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NA PROGU
jesieni...



Stra¿nica OSP oraz SUW z panelami 
instalacji fotowoltaicznymi w Janowie

Szanowni Pañstwo,

Po¿egnaliœmy lato, nadchodzi czas piêknej 

jesieni. Ci z Pañstwa, którzy byli na letnim 

urlopie mog¹ ociepliæ swój dom gor¹cymi 

wspomnieniami z wakacji. Dla wszystkich 

nas zbli¿aj¹ siê typowe, dla tej pory roku, 

k³opoty i wyzwania - krótkie ju¿ dni,  niskie 

temperatury, czêste u naszych pociech pro-

blemy ze zdrowiem.

Dzieci w³aœnie rozpoczê³y naukê w swoich 

szko³ach, które staraliœmy siê przez czas 

przerwy wakacyjnej przygotowaæ dla nich jak najlepiej. W najbli¿szych 

dniach rozpocznie siê wyposa¿enie pracowni przedmiotów przyrodniczych   

i technicznych w nowoczesne, multimedialne pomoce naukowe w ramach 

programu „Kreatywna Szko³a w Gminie Miñsk Mazowieckim”. Jestem 

g³êboko przekonany, ¿e tak uczniowie, jak i nasza kadra nauczycielska sko-

rzystaj¹ z tej dydaktycznej pomocy w jak najwiêkszym stopniu.

Pamiêtajmy - tu apel do Rodziców naszych milusiñskich - 14 paŸdziernika 

obchodziæ bêdziemy, uroczyœcie jak co roku, Dzieñ Edukacji Narodowej 

zwany przez wszystkich ciep³o Dniem Nauczyciela. Pragnê w tym miejscu 

z³o¿yæ naszej gminnej kadrze pedagogicznej gor¹ce ¿yczenia tak zdrowia      

i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu prywatnym, jak i wytrwa³oœci, satysfakcji     

i realizacji Waszych planów oraz zamierzeñ podczas codziennych szkolnych 

obowi¹zków. 

To w Waszych rêkach jest przysz³oœæ naszej Ojczyzny - zacytujê w tym 

miejscu klasyka, Jana Zamoyskiego: „Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich 

m³odzie¿y chowanie”

Zawsze mo¿ecie Pañstwo liczyæ na nasze przychylne dla Waszego trudu sta-

nowisko w³adz Gminy i urzêdników, odpowiedzialnych za sprawne dzia³anie 

administracji szkolnych.

Za nieca³y miesi¹c czeka nas wszystkich drugie, bardzo wa¿ne wydarzenie 

obywatelskie. Powszechne wybory w³adz Rzeczypospolitej do Sejmu i Se-

natu RP. Zadania ci¹¿¹ce na Urzêdzie Gminy, zgodnie z harmonogramem 

prac, s¹ starannie wykonywane, a do Pañstwa zwracam siê z gor¹cym apelem! 

IdŸcie Pañstwo w niedzielê, 13 paŸdziernika, oddaæ swój g³os na Waszych 

kandydatów, bo tylko tak mo¿emy nasz¹ Ojczyznê zmieniaæ na lepsz¹... 
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W zastêpstwieWójta Gminy

Rados³aw Legat

Poznaj swoj¹ gminê

300+

A  k t u a l n o œ c i
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80. rocznica wybuchu II WŒ

Rodzinny festyn w Grabinie

23 BLT - Piknik Lotniczy
Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie az-
bestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z te-
renu Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 
2019” zosta³a dofinansowana przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej Warszawie www.wfosigw.pl.
Zgodnie z zawart¹ dnia 8 lipca br. umow¹ na re-
alizacjê przedmiotowego zadania  przeznaczo-
na zosta³a dotacja w kwocie: 19 213,00 z³.
W ramach zadania wykonywane s¹ prace zwi¹-
zane z usuniêciem i unieszkodliwieniem azbes-
tu tj. demonta¿ p³yt azbestowych, odebranie     
i transport azbestu do miejsca unieszkodli-
wienia oraz samo unieszkodliwienie. 

