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MZM 

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

Ewidencja zbiorników 
bezodp³ywowych 

Szerokopasmowy dostêp 
do internetu

Serdecznie zapraszamy mieszkañców Gminy 
Miñsk Mazowiecki, którzy nie dokonali jesz-
cze zg³oszenia posiadanego zbiornika bezod-
p³ywowego (szamba) lub przydomowej 
oczyszczalni œcieków do Gminnej ewidencji 
zbiorników oraz przydomowych oczysz-
czalni o niezw³oczne z³o¿enie stosownego 
druku.
Formularz zg³oszenia dostêpny jest w Urzê-
dzie Gminy pokój nr 10 oraz na stronie 
internetowej www.minskmazowiecki.pl w za-
k³adce Aktualnoœci.
Wype³nione druki mo¿na sk³adaæ osobiœcie   
w sekretariacie Urzêdu Gminy lub poczt¹ na 
adres: Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki ul. 
Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazo-
wiecki, albo poczt¹ elektroniczn¹ na adres     
kamila.andrasik@minskmazowiecki.pl lub 
dostarczaæ do So³tysa.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e  w³aœciciele 
nieruchomoœci, którzy pozbywaj¹ siê z terenu 
nieruchomoœci nieczystoœci ciek³ych s¹ obo-
wi¹zani do udokumentowania w formie umo-
wy korzystania z us³ug wykonywanych przez 
przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie na 
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie opró¿-
niania zbiorników bezodp³ywowych i tran-
sportu nieczystoœci przez okazanie takich 
umów i dowodów uiszczania op³at za te us³ugi.

Urz¹d Komunikacji Elektronicznej uruchomi³ 
nowe narzêdzie, jakim jest Atlas us³ug sze-
rokopasmowych. Przygotowanie i wdro¿enie 
atlasu pozwala, w szczególnoœci w³adzom sa-
morz¹dowym i przedsiêbiorcom, na dostêp do 
informacji o infrastrukturze szerokopasmowej 
ju¿ istniej¹cej ale te¿ tej, która powstanie dziêki 
realizacji Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dane zawarte w Atlasie szerokopasmowego 
dostêpu do internetu obejmuj¹ wszystkie 
gminy w Polsce. Przedstawiono w nim zesta-
wienie informacji o punktach adresowych,      
w których dostêpny jest internet szeroko-
pasmowy o prêdkoœci powy¿ej 30 Mb/s (ozna-
czone jako czarne plamy) oraz miejsca, w któ-
rych tego zasiêgu nie ma (tzw. bia³e plamy).
Atlas szerokopasmowego dostêpu do internetu 
znajduje siê tutaj: https://mapbook.uke.gov.pl/

Wypalanie traw
Egzaminy gimnazjalne
w giminnych szko³ach

W dniach 10, 11 i 12 kwietnia w gminnych 
szko³ach odby³y siê coroczne egzaminy 
gimnazjalne. Pomimo przyst¹pienia do strajku  
nauczycieli ze szkó³ po³o¿onych na terenie 
gminy Miñsk Mazowiecki, informujemy, ¿e 
egzaminy gimnazjalne oraz egzaminy na 
koniec 8 klasy szkó³ podstawowych prze-
bieg³y w ustalonym terminie oraz bez ¿adnych 
komplikacji. Te pierwsze powa¿ne spraw-
dziany wiedzy najm³odszych uczniów s¹ o tyle 
wa¿ne i istotne, ¿e na podstawie ich wyników 
bêd¹ prowadzone przyjêcia i nabory do pierw-
szych klas szkó³ œrednich.
¯yczymy absolwentom szkó³ podstawowych  
i wygaszanych klas gimnazjalnych sukcesów 
w nowych szko³ach.
Wszelkie informacjê dotycz¹ce przebiegu 
strajku oraz informacji organizacyjnych s¹ 
zamieszczane na stronach internetowych 
poszczególnych szkó³. 

Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmuj¹ eko-
lodzy, naukowcy, stra¿acy, a mimo to wiosn¹    
i jesieni¹ ka¿dego roku s³yszymy o licznych po-
¿arach ³¹k i pastwisk. Mimo licznych ostrze¿eñ 
osoby wypalaj¹ce trawy wydaj¹ siê nieœwia-
dome szkód, które wyrz¹dzaj¹ przyrodzie i za-
gro¿enia jakie sprowadzaj¹ na ludzi. Wypalanie 
traw, poza tym ¿e to niechlubna praktyka, jest 
równie¿ prawnie zakazane. W ustawie z 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowa-
dzono zakaz wypalania ³¹k, pastwisk, nieu¿yt-
ków, rowów, szlaków kolejowych oraz trzcino-
wisk. Za ³amanie tego zakazu gro¿¹ sankcje 
karne w postaci grzywny albo aresztu. Za 
wypalanie traw Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa mo¿e na³o¿yæ na rolni-
ków karê finansow¹ w postaci zmniejszenia (od 
5 do 25%), a w skrajnych przypadkach nawet 
odebrania wszystkich rodzajów dop³at bezpo-
œrednich za dany rok.



