powinny same poprosiæ o pomoc 
inne osoby. Przedszkolaki wykaza³y siê du¿¹ 
wiedz¹ i aktywnoœci¹ podczas tych nieco-
dziennych zajêæ . 

Kolejnym wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu 
przedszkolaków by³ Dzieñ Babci i Dziadka. 
23 lutego dzieci z Oddzia³u Przedszkolnego 
zaprosi³y do szko³y te niezwykle wa¿ne osoby. 
To w³aœnie dla nich, przez ostatni miesi¹c, 
przygotowywa³y przedstawienie.

Dziarskie maluchy z Odzia³u Przedszkolnego 
doskonale odnalaz³y siê tak¿e w roli recyta-
torów. 4 marca w grupie piêciolatków odby³ 
siê konkurs piêknej recytacji wiersza. Przed-
szkolaki wspaniale siê przygotowa³y, a  pierw-
sze miejsce zaj¹³ Cezary ̄ ak . Mamy nadziejê, 
i¿ ten pierwszy  sukces bêdzie zachêt¹ do po-
dejmowania kolejnych literackich i kraso-
mówczych wyzwañ.

Luty w Brzózem up³yn¹³ bardzo szybko i przyniós³ mnóstwo interesuj¹cych
i ró¿norodnych wydarzeñ. By³y wyjazdy, konkursy, bal karnawa³owy

i wiele innych atrakcji . 



Sukcesy uczennic SP w Janowie
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A w Janowie dzieje siê wiele...

Jak co roku 21 lutego obchodziliœmy Miêdzy-
narodowy Dzieñ Jêzyka Ojczystego. Zosta³ on 
ustanowiony dziewiêtnaœcie lat temu przez 
UNESCO, aby podkreœliæ ró¿norodnoœæ 
kulturow¹ i jêzykow¹ œwiata, a tak¿e zwróciæ 
uwagê na jêzyki zagro¿one i gin¹ce, które 
stanowi¹ 43% wszystkich aktualnie u¿y-
wanych. Dzieñ ten upamiêtnia tragiczne 
wydarzenia maj¹ce miejsce w Bangladeszu        
w 1952 r.
Zginê³o wówczas piêciu studentów uniwersy-
tetu w Dhace, którzy domagali siê nadania 
jêzykowi bengalskiemu statusu jêzyka urzê-
dowego.
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Jêzyka Oj-
czystego uczniowie klas: IV b i III gimnazjum 
pod opiek¹ p. Marzeny Jackiewicz i p. Kata-
rzyny Beredy przygotowali uroczystoœæ, która 
w powa¿ny, ale i humorystyczny sposób przy-
pomnia³a spo³ecznoœci naszej szko³y o bogac-
twie polszczyzny oraz pozwoli³a stan¹æ w 
szranki z zawi³oœciami naszego jêzyka.
To niezwykle wa¿ne spotkanie zakoñczono 
wspólnym odœpiewaniem tego, co podczas 
Miêdzynarodowego Dnia Jêzyka Ojczystego 
w duszy ka¿dego polskiego ucznia gra  pio-
senki  Tu wszêdzie jest moja Ojczyzna.  

Po chwilach zabawy i karnawa³owej beztroski 
przyszed³ dzieñ sk³aniaj¹cy do szczególnej po-
wagi i refleksji. Pierwszego marca obchodzi-
liœmy Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy 
Wyklêtych. Zosta³ on uchwalony przez par-
lament i jest obchodzony od 2011 roku. Œwiêto 
przypada w rocznicê stracenia (w 1951 roku) 
przez bezpiekê siedmiu przywódców IV Za-
rz¹du G³ównego Zrzeszenia  Wolnoœæ i Nieza-
wis³oœæ, kierownictwa ostatniej ogólnopol-
skiej konspiracji kontynuuj¹cej od 1945 roku 
dzie³o Armii Krajowej.
W Warszawie (w wiêzieniu na Rakowieckiej) 
œmieræ ponieœli: pu³kownik £ukasz Ciep-
liñski, major Mieczys³aw Kawalec, major 
Adam Lazarowicz, kapitan Józef Batory, 
kapitan Franciszek B³a¿ej, kapitan Józef 
Rzepka i porucznik Karol Chmiel.
By uczciæ pamiêæ i przypomnieæ o ofierze 
Wyklêtych, klasy Va i VI przygotowa³y i prze-
prowadzi³y w naszej szkole kilka wydarzeñ    
o charakterze historycznym, które dostoso-
wano do mo¿liwoœci percepcyjnych uczniów 
poszczególnych klas  i oddzia³ów.