W ramach obchodów œwiêta 23. Bazy Lot-
nictwa Taktycznego im. pp³k pil. Jana Zum-
bacha, w dniu 14 wrzeœnia 2019 roku na lotnis-
ku wojskowym w Janowie zorganizowany zo-
sta³ Piknik Lotniczy. Na lotnisku, dla wszyst-
kich zwiedzaj¹cych przygotowano wystawê 
statyczn¹ uzbrojenia, sprzêtu i wyposa¿enia 
Si³ Powietrznych, jednostki specjalnej GROM 
oraz ¯andarmerii Wojskowej, a tak¿e wiele 
innych atrakcji dla najm³odszych goœci i mi³oœ-
ników lotnictwa. Wszyscy przybyli w tym dniu 
na lotnisko w Janowie niecierpliwie czekali 
jednak na pokazy w powietrzu, które rozpocz¹³ 
mistrz Polski w akrobacj i samolotowej Artur 
Kielak. Nastêpnie zaprezentowali siê piloci 
œmig³owców i innych mniejszych statków po-
wietrznych. Koñcowym akcentem by³ pokaz  
w locie pary samolotów Su-22M4 z 21.BLT .

300 PLUS to œwiadczenie w ra-
mach rz¹dowego programu 
DOBRY START. 
Jest to wyp³acane raz w roku 
wsparcie dla rodzin na zakup 
wyprawki szkolnej w wysokoœci 
300 z³ na ka¿de dziecko rozpo-
czynaj¹ce nowy rok szkolny.
Programem „Dobry Start” jest 
objêty ka¿dy uczeñ.

WA¯NE! 
Wyprawka szkolna 300 plus 

nie przys³uguje: 
studentom, przedszkolakom, 

uczniom zerówki 

G
O

P
S

15 wrzeœnia w miejscowoœci Grabina, le¿¹cej 
na granicy gmin Miñsk Mazowiecki i Sien-
nica, z okazji Œwiatowego Dnia Pierwszej Po-
mocy odby³ siê Piknik Rodzinny wraz z zawo-
dami sprawnoœciowymi. Impreza pod honoro-
wym patronatem Mazowieckiego Oddzia³u 
Okrêgowego Polskiego Czerwonego Krzy¿a 
oraz Automobilklubu Polskiego mia³a charak-
ter edukacyjny i integracyjny, a polega³a na 
pokazaniu w przystêpny sposób - poprzez za-
bawê i pokazy - zasad praktycznego zastoso-
wania „pierwszej pomocy”. Jednak najbar-
dziej emocjonuj¹ce dla widzów by³y zawody 
sprawnoœciowe, w których wyst¹pi³y trzy dru-
¿yny OSP z Wielgolasu, Zamienia i Pogorzeli 
oraz reprezentacja Stowarzyszenia Automo-
bilistów Miñskich. Zawody wygra³a dru¿yna  
z Wielgolasu. Piknik i zawody w Grabinie, 
które cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem 
mieszkañców oraz goœci poka¿emy szerzej w nas-
têpnym wydaniu GZM.
(Autorem zdjêcia jest pan Grzegorz Wilczek)

14 paŸdziernika, w poniedzia³ek 1795 uczen-
nic i uczniów naszych gminnych szkó³ uro-
czyœcie bêdzie obchodziæ Œwiêto Edukacji Na-
rodowej. Dzieciom bêd¹  towarzyszyæ ich Ro-
dzice. Jak co roku dzieci, nauczyciele, dyrekcje 
szkó³ oraz w³adze Gminy spotkaj¹ siê w jednej 
ze szkó³. Tegoroczne uroczystoœci odbêd¹ siê 
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopni-
ckiej w Brzózem.

program 

 DOBRY START

Astronomiczna jesieñ rozpoczyna siê w mo-
mencie równonocy jesiennej i trwa do momen-
tu przesilenia zimowego, w tym roku zmiana 
nast¹pi³a 23 wrzeœnia. Podczas jesieni dzienna 
pora dnia jest krótsza od nocy. Przez najbli¿szy 
miesi¹c bêdziemy jeszcze cieszyæ siê  „z³ot¹ 
jesieni¹”, do dni kiedy przyjd¹ zimne deszcze.