Szanowni Pañstwo,

Wkrótce obchodziæ bêdziemy jedne z naj-
starszych i najwa¿niejszych œwi¹t upa-
miêtniaj¹cych Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa - Wielkanoc. Wieñczy ona okres 
Wielkiego Postu i poprzedzaj¹cy j¹ Wielki 
Tydzieñ. W Niedzielê Wielkanocn¹ zasia-
damy w gronie rodzinnym do uroczystego 
œniadania. Spo¿ywana jest œwiêconka - 
zawartoœæ koszyczka poœwiêconego w 
Wielk¹ Sobotê. Œwiêconka ró¿ni siê w za-
le¿noœci od tradycji rodzinnych i regio-
nalnych, ale figurka baranka, jajka (symboli zmartwychwstania Chrystusa     
i zwyciêstwa ¿ycia nad œmierci¹), chleb (dla zapewnienia dobrego losu, który 
w chrzeœcijañstwie jest przede wszystkim symbolem cia³a Chrystusa), 
kie³basa i sól (symbole zdrowia i p³odnoœci, a tak¿e oczyszczenia) zawsze 
wchodz¹ w jej sk³ad. Zgodnie z tradycj¹, wszystkie prace domowe powinny 
byæ skoñczone zanim œwiêconka zostanie przyniesiona z koœcio³a do domu,   
a jej zawartoœæ pozostaje nietkniêta a¿ do niedzielnego poranka.
Œwiêta Wielkanocne maj¹ niezwykle bogat¹ tradycjê, zw³aszcza kulinarn¹. 
Czekamy na to œniadanie przez ca³y Wielki Post, zatem nie dziwi fakt, ¿e 
wszystkiego co znajduje siê na stole staramy siê skosztowaæ. Na tradycyjnym 
stole wielkanocnym nie mo¿e zatem zabrakn¹æ takich potraw jak ¿urek 
wielkanocny, bia³a pieczona kie³basa , szynka œwi¹teczna, faszerowane jajka, 
æwik³a, babka wielkanocna, mazurek, sernik.
Wielkanoc spêdzana przy stole w rodzinnym gronie to radosne chwile, które 
wspominamy przez ca³y rok. Dzisiaj, gdy ka¿dy dzieñ mija niezauwa¿any, to 
w³aœnie œwiêta sprawiaj¹, ¿e mamy czas by nacieszyæ siê sob¹. Siedz¹c przy 
œwi¹tecznym stole, w wyj¹tkowym i podnios³ym nastroju, mamy okazjê do 
spotkañ i d³ugich rozmów. Nie tylko z najbli¿sz¹ rodzin¹, ale te¿ z naszymi 
znajomymi i przyjació³mi.

W numerze
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Rodzinne œwiêta tradycjnie radoœnie obchodzone
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Wielkanocnych

¿yczê wszystkim mieszkañcom Gminy Miñsk Mazowiecki

rodzinnych, ciep³ych, pogodnych

Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego.

Obfitoœci na wielkanocnym stole, smacznego jajka

oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie,

a tak¿e osobistego szczêœcia, 

zdrowia oraz pogody ducha.
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1. Biaduñ Jacek Anielew 

2. Kuciñska Marzanna Arynów

3. Gromulski Pawe³ Barcz¹ca

4. Lipiñski Sebastian Bartosz Brzóze 

5. Gañko Czes³aw Borek Miñski

6. Komuda S³awomir Budy Barcz¹ckie

7. Pyrzanowska Beata Budy Janowskie

8. Skiba Eliza Cielechowizna/Prusy

9. Wyroda Maria Chmielew 

10. Kieliszczyk Robert Chochó³/Tartak

11. Cyran El¿bieta Dziêkowizna

12. Filipiak Ma³gorzata D³u¿ka

13. Karasiñski Czes³aw Gamratka 

14. Sikorski Aleksander Grabina

15. Celiñski W³adys³aw Grêbiszew

16. Roñda Robert Gliniak

17. Budzyñski Andrzej Huta Miñska

18. £ojek Renata I³ówiec 

19. Wocial Marek Józefów 

20. G³uchowska Edyta Karolina

21. Witowski Janusz Kolonia Karolina

22. Dró¿d¿ Jan Kluki

23. Jackiewicz Agnieszka Królewiec 

24. Paska Jan Mikanów

25. Przybysz El¿bieta Maliszew 

26. B¹k Karolina Marianka

27. Szymañska Beata Stara Niedzia³ka

28. Zawada Wojciech Niedzia³ka Druga

29. Cabaj Urszula Nowe Osiny

30. Augustyniak Andrzej Osiny/Kol. Janów

31. Westwalewicz Krzysztof Podrudzie 

32. Ch³opik Kazimierz Stojad³a

33. Warszawski Zygmunt Targówka

34. Rokicki W³adys³aw Wólka I³ówiecka

35. Wójcicka El¿bieta Wólka Miñska

36. Prasa³ Marek Janów/Ignaców

37. Królak Bogdan Zakole Wiktorowo

38. Kosim Krzysztof Stare Zakole

39. Kopczyñska Anna Zamienie 

40. Piekut Agnieszka ¯uków 

Aktualna lista so³tysów
wybranych w wyborach 2019

Foto: Jacek Maria Jeliñski
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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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OGÓLNOPOLSKI KONKURS OTWARTY - MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w.