W ¿yciu szkolnym powa¿ne uroczystoœci s¹ 
czêsto przeplatane wydarzeniami, które przy-
pominaj¹ nam, ¿e zabawa jest wa¿nym i po- 
trzebnym elementem, bo relaksuje, integruje    
i wprowadza w dobry humor.
Wychodz¹c z tego w³aœnie za³o¿enia, w so-
botê (23 lutego) odby³ siê w naszej szkole bal 
karnawa³owy. Profesjonaln¹ oprawê mu-
zyczn¹ zapewni³ tata Gai Przedlackiej - 
uczennicy klasy II a, a  Samorz¹d Uczniowski 
bêd¹cy pod opiek¹ p. Alicji Grabek przygo-
towa³ wiele atrakcji dla uczniów, rodziców 
oraz nauczycieli.

Klasa Va przybli¿y³a postaæ Witolda Pilec-
kiego, a klasa VI omówi³a tragiczn¹ i piêkn¹ 
historiê ¿ycia Danuty Siedzikówny - ps.Inka.
Osoby odpowiedzialne przeprowadzi³y krót-
kie lekcje historii dla oddzia³ów 0 i klas 1-3.
Pamiêtaj¹c o tym, ¿e pamiêæ jest ulotna, a his-
toriê trzeba pielêgnowaæ, podczas d³ugiej 
przerwy uczniowie klas starszych odœpiewali 
piosenki upamiêtniaj¹ce ¯o³nierzy Wyklê-
tych. Nad w³aœciwym przebiegiem uro-
czystoœci czuwa³y:
P. Alicjia Grabek i p. Izabela Mroczek.

Równie du¿y i wa¿ny sukces odnios³a 
£ucja Kosiñska, uczennica trzeciej klasy 
gimnazjum, która zajê³a pierwsze miej-
sce w IX Powiatowym Konkursie 
Plastycznym  Piêknem Malowane - 
Uroda Ziemi Miñskiej. Has³o przewod-
nie konkursu brzmia³o: Wyj¹tkowe miejsca 
Ma³ej Ojczyzny. Dziêki temu zwyciêstwu 
£ucja zosta³a przyjêta do Liceum Plastycz-
nego w Miñsku Mazowieckim bez koniecz-
noœci zdawania egzaminu wstêpnego. 

Luty i marzec obfitowa³ w dobre wiadomoœci. 
Pierwsz¹ z nich by³ sukces Agnieszki Brew-
czyñskiej - uczennicy klasy siódmej, która 
zajê³a pierwsze miejsce wœród juniorów
w XXXII Plebiscycie Sportowym tygodnika 

S³owo Podlasia, pod honorowym patronatem 
marsza³ka województwa lubelskiego - Jaros³awa 
Stawiarskiego.

Jerzy Wierzbicki



UCIECZKA W ZDROWIE – œlepa wiara w 
to, ¿e jesteœ ca³kowicie zdrowy i nie musisz siê 
przyk³adaæ do ¿ycia w trzeŸwoœci , 
„Zrozumia³em, na czym  mój problem polega, 
wiêc nigdy ju¿ nie bêdê pi³”.
Dopóki nie postanowisz byæ uczciwy wobec 
siebie i wobec innych, dalej bêdziesz siê tak 
zachowywa³, a to grozi nawrotem do na³ogu. 
Cz³owiek zawsze chce siê lepiej poczuæ nie 
zmieniaj¹c sposobu myœlenia ani postêpo-
wania. Dlatego alkohol stanowi tak siln¹ 
pokusê – daje dok³adnie taki efekt. Przynosi 
poprawê samopoczucia bez zmiany sposobu 
myœlenia i postêpowania.
Niektórzy s¹ przera¿eni, gdy dowiedz¹ siê jak 
bardzo byli nieuczciwi wobec siebie i wobec 
innych i jak wiele powinni zmieniæ w swoim 
postêpowaniu i nie zmieniaj¹ tego i nie 
wracaj¹ do zdrowia. Ci którzy zdecydowali siê 
dokonaæ tych zmian, nie wracaj¹ do na³ogu i 
znaj¹ smak ¿ycia na trzeŸwo. Potrafi¹ siê te¿ 
cieszyæ takim ¿yciem.