28 sierpnia na miñskim cmentarzu przy mo-
gi³ach ¿o³nierskich odby³a siê skromna uro-
czystoœæ podczas której uczczono pamiêæ bo-
haterów II wojny œwiatowej. Organizatorem 
by³o Starostwo Powiatowe w Miñsku Mazo-
wieckim, a udzia³ w obchodach wziêli weterani 
II Wojny Œwiatowej, przedstawiciele w³adz sa-
morz¹dowych, delegacje m³odzie¿y miñskich 
szkó³ i mieszkañcy, którzy licznie przybyli na 
wydarzenie odbywaj¹ce siê w 80 rocznicê wy-
buchu wojny œwiatowej. Nasz¹ gminê reprezen-
towa³ zastêpca wójta, pan Rados³aw Legat.
.

Dzieñ Nauczyciela - 14 paŸdziernika

1. dzieñ jesieni
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Borek Miñski, Brzóze, ¯uków

Stojad³a

Grabina, Grêbiszew, I³ówiec, Józefów, Kluki, Maliszew, 
Wólka I³ówiecka Gamratka, Podrudzie, Zamienie

Cielechowizna/Prusy, Chochól/Tartak, Gliniak, 
Marianka, Mikanów,  Huta Miñska

Janów/Ignaców, Anielew, Budy Janowskie, 
Dziêkowizna, Osiny/Kolonia Janów

Stara Niedzia³ka, Niedzia³ka Druga,
Karolina

Arynów, D³u¿ka, Królewiec,
Wólka Miñska

Barcz¹ca, Budy Barcz¹ckie, Chmielew, Stare Zakole,
Zakole Wiktorowo

Nowe Osiny, Kolonia Karolina

Targówka

Grêbiszew - Zak³ad Opiekuñczo - Leczniczy

Szko³a Podstawowa
w Brzózem

Szko³a Podstawowa
w Stojad³ach

Szko³a Podstawowa
w Zamieniu

Szko³a Podstawowa
w Hucie Miñskiej

z/s w CielechowiŸnie

Szko³a Podstawowa
w Janowie

Szko³a Podstawowa
w Starej Niedzia³ce

Remiza OSP
w Królewcu

Œwietlica w Barcz¹cej

Publiczne Przedszkole
w Nowych Osinach

Œwietlica w Targówce

Z.O.L. Veni Vidi Vici
Grêbiszew, ul. Rozwojowa 79

Numer obwodu
g³osowania Granice obwodu wyborczego

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki podaje do wiadomoœci 
wyborców informacjê o numerach oraz granicach obwodów g³osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mo¿liwoœci g³osowania 
korespondencyjnego i przez pe³nomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ                   
13 paŸdziernika 2019 r.:

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki - z dnia 12 wrzeœnia 2019 roku

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz PIECHOSKI

G³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu 
rentowego o: 
1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
2) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy; 
3) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny.
Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien zostaæ zg³oszony do Ko-
misarza Wyborczego w Siedlcach II najpóŸniej do dnia 30 wrzeœnia 2019 r.
G³osowaæ przez pe³nomocnika mog¹ wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³oso-
wania ukoñcz¹ 75 lat lub posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepe³nosprawnoœci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re- Lokal dostosowany do potrzeb osób niep³nosprawnych

habilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,   
w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu rentowego o:
1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
2) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy;
3) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny.
Wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa powinien zostaæ z³o¿ony do 
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki najpóŸniej do dnia 4 paŸdziernika 2019 r.
G³osowanie w lokalach wyborczych odbywaæ siê bêdzie w dniu 13 paŸdzier-

00 00nika 2019 r. od godz. 7  do godz. 21 .

letnie
INWESTYCJEINWESTYCJE

CZÊŒÆ III

Boisko trawiaste - SP Brzóze

Nawierzchnia asfaltowa 
ul. œw. Józefa

Budowa kanalizacji deszczowej
budowa nawierzchni z kostki
ul. Kwiatowa i Lipowa - Targówka