Gmina Miñsk Mazowiecki postanowi³a zaprezentowaæ 
w ogólnopolskim konkursie otwartym

 „MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI wieku”
inwestycjê, która powsta³a w 2018 roku

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny - komunalny 
z lokalami socjalnymi 
w miejscowoœci Janów. 

Celem Konkursu jest wy³onienie i nagrodzenie 
realizacji przedsiêwziêæ budowlanych 
ukoñczonych w danym roku,
wyró¿niaj¹cych siê szczególnymi walorami.
 
Ide¹ przedsiêwziêcia jest 
propagowanie i wspieranie dzia³añ 
dla ratowania obiektów i budowli 
dziedzictwa narodowego 
oraz promocja modernizacji, 
przebudowy i rozbudowy obiektów 
i urz¹dzeñ dla uzyskania 
efektów u¿ytkowych i estetycznych.

W konkursie przewiduje siê trzy stopnie uznania:

Tytu³u „Modernizacja Roku" - I stopieñ
Tytu³ przyznaje siê w ka¿dej kategorii dla : 
inwestora, wykonawcy i autora projektu. 
Zwyciêzcy otrzymuj¹ statuetki „Modernizacji Roku", 
dyplomy oraz bezp³atne promocje 
na ³amach prasy i na stronie internetowej.

Wyró¿nienie „Modernizacja Roku" - II stopieñ
Oznacza to przyznanie dyplomu, w ka¿dej kategorii 
tak¿e dla wszystkich 3 uczestników procesu modernizacyjnego 
oraz bezp³atnej promocji na ³amach prasy. 

Nagroda Specjalna  III stopieñ
Oznacza przyznanie nagrody lub wyró¿nienia 
przez poszczególnych organizatorów Konkursu.

Ponowne g³osowanie z tego samego IP 
jest mo¿liwe po 24 godzinach 
na ten sam obiekt. 
Warto pamiêtaæ o mo¿liwoœci oddania 1 g³osu 
ka¿dego dnia i podaniu swojego e-maila. 
Podaj¹c go przy ka¿dym g³osowaniu 
zwiêkszasz swoj¹ szansê 
na wygran¹ cennych nagród 
przewidzianych dla g³osuj¹cych.

Nagroda dla najaktywniejszego internauty 
w plebiscycie to: 
Voucher na nocleg w Pa³acu i Folwarku £ochów 
z nielimitowanym dostêpem 
do strefy wellness (spa, jacuzzy, sauny) 
ze œniadaniem.

Zachêcamy do g³osowania:

W celu oddania swojego g³osu 
na budynek mieszkalny 
w Janowie nale¿y:

Wejœæ na stronê: 
http://www.modernizacjaroku.org.pl

Klikn¹æ na zg³oœ obiekt, a nastêpnie 
„zobacz podstronê obiektu i oddaj swój g³os”

Na podstronie podaæ imiê i nazwisko,
adres mailowy, zaznaczyæ „Nie jestem robotem” 
po udanej weryfikacji klikn¹æ „Zag³osuj”, 
na podany adres mailowy wys³any zostanie 
link do aktywacji g³osu, nale¿y go zaakceptowaæ

Gotowe! Twój g³os zosta³ oddany...

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1104/object/1477/budynek-mieszkalny-wielorodzinny-komunalny-z-lokalami-socjalnymi-w



     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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Po zimowym rozleniwieniu, nowa pora roku 
nastraja do dzia³ania. Nie tylko w przyrodzie, 
tak¿e w przedszkolu, robi siê g³oœno, radoœnie, 
aktywnie... Najm³odsze przedszkolaki, swoj¹ 
radoœæ z nadejœcia nowej pory roku, wyrazi³y 
poprzez aktywnoœæ twórcz¹. Na wiosennych 
warsztatach przyrodniczych, zorganizowa-
nych dnia 2 kwietnia, w³asnorêcznie wykona-
liœmy fantazyjne stroiki wiosenno-œwi¹teczne. 
Ca³ym przedsiêwziêciem dzielnie dowodzi³a - 
jak zwykle niezast¹piona - mama naszej 
Majeczki.
We wtorkowy poranek, tu¿ po œniadaniu, zawi-
ta³o do nas kilka mam, aby pomóc nam wyko-
naæ wiosenno-œwi¹teczne stroiki. Choæ zada-
nie wydawa³o siê nie³atwe, z ochot¹ przyst¹pi-
liœmy do dzia³ania. Wiedzieliœmy, ¿e z pomoc¹ 
naszych kochanych mam, wszystko musi siê 
udaæ! Na pocz¹tek, zabraliœmy siê do ozda-
biania styropianowych jajek. Piankowe na-
klejki, wst¹¿eczki, puchate pomponiki i po-
³yskuj¹ce brokaty, wszystko to w du¿ych iloœ-