I n f o r m a c j e d l a o s ó b u z a l e ¿ n i o n y c h i i c h r o d z i n 
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Opracowa³:Andrzej B³aszczyk

Ludzie uzale¿nienie stosuj¹ wiele mecha-
nizmów obronnych. Mechanizmy te pozwa-
laj¹ zaprzeczaæ uzale¿nieniu, uciec od samego 
siebie, swoich myœli, uczuæ, postaw, wartoœci, 
realiów swojego aktualnego po³o¿enia. 
Pierwsz¹ rzecz¹, której musz¹ siê uwa¿nie 
przyjrzeæ to obronne zaprzeczenia.
Nale¿y zadaæ sobie nastêpuj¹ce pytania:
 • Czy na pewno jesteœ wobec siebie 
    uczciwy?
 • Czy jesteœ uczciwy wobec innych?

•  Czy nadal widzisz tylko to co chcesz 
    Zobaczyæ?
Istnieje wiele sposobów unikania prawdy:
ZAPRZECZANIE – mówienie „Nie, to 
nieprawda”, „Wcale nie jestem uzale¿niony”, 
„Wcale mi to nieprzeszkadza, ¿e ju¿ nigdy nie 
bêdê móg³ siê napiæ”.
POMNIEJSZENIE – twierdzenie, ¿e coœ co 
jest wa¿ne, wcale nie jest takie wa¿ne. „mam 
pewien ma³y problem, ale nie jest on 
powa¿ny”.

 wobec siebie i wobec innych

UNIKANIE – ignorowanie problemu w 
nadziei, ¿e sam zniknie. Szukanie koz³ów 
ofiarnych. Zrzucanie n a innych winy za 
w³asne przewinienia, „To nie ja mam problem, 
to Ty masz problem”
RACJONALIZACJA – usprawiedliwianie 
siê, szukanie fa³szywych przes³anek  lub 
nietrafnych porównañ, „Teraz, kiedy ju¿ 
wiem, ¿e jestem alkoholikiem mogê bezkarnie 
chodziæ do barów”, „nigdy ju¿ nie wezmê 
alkoholu do ust, choæby niewiem, co”, 
„Mówisz, ¿e jestem nieodpowiedzialny? 
Spójrz na Józka. Te to dopiero jest 
nieodpowiedzialny. Ja przy nim jestem 
okazem zdrowia”.
USTÊLIWOŒÆ – godzenie siê na coœ dla 
œwiêtego spokoju (choæ wcale nie zamierzasz 
tego robiæ).,
MANIPULACJA – zmuszanie innych do 
robienia dla Ciebie czegoœ co powinieneœ 
robiæ sam, „Jeœli nie zrobisz tego, czego od 
Ciebie ¿¹dam, strzelê sobie jednego”

UCZCIWOŒÆ

WA¯NE  OGÓLNOPOLSKIE  TELEFONY  POMOCOWE
• Bezp³atna linia pomocy dla dzieci i m³odzie¿y - 116 111

• Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA - (22) 654 4041

• Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990

• Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148

• Pomarañczowa Linia dla Rodziców Pij¹cych Dzieci - 801140068

• Telefon Stop Przemocy dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich Rodziców - 801 120 002

• Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988

• Telefon Zaufania dla Kobiet  -22 635 93 92

• Niebieska Linia dla ofiar przemocy - 800 120 002

• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

• Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê - 116 111



ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki

G³osZiemiMiñskiej 13

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³ 

17 lutego 2019 roku minê³o 75 lat od wy-
darzeñ nazwanych Wielka Wsyp¹. 
Te wydarzenia wci¹¿ s¹ wa¿ne, zarówno dla 
œwiadków i uczestników ówczesnego dra-
matu, jak i dla spo³ecznoœci Szko³y Pod-
stawowej im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej 
Niedzia³ce.
14 lutego 2019 roku  uczniowie Szko³y Pod-
stawowej im. Rodziny Sa¿yñskich uporz¹d-
kowali grób swoich Patronów i z³o¿yli wi¹-
zankê bia³o-czerwonych kwiatów. Zapalili 
znicze na mogi³ach ofiar II wojny œwiatowej. 
15 lutego wszyscy uczestniczyli we Mszy 
Œwiêtej sprawowanej w intencji Rodziny Sa-
¿yñskich, a tak¿e w intencji poleg³ych, zamor-
dowanych i zmar³ych ¿o³nierzy Armii Kra-
jowej z Obwodu Mewa-Kamieñ. Do koœcio³a 
p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny    
w Miñsku Mazowieckim przybyli przedsta-
wiciele w³adz lokalnych, kombatanci, poczty 
sztandarowe szkó³ z terenu powiatu miñskiego 
oraz poczty s³u¿b mundurowych wspó³pra-
cuj¹cych z placówkami oœwiatowymi.
Nastêpnie poczty sztandarowe, kombatanci     
i zaproszeni goœcie udali siê na ulicê Kardy-
na³a Stefana Wyszyñskiego, gdzie pod tablic¹ 
upamiêtniaj¹c¹ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ ro-
dziny Sa¿yñskich z³o¿ono kwiaty i zapalono 
znicze.
Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê w Szkole 
Podstawowej w Starej Niedzia³ce. Uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny, w któ-
rym przedstawili swoje przemyœlenia na temat 
historii. Przyznali,  ¿e nie jest ³atwo zrozumieæ 
czasy, kiedy m³odzi ludzie musieli walczyæ      
i gin¹æ. Stwierdzili, ¿e chêtnie czytaj¹ ksi¹¿ki, 
ogl¹daj¹ filmy i zwiedzaj¹ muzea, by posze-
rzyæ swoj¹ wiedzê na temat okupacji hitle-
rowskiej. Opowiedzieli o wyprawie do Mu-
zeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku, gdzie 
poznali historiê warszawskiej rodziny, która 

mieszka³a przy ulicy Pu³awskiej. Obserwuj¹c 
zmiany w mieszkaniu pañstwa Jankowskich, 
uczniowie poznawali realia wojennego ¿ycia   
i próbowali zrozumieæ mechanizmy wojny. 
Jedna z uczennic wyzna³a, ¿e ¿ycie w warsza-
wskiej kamienicy niewiele ró¿ni³o siê od ¿ycia 
mieszkañców kamienicy przy ulicy Legionów 
w Miñsku Mazowieckim. W mieszkaniu pañ-
stwa Sa¿yñskich, podobnie jak u Jankowskich, 
by³a skrytka, w której przechowywano podro-
bione dokumenty, ulotki i zakazane radio.   
Podobne okaza³y siê losy obydwu rodzin. Pani 
Krystyna Jankowska straci³a syna Andrzeja, 
zaœ pani Stefania Sa¿yñska straci³a trzech 
synów: Czes³awa, Witolda i Tadeusza.  Z KL 
Stutthof nie wróci³ m¹¿ pani Stefanii - Stefan 
Sa¿yñski. Uczniowie doszli do wniosku, ¿e 
znajomoœæ historii powinna uchroniæ ludzkoœæ 
przed pope³nianiem b³êdów, bo dziêki analizie 
wydarzeñ z przesz³oœci wszyscy stajemy siê 
m¹drzejsi.                                                                                                                                        
Uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 75. rocz-
nicy Wielkiej Wsypy zosta³y poprzedzone 
konkursami. Ich g³ówne cele to: propagowa-
nie idei patriotyzmu, rozwijanie poczucia to¿-
samoœci narodowej oraz uwra¿liwienie m³o-
dego pokolenia na trudn¹ historiê Polski i na-
rodu polskiego. Pani dyrektor Agnieszka 
Natorff-Ga³ka dokona³a podsumowania 
przeprowadzonych konkursów.

W Gminnym Konkursie Fotograficznym pt. 
Wspó³twórcy niepodleg³oœci udzia³ wziêli 
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów  
z terenu gminy. Nagrody ufundowa³ Urz¹d 
Gminy w Miñsku Mazowieckim, a wrêczy³ 
Wójt Gminy  pan Antoni Piechoski.

LAUREACI KONKURSU

I kategoria  uczniowie z klas IV-VI SP

I miejsce -  Nikola Rokicka ze SP
w Starej Niedzia³ce
II miejsce - Maja Szczêsna ze SP
w Starej Niedzia³ce
II miejsce - Patrycja Pud³owska  ze SP
w Janowie
III miejsce - Rafa³ Kowalczyk ze SP
w Starej Niedzia³ce

II kategoria  uczniowie z kl. VII - VIII SP 
oraz z  kl. III gimnazjum

I miejsce -  Karina Koliñska ze SP
w Brzózem
I miejsce - Katarzyna Janiszewska  ze SP
w Janowie
II miejsce - Szymon Radzio ze SP
w Brzózem
III miejsce - Ma³gorzata Janiszewska 
ze SP w Janowie

14 lutego 2019 roku zosta³ rozstrzygniêty 
Szkolny Konkurs Wiedzy:

Czy znasz swojego Patrona? 
Nagrody ufundowa³o Starostwo Powiatowe 
Miñsk Mazowiecki.