T A R G Ó W K A

S T A R A   N I E D Z I A £ K A,   O S I N Y   N O W E

B R Z Ó Z E

Inwestycja: 
budowa ekologicznego boiska
z nawierzchni¹ trawiast¹
Wartoœæ prac: 125 460 z³

Zakoñczenie inwestycji:
listopad 2019

Inwestycja: 
budowa nawierzchni asfaltowej,
odwodnienie, zjazdy, oznakowanie
na d³ugoœci 1 162 metrów 
Wartoœæ prac: 1 259 045 z³

Zakoñczenie inwestycji:
zakoñczona - wrzesieñ 2019

Projekt wspó³finansowany 50/50
przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego

Inwestycja: 
budowa nawierzchni dwóch ulic
z kostki brukowej - 1083 m
budowa systemu kanalizacji deszczowej
odwadniaj¹cej dwie ulice - 650 m
Wartoœæ prac:
kanalizacja - 1 499 749 z³
nawierzchnia - ponad 1 495 206 z³
Zakoñczenie inwestycji:
listopad 2019

Od lewej : Lipiñski Sebastian Bartosz - so³tys
Ma³gorzata Przyborowska - dyr. Szko³y
Miros³aw Krusiewicz - dyr. Departamentu EPiS UM
Rados³aw Legat - zastêpca Wójta Gminy
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     WOREK NIEBIESKI
1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

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

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

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

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

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

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

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

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

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

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

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

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

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

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

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

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

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

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

itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach, 

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

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

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

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

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

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

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

na pranie).

     WOREK ¯Ó£TY

     WOREK ZIELONY

     WOREK BR¥ZOWY

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

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

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki
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ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od maja 2019 r. zni¿kê w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ uzyskaæ nie tylko ci w³aœciciele nieruchomoœci, na 
których zamieszkuj¹ mieszkañcy tworz¹cy rodzinê wielodzietn¹, zgodnie z jej definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Du¿ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), ale równie¿ ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuje jakikolwiek cz³onek 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu wy¿ej wymienionej ustawy. Zwolnienie przys³uguje ka¿demu cz³onkowi rodziny wielodzietnej w 
wysokoœci 3,00 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu uzyskania zni¿ki nale¿y z³o¿yæ now¹ deklaracjê i 
potwierdziæ prawo do zwolnienia okazuj¹c wa¿n¹ kartê du¿ej rodziny lub jej kserokopiê. Obni¿ona op³ata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ona nowa deklaracja.

G³osZiemiMiñskiej6

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

szatnia szkolna 
po ca³kowitym remoncie
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Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania plastikowe po napojach    

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

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

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

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

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

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

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

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

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

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

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

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

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

itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach, 

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

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

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

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

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

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

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

na pranie).

     WOREK ¯Ó£TY

     WOREK ZIELONY

     WOREK BR¥ZOWY

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

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

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki
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ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od maja 2019 r. zni¿kê w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ uzyskaæ nie tylko ci w³aœciciele nieruchomoœci, na 
których zamieszkuj¹ mieszkañcy tworz¹cy rodzinê wielodzietn¹, zgodnie z jej definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Du¿ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), ale równie¿ ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuje jakikolwiek cz³onek 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu wy¿ej wymienionej ustawy. Zwolnienie przys³uguje ka¿demu cz³onkowi rodziny wielodzietnej w 
wysokoœci 3,00 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu uzyskania zni¿ki nale¿y z³o¿yæ now¹ deklaracjê i 
potwierdziæ prawo do zwolnienia okazuj¹c wa¿n¹ kartê du¿ej rodziny lub jej kserokopiê. Obni¿ona op³ata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ona nowa deklaracja.
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

szatnia szkolna 
po ca³kowitym remoncie



Du¿ym problemem w naszym kraju jest nierównoœæ w dostêpnoœci do 
leczenia stomatologicznego. Jak to wygl¹da w Miñsku Mazowieckim? 

Uczestniczy Pan w miêdzynarodowych kongresach, szkoleniach i konfe-
rencjach.  Czy ta aktywnoœæ pomaga w prowadzeniu praktyki? 