Wiosenne warsztaty przyrodnicze w grupie BIEDRONKI

Wycieczka klasy II i III do Warszawy

ciach trafi³o na nasze jajeczka. Nastêpnie, ka¿-
de jajeczko umieszczone zosta³o w brzozo-
wym gniazdku. Na koniec, dodaliœmy jeszcze 
„¿ywy” akcent w postaci œwie¿ej borowiny 
oraz ga³¹zek bazi i nasze stroiki by³y gotowe.
Prezentowa³y siê naprawdê efektownie:) 
Kiedy nadejd¹ œwiêta, z pewnoœci¹ bêd¹ sta-
nowi³y piêkn¹ ozdobê œwi¹tecznego sto³u w nie-
jednym domu.
Tego dnia, postanowiliœmy te¿ zadbaæ o nasz 
k¹cik przyrody. W oczekiwaniu na wiosenne 
kwiaty w przydomowych ogródkach, zapra-
gnêliœmy aby wiosna zawita³a te¿ do naszej 
sali. W tym celu na naszym parapecie za³o¿y-
liœmy „mini-ogródek”, w którym rozpoczê-
liœmy uprawê fasoli oraz rze¿uchy. Bêdziemy 
systematyczne podlewaæ nasze roœlinki, aby 
piêknie wyros³y.
Poza tym w naszym k¹ciku przyrody, pojawi³y 
siê wiosenne bazie oraz przecudny wiosenny 
stroik, wykonany przez mamê Majeczki.
Dziêkujemy!

By³ to dla nas niezwykle udany dzieñ, który na 
d³ugo pozostanie w naszej pamiêci. 
Wszystkim rodzicom, którzy zechcieli nas 
odwiedziæ, gor¹co dziêkujemy i zapraszamy 
ponownie. A na najbli¿sze dni, ¿yczymy du¿o 
wiosennego s³oñca oraz weso³ych œwi¹t!

Korzystaj¹c z piêknej pogody uczniowie klasy 
II i III pod opiek¹ wychowawców i grupy ro-
dziców w dniu 27 lutego 2019 roku wybrali siê 
na wycieczkê do Warszawy.
Najpierw udaliœmy siê na Plac Zamkowy do 
Kolumny Zygmunta III Wazy – najwy¿szego   
i zarazem najstarszego œwieckiego pomnika   
w stolicy. Nastêpnie ulic¹ Podwale dotarliœmy 
do pomnika Ma³ego Powstañca upamiêtnia-
j¹cego bohaterskie dzieci walcz¹ce w P ows ta-
niu Warszawskim w 1944 roku. RzeŸba kilku-
letniego ch³opca w zbyt du¿ym he³mie bardzo 
nas wzruszy³a. Na kolejnych etapach wyciecz-
ki mogliœmy podziwiaæ fortyfikacje staromiej-
skie, barbakan oraz pomnik Warsa i Sawy. 
Urokliwymi uliczkami dotarliœmy do  samego 
serca warszawskiego Starego Miasta - Rynku. 
Podziwialiœmy stoj¹cy tam pomnik Warsza-
wskiej Syrenki - symbolu Warszawy. 
Nastêpnie udaliœmy siê do Bazyliki Archi-
katedralnej pw. Mêczeñstwa œw. Jana 
Chrzcicela - miejsca, w którym na przestrzeni 

wieków odbywa³y siê koronacje, œluby i po-
grzeby królewskie, gdzie zaprzysiê¿ona 
zosta³a Konstytucja 3 Maja i gdzie obecnie 
spoczywa wiele zas³u¿onych dla Polski osobi-
stoœci. Zwieñczeniem wizyty na Starym Mie-
œcie by³o zwiedzanie Zamku Królewskiego. 
Wêdruj¹c po kolejnych salach, uczniowie po-
dziwiali bogato zdobione wnêtrza i przepiêkne 
eksponaty. Na zakoñczenie wycieczki poje-
chaliœmy do teatru Guliwer. Przed spektaklem 
odby³a siê lekcja pt. „Teatr okiem Guliwera”, 
w czasie której dzieci zdoby³y wiedzê ogóln¹ 
dotycz¹c¹ teatru. Po skoñczonej prelekcji 
obejrzeliœmy sztukê pt. „Amelka, Bóbr i Król 
na dachu” odwo³uj¹c¹ siê do dzieciêcej wy-
obraŸni. Warszawa zachwyci³a nas nie tylko 
teatrem  i Zamkiem Królewskim, ale równie¿ 
innymi przepiêknymi miejscami, do których   
z ochot¹ wrócimy.