LAUREACI KONKURSU

I kategoria  uczniowie z kl. VII - VIII SP 
oraz z kl. III gimnazjum

I miejsce - Oliwia Czy¿kowska, Patrycja 
Lisowska, Klaudia Soko³owska
z kl. VIII b
II miejsce - Natalia Dêbowska, Urszula 
Kolaszt, Natalia Michalczyk z kl. VII a
III miejsce - Julia Leszczyñska, Natalia 
Szczepek, Patrycja Szymañska
z kl. VIII a       
  
II kategoria  uczniowie z kl. I - VI SP

Tytu³ Ma³ego Wielkiego Patrioty zdobyli:

Lena Wysocka z kl. Ia
Ziemowit Pietraszek z kl. Ib
Szymon Rokicki z kl. IIa
Rafa³ Witkowski z kl. IIIa

Tytu³ M³odego Wielkiego Patrioty zdobyli:

Maja Paska z kl. IVa
Marzena Jaroñ z kl. Vb
Filip Zalewski z kl. Va
Amelia Anna Roguska z kl.Vb
Oskar Powa³ka z kl. Via

HISTORIE
które zawsze bêd¹ wa¿ne…

Opracowanie
Anna AraŸna, Jolanta Jackiewicz-Szuba        
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S p o t k a n i a w B i b l i o t e c e Opracowa³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Wydawnictwo Agora, 2019
Osobiste wspomnienia najbardziej lubianej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Michelle Obama opisuje doœwiadczenia, 
które j¹ ukszta³towa³y - od dzieciñstwa w po³udniowym Chicago, przez lata pracy na kierowniczym stanowisku, kiedy godzi³a 
macierzyñstwo z karier¹, a¿ do czasu spêdzonego  w najs³ynniejszym domu œwiata. Pisz¹c z niebywa³¹ szczeroœci¹, odwag¹      
i humorem, odkrywa kulisy swojego ¿ycia rodzinnego. Opisuje, jak Obamowie znaleŸli siê w centrum zainteresowania 
œwiatowych mediów i jak wygl¹da³o ich ¿ycie w Bia³ym Domu przez osiem kluczowych lat, kiedy poznawa³a Amerykê, zaœ 
Ameryka poznawa³a j¹. To zaskakuj¹co intymny rozrachunek ¿ycia kobiety wra¿liwej i stanowczej, która konsekwentnie 
odmawia³a spe³niania oczekiwañ innych i której historia zachêca, by pójœæ w jej œlady.

Dwukropek - Wydawnictwo Juka-91, cop. 2018
Peter bardzo siê cieszy, ¿e z nim i jego rodzicami zamieszka ukochany dziadek. Radoœæ nie trwa jednak zbyt d³ugo, bo okazuje 
siê, ¿e dziadek zamieszka w pokoju Petera, a ch³opiec jest zmuszony przenieœæ siê na poddasze. Peter kocha swojego dziadka, 
ale pragnie odzyskaæ swój pokój. Nie ma wyboru, musi wypowiedzieæ wojnê! Z pomoc¹ przyjació³ Peter wymyœla drastyczne 
plany, aby osi¹gn¹æ swój cel. Ale dziadek jest godnym przeciwnikiem. Zamiast siê poddaæ, planuje wyrównaæ rachunki. Kiedyœ 
byli takimi œwietnymi kumplami. Czy ich wojna posunê³a siê za daleko?