Co sprawia panu najwiêcej satysfakcji podczas pracy? 

Wydaje mi siê, i¿ w naszym mieœcie ta nierównoœæ jest in plus dla miesz-
kañców w porównaniu do innych miast czy rejonów. W naszej przychodni 
mamy specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologicznych, najnowszy  
i wszelki mo¿liwy sprzêt pomocniczy (tomografia komputerowa, laser, mi-
kroskop zabiegowy, scaler chirurgiczny, endomerty, komputerowy dobór 
kolorów zêbów, itp.) u¿ywamy nowoczesne materia³y. W naszym mieœcie 
jest kilka nowoczesnych i rozwijaj¹cych siê przychodni. Wed³ug mnie my 
lekarze zrobiliœmy wiele, aby dostêpnoœæ na najnowoczeœniejszych i naj-
lepszych metod by³a w zasiêgu rêki pacjenta.   

Oczywiœcie, jak ka¿de spotkanie z profesjonalistami z innych regionów 
umo¿liwia wymianê doœwiadczeñ w prowadzeniu praktyki medycznej, poz-
nanie nowych mo¿liwoœci, nowych przepisów czy zasad. Umo¿liwia to 
tak¿e ujednolicenie pewnych procedur medycznych. Nadal szczególnie cie-
kawe s¹ spotkania z prelegentami zagranicznymi, poniewa¿ maj¹ oni 
zwykle d³u¿sze doœwiadczenia i ugruntowan¹ wiedzê, któr¹ chêtnie siê z na-
mi dziel¹ dziêki czemu mo¿emy prowadziæ nasze przychodnie na naj-
wy¿szym, œwiatowym poziomie nie odbiegaj¹c od tych zagranicznych.  

Oczywiœcie powodzenie w leczeniu, ka¿dym leczeniu, zarówno tym nowo-
czesnym i skomplikowanym jak i tym najprostszym, wydawa³oby siê prze-
widywalnym, dawno opracowanym. Niestety jesteœmy lekarzami, a nie 
Bogami i nie zawsze mamy wp³yw na rozwój choroby, czy zaistnienie po-
wik³añ, czasem nasze najlepsze doœwiadczenie czy wiedza rozmija siê z nie-
przewidywaln¹ reakcj¹ organizmu pacjenta, który oczekuje od nas cudu.  
Nasze ci¹g³e podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w szko-
leniach, pozwala nam ograniczaæ takie sytuacje, ale w medycynie jest jesz-
cze bardzo wiele do odgadniêcia, poznania i opracowania. Do chwili obec-
nej uda³o nam siê opracowaæ trzy nowe sposoby leczenia chirurgiczno-
ortodontycznego, stosowane w szczególnie trudnych przypadkach klinicz-
nych. Ich nowatorskoœæ zosta³a doceniona poprzez przyjêcie do publikacji 
zagranicznych, chêtnie siê nimi dzielimy na kongresach o charakterze miê-
dzynarodowym. Za jeden z nich dr n. med. Marta Krasny jest nominowana 
do Nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. U³atwia-
my pracê lekarzy poprzez projektowanie i opracowywanie nowych narzêdzi 
dentystycznych, a dwa z nich zosta³y ju¿ objête ochron¹ patentow¹ Urzêdu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszyscy wykonujemy wiele czynnoœci naukowo - klinicznych, aby jeszcze 
bardziej podnieœæ wiedzê stomatologiczna i poznaæ wci¹¿ nieodgadniony 
organizm cz³owieka tak aby poprawiæ skutecznoœæ leczenia. Ta w³aœnie 
nowatorskoœæ i d¹¿enie do perfekcji zawodowej ca³ego naszego zespo³u  
daje mi najwiêcej satysfakcji zawodowej.  

Prowadzi pan bardzo intensywne ¿ycie zawodowe - w³asna praktyka, 
publikacje, szkolenia… Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na tak¹ wszechstronnoœæ 
dzia³añ? 

Czêœæ pana kariery zawodowej wi¹¿e siê z nauk¹ w Stanach Zjednoczo-
nych.  Na czym polega odmiennoœæ pracy z pacjentem w USA od tej           
w Polsce? 