Dziêkujemy Rodzicom uczniów klasy II i III 
za pomoc w sprawowaniu opieki.

grupa Biedronki
z przedszkola przy SP Stojad³a

Opracowa³y: El¿bieta Roguska i Barbara Roñda

Szko³a Podstawowa w Niedzia³ce Starej
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00do dnia 16 kwietnia 2019  do godz. 24

- zg³aszanie list kandydatów na pos³ów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 21 kwietnia 2019

- utworzenie obwodów g³osowania w zak³adach leczniczych, domach 
pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych i aresztach œledczych, domach 
studenckich i zespo³ach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib     
i numerów

do dnia 26 kwietnia 2019

- podanie do wiadomoœci publicznej informacji o numerach i granicach 
obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych oraz o mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepe³nosprawnych i mo¿liwoœci g³osowania przez pe³no-
mocnika,
- zg³aszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów 
g³osowania na polskich statkach morskich,
- zg³aszanie kandydatów na cz³onków obwodowych komisji wybor-
czych przez pe³nomocników komitetów wyborczych

do dnia 5 maja 2019

- powo³anie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji 
wyborczych,
- podanie do wiadomoœci publicznej informacji o numerach i granicach 
obwodów g³osowania utworzonych za granic¹ oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych,
- sporz¹dzenie spisów wyborców przez gminy

Pañstwowa Komisja Wyborcza opublikowa³a kalendarz wyborczy, okreœlaj¹cy terminy dokonywania "czynnoœci wyborczych"           
w okresie poprzedzaj¹cym wybory do Parlamentu Europejskiego. Dokument ten wskazuje m.in. do kiedy mo¿na zg³aszaæ listy 
kandydatów na pos³ów do PE, czy do kiedy gminy musz¹ sporz¹dziæ spisy wyborców. Kalendarz wyborczy stanowi za³¹cznik do 
opublikowanego 25 lutego w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta RP w sprawie zarz¹dzenia wyborów pos³ów do 
Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, ¿e w maj¹cych siê odbyæ 26 maja wyborach Polacy wybior¹ 52 eurodeputowanych.

od dnia 5 maja 2019 r. do dnia 12 maja 2019

- sk³adanie przez ¿o³nierzy pe³ni¹cych zasadnicz¹ lub okresow¹ s³u¿bê 
wojskow¹ oraz pe³ni¹cych s³u¿bê w charakterze kandydatów na ¿o³nie-
rzy zawodowych lub odbywaj¹cych æwiczenia i przeszkolenie wojsko-
we, a tak¿e ratowników odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê w obronie 
cywilnej poza miejscem sta³ego zamieszkania oraz policjantów z jed-
nostek skoszarowanych, funkcjonariuszy S³u¿by Ochrony Pañstwa, 
Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz S³u¿by Wiêziennej 
pe³ni¹cych s³u¿bê w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie 
do wybranego przez nich spisu wyborców sporz¹dzanego dla mie jsc o-
woœci, w której odbywaj¹ s³u¿bê

do dnia 11 maja 2019

- zg³aszanie przez wyborców niepe³nosprawnych zamiaru g³osowania 
korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nak³adek na karty do 
g³osowania sporz¹dzonych w alfabecie Braille’a

00od dnia 11 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019  do godz. 24 

- nieodp³atne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach 
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych 
przez komitety wyborcze

do dnia 16 maja 2019

- podanie przez okrêgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, 
informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na pos³ów do Parla-
mentu Europejskiego

Harmonogram prac

przy wyborach 

do Euro Parlamentu

26 maja 2019

Harmonogram prac

przy wyborach 

do Euro Parlamentu

26 maja 2019
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Dla tych, którzy pij¹ codziennie okres Wiel-
kiego Postu nie ma znaczenia. Pij¹ tak, jakby to 
by³y zwyk³e dni. Dla A-owców, którzy nie pij¹ 
kilka lat, powstrzymywanie siê od po¿ywania 
napoi alkoholowych w w/w czasie nie stanowi 
problemu. Wiedza , ¿e alkohol nie jest dla nich 
i trzymaj¹ siê tego. Oni wiedz¹ tak¿e dlaczego 
ten post trwa 40 dni. Trwa tyle, ile dni Jezus 
przebywa³ na pustyni nie jedz¹c i nie pij¹c, 
modli³ siê. Innym symbolem jest œwiêcenie 
palm wielkanocnych. Jest to na pami¹tkê 
wjazdu na osio³ku Jezusa do Jerozolimy. 
Mieszkañcy na jego czeœæ na drogê k³adli 
liœcie palm, których ros³o tam mnóstwo. Wte-
dy wielu ju¿ wiernych uznawa³o Jezusa za 
króla ¿ydowskiego, a przed królem rozk³adano 
czerwony dywan. Dywanu nie mieli wiêc zro-
bili go z liœci palmowych. Rodzi siê pytanie - 
Dlaczego Jezus uznawany za króla jecha³ na 
osio³ku, a nie na wierzchowcu czystej krwi 
arabskiej, tak jak król. OdpowiedŸ jest prosta. 
Od urodzenia a¿ do œmierci Jezus ¿y³ w ubóst-
wie. Urodzi³a siê w stajence, w ubogiej rodzi-
nie, bo Józef -  opiekun rodziny- by³ zwyk³ym 
cieœl¹, a nie bogatym kupcem.
Odnoœnie œwiêcenia plam wielkanocnych 
przypomnia³a mi siê pewna historia, opowie-
dziana przez pewnego A-owca. Gdy wraca³a   
z koœcio³a z poœwiêcon¹ palemk¹ spotka³ swo-
jego s¹siada, który nie stroni³ od spo¿ywania 
napoi alkoholowych. Rozmowa z nim przebie-
g³a tak:
- Widzê, ¿e poœwiêci³eœ swoj¹ palmê...
- Ja poœwiêci³em, ale Ty nie poœwiêci³eœ.
- Nie poœwiêci³em, bo ja nie mam palmy.
- Masz, bo jak pochlasz to Ci palma odbija.
Odnoœnie du¿o pij¹cych przypomnia³o mi siê 
co wyczyta³em w pewnej ksi¹¿ce religijnej:
Gdy Jezus szed³ nauczaæ do³¹czali do niego Ci, 
którzy chcieli s³uchaæ jego s³ów. Do³¹czy³a do 
nich pewna m³oda kobieta. Sz³a obok Jezusa. 
w pewnym momencie przechodzili obok przy-