Wydawnictwo Kobiece, 2019
Wendy ma dopiero 25 lat, a czuje siê tak, jakby by³a w potrzasku. Z jednej strony kontroluje j¹ jej w³asny ojciec i wpêdza           
w poczucie niekoñcz¹cej siê winy. Z drugiej zaœ mê¿czyzna, którego pokocha³a jak nikogo wczeœniej, zadaje jej cios prosto      
w serce. Wydaje siê, ¿e mê¿czyŸni z jej ¿ycia skuteczni i konsekwentnie j¹ rani¹ i raz za razem zawodz¹. Jednak Wendy mimo to 
postanawia daæ szansê Jimowi, przystojnemu wojskowemu, który przypadkiem trafia do jej pogmatwanego ¿ycia. Czy bêdzie 
on szans¹ Wendy, aby w koñcu by³a szczêœliwa? Jim pozornie okazuje siê wszystkim, czego Wendy potrzebuje. Jednak 
mê¿czyzna mo¿e wcale nie mieæ tak dobrych zamiarów, jak mog³oby siê wydawaæ. Mo¿e siê okazaæ, ¿e jej dotychczasowe 
troski bêd¹ b³ahostk¹ wobec zagro¿enia ¿ycia jej bliskich.

W lutym w Bibliotece odby³y siê trzy 
spotkania zorganizowane dla naszych 
m³odych czytelników.

13 lutego, najm³odsi u¿ytkownicy 
biblioteki czyli trzylatkowie z przed-
szkola w Stojad³ach zwiedzi³y pomiesz-
czenie biblioteki i wys³ucha³y opowia-
dania: B¹dŸ dzielny Pingwinku

W dniu 26 lutego w Bibliotece zosta³ dwukrotnie przedstawiony spektakl pt. Zapl¹tani w 
Sieci. Wykonawcami byli aktorzy Grupy T z Torunia. W przedstawieniu zosta³ poru-
szony problem cyberprzemocy, coraz bardziej powszechnego zjawiska wœród dzieci i m³o-
dzie¿y. Sztuka ukazana w formie kabaretowej, oryginalni bohaterowie oraz wartka akcja to 
niesamowite widowisko dla m³odych odbiorców, którymi byli uczniowie klas pi¹tych 
Szko³y Podstawowej w Stojad³ach oraz ich rówieœnicy i szeœcioklasiœci z Marianki.
W ostatnim dniu lutego dla dzieci piêcioletnich ze Stojade³ przeprowadziliœmy lekcjê bib-
lioteczn¹ na temat  dobrych obyczajów w bibliotece oraz tradycji zwi¹zanych z  t³ustym 
czwartkiem. Podczas spotkañ z dzieæmi prezentujemy równie¿ najnowsze pozycje ksi¹¿-
kowe nabyte do biblioteki. Wszystkich zainteresowanych nowoœciami  bibliotecznymi dla 
doros³ych zapraszamy do przegl¹dania katalogu on-line na stronie www.bp-gminamm.pl
oraz do siedziby biblioteki w Stojad³ach przy ulicy Po³udniowej 20.

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Opracowa³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek



zdjêcia i filmy z lotu ptakazdjêcia i filmy z lotu ptaka

dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

u¿ytki rolne - pomiary, wyceny, szacowanie stanu upraw

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 

 

www.zlotuptaka.eu

ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

latamy
filmujemy

fotografujemy
 

604 44 22 45
25 758 30 10
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GRATIS!

MATERIA£Y ELEWACYJNE

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

 www.docieplenia-martex.pl

zapraszamy!zapraszamy!

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

PROMOCJEPROMOCJE

www.szumidance.pl

Zaczynamy nowe kursy w Zespole Szkó³ Zawodowych „Mechanik" 
w Miñsku Mazowieckim. Do wszystkich grup mo¿na jeszcze do³¹czyæ. 

 prowadzimy w ró¿nych stopniach zaawansowania, 
zajêcia s¹ raz w tygodniu po 1,5 godziny przez 10 tygodni.
• 01.04. poniedzia³ek godz. 19:00-20:30 kurs podstawowy
• 06.04. sobota godz.17:00-18:30 kurs podstawowy
• 01.04. poniedzia³ek godz. 20:30-22:00 kurs œrednio zaawansowany
• 04.04. czwartek godz.18:00-19:30 kurs zaawansowany 

 prowadzimy zajêcia raz w tygodniu po godzinie przez 10 tygodni.
• 06.04. sobota godz. 14:50-15:50 kurs podstawowy

prowadzimy zajêcia raz w tygodniu, ju¿ trwaj¹, ale mo¿na do³¹czyæ
• œroda godz. 17:45 dzieci m³odsze 3-6 lat 
• œroda godz. 18:00 dzieci starsze 7-12 lat 

Kurs Tañca Towarzyskiego

Kurs Ladies Latino

Taniec Towarzyski dla dzieci 

zapisy na telefon

607 573 255

Szumidance Szko³a TañcaSzumidance Szko³a Tañca