Po studiach dosta³em propozycjê pracy w Klinice Chirurgii Czaszkowo 
Szczêkowo-Twarzowej w Warszawie, to wysokospecjalistyczna, nadrzêdna 
placówka medyczna, gdzie leczy siê pacjentów ze szczególnie trudnymi      
i skomplikowanymi problemami zdrowotnymi. D³ugi okres pracy w tym 
szpitalu umo¿liwi³ mi naukê zawodu chirurga stomatologicznego. 
Jednoczeœnie jest to placówka akademicka, zajmuj¹ca siê prowadzeniem 
dydaktyki studentów oraz edukacj¹ lekarzy, ówczesny jej szef prof. dr hab. 
n. med.  Hubert Wanyura  (konsultant krajowy z Chirurgii Szczêkowej) 
zaszczepi³ w nas, swoich pracownikach, chêæ do przekazywania wiedzy 
innym medykom. Zaowocowa³o to propagowaniem wiedzy i naszych 
doœwiadczeñ medycznych w topowych periodykach stomatologicznych 
oraz rozpowszechnianiem wiedzy podczas szkoleñ i wyst¹pieñ naukowych. 
Braliœmy udzia³ jako wyk³adowcy we wszystkich licz¹cych siê kongresach, 
konferencjach i zjazdach w Polsce. Dziœ œwiat jest dostêpny, a granice 
otwarte, dlatego mamy du¿¹ satysfakcjê, i¿ nasze doœwiadczenia sto-
matologiczne s¹ przyjmowane do publikacji w czasopismach zagra-
nicznych. Dziêki temu, i¿ jesteœmy co raz bardziej zauwa¿alni na rynku 
edukacyjnym, jesteœmy tak¿e zapraszani do wyg³aszania prelekcji poza 
granicami kraju, w³aœnie szykujemy siê do Kongresu w Holandii orga-
nizowanego przez European Association of Tissue And Cell Banks,             
w którym podzielimy siê doœwiadczeniami z zakresu przeszczepów koœci  
w stomatologii.
Za³o¿enie w³asnej przychodni w Miñsku Mazowieckim by³o wspólnym 
pomys³em mojej ¿ony dr n. med. Marty Krasny specjalistki w zakresie 
ortodoncji oraz moim. By³ spowodowany chêci¹ wype³nienia luki na rynku 
stomatologicznym specjalistycznych przychodni. Nie by³o gabinetu w któ-
rym w jednym miejscu by³o mo¿na skorzystaæ z interdyscyplinarnej 
pomocy chirurga, ortodonty, periodontologia czy protetyka. Uda³o nam siê 
stworzyæ tak¹ przychodniê zbieraj¹c wysokiej klasy specjalistów ze 
wszystkich dziedzin stomatologii.

Rzeczywiœcie odby³em dwuletni program nauki chirurgiczno-implnto-
logicznej prowadzony przez najwiêksz¹ na œwiecie placówkê dentystyczn¹: 
New York University College of Dentistry. Umo¿liwi³o mi to poznanie 
osobiœcie lekarzy z wielu zak¹tków naszego globu oraz zasad ich pracy.     
W moim przekonaniu nie ma ró¿nic w podejœciu, czy potrzebach pacjenta w 
naszym kraju czy w USA, Ameryce Po³udniowej czy Azji. Wiedza naszych 
pacjentów dotycz¹ca koniecznoœci dbania o zêby w³asne, wartoœci 
estetycznej i medycznej uzêbienia nie jest w Polsce zaskoczeniem. Do nie-
dawna w naszym kraju bardzo rzadko stosowa³o siê implanty jako uzu-
pe³nienie braków zêbowych, jednak od kilku lat liczba wprowadzanych 
implantów stale roœnie dziêki czemu szybko doganiamy kraje zachodnie. 
Od wielu lat bardzo dynamicznie funkcjonuje turystyka medyczna, jest to 
oczywiœcie g³ównie zwi¹zane z znaczn¹ ró¿nic¹ w cenie leczenia 
chirurgicznego, implantologicznego czy ortodontycznego miêdzy naszym 
krajem a krajami zachodnimi, dziêki czemu w naszej przychodni pojawia 
siê wielu pacjentów, którzy przylatuj¹ aby skorzystaæ z naszych us³ug. S¹ to 
g³ownie Amerykanie, Kanadyjczycy, Skandynawowie, Francuzi czy 
Niemcy, ale byli tak¿e pacjenci z Australii. Odnajduj¹ nas najczêœciej dziêki 
zagranicznym publikacjom czy szkoleniom, a niektórzy z nich kierowani s¹ 
przez tamtejszych lekarzy po nawi¹zaniu wspó³pracy z naszym gabinetem. 
Ci pacjenci dodatkowo potwierdzaj¹, i¿ potrzeby stomatologiczne Polskich 
pacjentów s¹ jednolite z zachodnimi, a  sposoby leczenia  takie same nieza-
le¿nie od miejsca pochodzenia.