dro¿nego pobocza, na którym le¿a³ pijany 
m³ody mê¿czyzna. W tym czasie by³o du¿o 
winnic i ludzie umieli wino z winogron i upiæ 
siê tym winem nie by³o trudno. Widz¹c tego 
mê¿czyznê Jezus powiedzia³ do w/w kobiety :
- To bêdzie Twój m¹¿.
-  Za jakie grzechy? - powiedzia³a kobieta
- Za ¿adne - odpowiedzia³ Jezus, i doda³ - 
Tylko jako Twój m¹¿ mê¿czyzna ten ogarnie 
siê i bêdzie dobrym mê¿em. 

Miêdzy innymi dla takich mê¿czyzn Jezus 
umar³ na krzy¿u, aby ich zbawiæ. Wtedy na 
œmieræ na krzy¿u skazywano ³otrów i obok 
Jezusa ukrzy¿owano dwóch. Jednemu z nich 
Jezus wybaczy³ widz¹c, jak bardzo ¿a³uje 

swojego postêpowania mówi¹c - Jeszcze dziœ 
bêdziesz ze mn¹ wieczerza³. Do tej pory wyba-
cza wielu ³otrom, którzy szczerze ¿a³uj¹ swego 
postêpowania i prosz¹ go o wybaczenie.
Œmieræ Jezusa pokazuje , ¿e cz³owiek w swoim 
¿yciu mo¿e prze¿ywaæ wiele upokorzeñ, tak 
jak on prze¿y³ podczas ukrzy¿owania.
Zmartwychwstanie Jezusa pokazuje nam, ¿e 
cia³o umiera, ale dusza cz³owieka nie umiera.
¯yje siê raz, ale gdy ¿yje siê dobrze, to jeden 
raz wystarczy. Tak¹ maksymê wyznaje wielu 
A-owców. Ci A-owcy7, którzy nie pij¹ i re-
alizuj¹ trzeŸwoœciowy program 12 kroków 
¿yj¹ dobrze i nie zmarnowali swojego zmart-
wychwstania, gdy umarli jako alkoholicy i z-
martwychwstali  jako abstynenci.

WIELKANOCNE

przemyœleniaprzemyœlenia

Ponad 80 % doros³ych Polaków pije napoje 
alkoholowe. Œwiadomoœæ, ¿e alkohol jest le-
galnym, kulturowo akceptowanym narkoty-
kiem, usypia czujnoœæ osob pij¹cych, którzy w 
wiêkszoœci bagatelizuj¹ ryzyko zagro¿eñ wy-
nikaj¹cych ze spo¿ywania alkoholu. Wierz¹, 
¿e jest on szkodliwy tylko w niektórych posta-
ciach lub napojach (np. alkohole niespo¿yw-
cze, przemycane, kupowane z niepewnych 
Ÿróde³), dla niektórych osób ( np. dla dzieci czy 
osób chorych) lub wy³¹cznie w sytuacji syste-
matycznego nadu¿ywania, tzn. czêstego spo-
¿ywania alkoholu w du¿ych iloœciach. Prawda 
jest taka, ¿e z punktu widzenia toksykologii 
ka¿da dawka alkoholu powoduje mniejsze lub 
wiêksze zatrucie, a reakcje poszczególnych 
konsumentów na alkohol w ró¿nych w ró¿-
nych sytuacjach bywaj¹ nietypowe, nieprze-
widywalne i tym samym mog¹ byæ dla nich 
niebezpieczne.

Alkohol jest substancj¹ psychoaktywn¹

Alkohol wp³ywa na oœrodkowy uk³ad 
nerwowy, wywo³uj¹c zmiany nastroju, 
m y œ l e n i a ,  s p o s t r z e - g a n i a ,  o c e n y  
rzeczywistoœci i zachowañ. Zmiany te w 
pierwszej fazie spo¿ywania alko-holu s¹ 
postrzegane przez pij¹cych, jako atrak-cyjne i 
korzystne, póŸniej jednak mog¹ byæ Ÿród³em 
l i cznych  p rob lemów zdrowotnych ,  
spo³ecznych, a nawet prawnych. Rodzaj i nasi-
lenie tych zmian zale¿¹ najczêœciej od 
poziomu stê¿enia alkoholu we krwi.
Dla wiêkszoœci konsumentów stê¿enie alko-
holu we krwi powy¿ej 0,5%  powoduje wy-o

raŸnie negatywne skutki. Znacz¹co pogarsza 
siê ocena, percepcja, zdolnoœæ uczenia, 
pamiêæ koordynacja, libido, czujnoœæ oraz 
samokon-trola. Przekraczanie tego poziomu 

skutkuje, za-tem zwiêkszonym ryzykiem 
problemów zdro-wotnych i spo³ecznych, a 
tak¿e zwiêkszon¹ odpowiedzialnoœci¹ 
prawn¹. W Polskim prawie stê¿enie 0,5%  0j

definiowane jest jako próg nie-trzeŸwoœci. 
Stê¿enie alkoholu w organizmie przekra-
czaj¹cy 3 %  praktycznie nie wystêpuje u osób o

pij¹cych sporadycznie, bowiem ju¿ przy 
ni¿szych stê¿eniach osoby te wykazuj¹ oznaki 
silnego upojenia uniemo¿liwia-j¹cego dalsze 
p i c i e .  T y l k o  o s o b y  u z a l e ¿ n i o - n e ,  
charakteryzuj¹ce siê chorobliwie pod-
wy¿szon¹ tolerancj¹ na alkohol, mog¹ funk-
cjonowaæ bez wiêkszych zaburzeñ, maj¹c tak¹ 
zawartoœæ alkoholu we krwi. Wiêk-szoœæ nie 
prze¿yje jednak stê¿enia alkoholu na poziomie 
7 % . Dla ludzi m³odych stê¿enie alkoholu na o

poziomie oko³o  2 %  mo¿e stanowiæ powa¿ne o

zagro¿enie dla ¿ycia.

Zagro¿enia zwi¹zane
ze spo¿ywaniem alkoholu

ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk
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W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³ - B r z ó z e 

W pi¹tkowe popo³udnie i wieczór spotka³y siê dzieci oraz rodzice i nauczyciele, aby 
uczestniczyæ w Warsztatach Wielkanocnych. W rodzinnej atmosferze powstawa³y 
przepiêkne ozdoby œwi¹teczne. Zosta³y one póŸniej wystawione na sprzeda¿ podczas 
Koncertu Pieœni Wielkopostnych, który tradycyjnie  odby³ siê  w przedœwi¹teczn¹ 
niedzielê, gromadz¹c licznie przyby³ych mieszkañców Brzózego.

Warsztaty Wielkanocne 

Wielkanocny Turniej Sportowy
Uczestnicy zmagali siê w kilku konkuren-
cjach, a koñcowe wyniki przedstawiaj¹ siê 
nastêpuj¹co:

kategoria - dzieci m³odsze 

I miejsce zajêli Karolina i Piotrek Pyrzanow-
scy, na II stopniu podium stanê³a Marcelina 
Stañczuk z mam¹, III miejsce przypad³o Darii 
Szopie i Karolinie Rokickiej,

kategoria - dzieci starsze

na I miejscu podium stanêli Tomek Rad³owski 
i Janek Ko³odziejczyk, II miejsce przypad³o 
Szymonowi Wieczorkowi i Andrzejowi 
Ostrowskiemu, III miejsce zajê³a Ala Mirosz    
i Marcin Zarzycki.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulu-
jemy! 

Dziêkujemy Gminnej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych w Miñsku 
Mazowieckim za wsparcie w organizacji War-
sztatów Wielkanocnych, oraz Radzie Rodzi-
ców za ufundowanie medali dla naszych szkol-
nych sportowców uczestnicz¹cych w Wielka-
nocnym Turnieju Sportowym.
W szczególny sposób dziêkujemy Przewod-
nicz¹cej Rady Rodziców Pani Marzenie Lipiñ-
skiej, g³ównej organizatorce ca³ego przed-
siêwziêcia oraz wszystkim jego uczestnikom. 
Liczymy na kolejne mi³e spotkania, bo ich 
atmosfera jest niepowtarzalna, a p³yn¹ca z nich 
korzyœæ nieoceniona.
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S p o t k a n i a w B i b l i o t e c e

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

Prószyñski Media, 2019
O romansie dziewczyny z proletariackiego domu i arystokraty ze wspania³ego rodu Tyszkiewiczów plotkowa³ ca³y artys-
tyczny œwiat. Za jej uwolnieniem z Pawiaka wstawi³ siê osobiœcie u Hitlera sam w³oski król Wiktor Emanuel. A jej wra¿liwoœæ 
na los dzieci kaza³a jej zorganizowaæ akcjê poszukiwania i ewakuowania z g³êbi Rosji polskich sierot wojennych. Piosenkarka, 
tancerka, aktorka okresu miêdzywojennego. Nazywana "czarodziejk¹ sceny". Nieprzemijaj¹c¹ s³awê przynios³o jej 
wykonanie piosenki "Mi³oœæ ci wszystko wybaczy" z filmu "Szpieg w masce". Ordonka zosta³a legend¹, któr¹ sama 
wykreowa³a. W relacjach najbli¿szych pozosta³a zwyczajna i tajemnicza jednoczeœnie. Ale jaka by³a naprawdê ikona przed-
wojennej piosenki? Anna Mieszkowska w 1995 roku przywioz³a do Polski archiwum listów, notesów i zapisków Hanki 
Ordonówny. Potrzebowa³a jeszcze lat, aby dotrzeæ do wielu dokumentów i ludzi. Na podstawie zebranego materia³u powsta³a 
opowieœæ o kobiecie, która zawodowo mia³a nieomal wszystko, ale pragnê³a tylko jednego - mi³oœci, która wybaczy "k³amstwo 
i zdradê, i grzech".

Grupa Wydawnicza Foksal, 2019
Na tê okazjê Theo Faber, psychoterapeuta s¹dowy, czeka³ od lat. Nareszcie otrzyma³ upragnion¹ posadê w The Grove, szpitalu 
psychiatrycznym o podwy¿szonym rygorze. Nie skusi³a go jednak perspektywa podwy¿ki czy presti¿, lecz mo¿liwoœæ pracy   
z Alicj¹ Berenson. Jej historia kilka lat wczeœniej zelektryzowa³a Wielk¹ Brytaniê. Piêkna malarka, ¿ona znanego fotografa, 
która strzela mu prosto w twarz i na resztê ¿ycia pogr¹¿a siê w milczeniu, a jako jedyne wyznanie i œwiadectwo zostawia obraz - 
autoportret. Nic dziwnego, ¿e kobieta nadal rozpala wyobraŸniê dziennikarzy i ³owców sensacji. Wszyscy chc¹ wiedzieæ, 
dlaczego Alicja zabi³a mê¿a. Theo jako jedyny stawia zupe³nie inne pytanie: dlaczego nic nie mówi? Jest zdecydowany znaleŸæ 
na nie odpowiedŸ za wszelk¹ cenê. Gdzie jednak szukaæ tropów, skoro g³ówna bohaterka tragedii uparcie milczy i odmawia 
wspó³pracy?

Zielona Sowa, copyright 2019
Babcia Marysi ostatnio zachowuje siê jakoœ dziwnie. Mama dziewczynki zauwa¿a, ¿e wygl¹da to tak, jakby radoœæ uciek³a      
z ¿ycia babci. Dlatego Marysia postanawia przyprowadziæ uciekinierkê  z powrotem! Z zestawem ³apacza pod rêk¹ wyrusza do 
parku, gdzie znajduje radoœæ w najmniej oczekiwanych miejscach. Siuuuuuup! Jednak Marysia bardzo szybko orientuje siê, ¿e 
radoœæ nie mieœci siê ani w torbie, ani w pude³ku, ani w puszce. Czy dziewczynce uda siê sprowadziæ radoœæ do babci? 
Poruszaj¹cy, zabawny i podnosz¹cy na duchu picturebook, który niesie silny przekaz o empatii i potrzebie utrzymywania 
bliskich relacji z dziadkami. Gwarantujemy, ¿e lektura opowieœci wniesie radoœæ do ¿ycia ka¿dego czytelnika.

Jak powstaje ksi¹¿ka - to temat warsztatów graficznych, które mia³y miejsce w naszej Bibliotece w dniu 12 marca 2019 r.
Warsztaty poprowadzi³a pani Joanna Tyluœ-Malak, pracownik - Wydawnictwa Kurza Stopka. Uczniowie klasy drugiej Szko³y Podstawowej    
w Stojad³ach poznali proces powstawania ksi¹¿ki i sami w nim uczestniczyli. Stworzyli w³asne dzie³a stosuj¹c ró¿ne techniki graficzne. Du¿ym 
zainteresowaniem wœród dzieci cieszy³a siê maszyna do pisania, któr¹ porównywali do wspó³czesnego komputera.
Okaza³o siê, ¿e spotkanie w bibliotece to nie tylko zdobywanie wiedzy ale równie¿ œwietna zabawa.

Opracowa³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

W dniu 19 marca odby³y siê eliminacje gminne 42 edycji Konkursu Recytatorskiego War-
szawska Syrenka. Do rywalizacji przyst¹pi³o ogó³em 29 uczniów szkó³ podstawowych i klas 
gimnazjalnych z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki. Komisja konkursowa ocenia³a recyta-
torów  w trzech kategoriach wiekowych, bior¹c pod uwagê: dobór repertuaru, interpretacjê 
utworu, kulturê mowy oraz ogólny wyraz artystyczny. Do etapu powiatowego nominacjê 
otrzymali: 

I grupa (klasy 0-III) - Gabriela Dêba³a  
II grupa (klasy IV -VI) - Micha³ Tkaczyk  
III grupa ( klasy VII - VIII i III gimnazjum) - Julia Leszczyñska

Ponadto wyró¿nienia otrzymali:
Kornelia Król, Franciszek Szwajkowski, Maja Paska i Julia Smolak.
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