Jaki jest poziom kszta³cenia stomatologów w Polsce? Czy mo¿emy kon-
kurowaæ z kolegami z zagranicy? 

Czy zespó³ pana lekarzy równie¿ jest zaanga¿owany w pracê naukow¹? 

Jest wiele krótkich, jednodniowych kursów, po których dostaje siê certy-
fikat zaœwiadczaj¹cy, ¿e lekarz mo¿e przeprowadzaæ implantacje. 
Czy to jest s³uszna droga? 

Dostêpnoœæ szkoleñ, kursów w kraju i poza granicami, migracja wyk³a-
dowców naszych poza granice i zagranicznych do Polski powoduje, i¿ baza 
naukowo - dydaktyczna jest olbrzymia. Ka¿dy polski dentysta ma mo¿li-
woœæ skorzystaæ z zorganizowanych szkoleñ co znacznie poprawia nasz¹ 
wiedzê i u³atwia pracê. Niestety najlepsze wykszta³cenie otrzymuje siê po-
przez uczestniczenie w jednolitym, ci¹g³ym szkoleniu. Takim jest np. zdo-
bycie specjalizacji, jednak jej rozpoczêcie nie zawsze jest mo¿liwe, wtedy 
dobr¹ alternatyw¹ by³oby analogiczne szkolenie prywatne. Niestety           
w chwili obecnej nie ma cyklu szkoleñ alternatywnych, cyklu kursów, który 
jednolicie i ca³oœciowo traktowa³by temat chirurgii stomatologicznej, dlate-
go chc¹c zape³niæ t¹ lukê pod patronatem prof. dr hab. n. med. Andrzeja 
Wojtowicza - konsultanta wojewódzkiego z zakresu chirurgii stomato-
logicznej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatolo-
gicznej chcemy zorganizowaæ odpowiednie i rzetelne szkolenia.
Niestety pod wzglêdem wykszta³cenia i podejœcia trochê odbiegamy od za-
chodu, np. zabiegi implantacyjne w wiêkszoœci krajów mog¹ wykonywaæ 
tylko lekarze posiadaj¹cy specjalizacjê z chirurgii, periodontologii czy pro-
tetyki co œwiadczy o ich dog³êbnym i rzetelnym przygotowaniu do zawodu. 

Tworzymy jednolity zespó³ ró¿nych specjalistów ze znacznym doœwiadcze-
niem klinicznym, dziêki czemu codziennie mo¿emy rozmawiaæ, wykony-
waæ konsultacje miêdzyspecjalistyczne w trudnych i skomplikowanych 
przypadkach, w ten sposób ka¿dy pacjent mo¿e dostaæ najbardziej fachow¹ 
opiekê, a my nabieramy jeszcze wiêkszego doœwiadczenia ci¹gle podnosz¹c 
swoje kwalifikacje i "paliwo" na dalsz¹ pracê naukow¹. Artyku³y i wyk³ady 
prowadzê nie tylko ja, ale i moja ¿ona dr n. med. Marta Krasny a tak¿e dr n. 
med. Krzysztof Majchrzak. Ca³y nasz zespó³ lekarski sk³ada siê z 16 lekarzy 
w tym jest szeœciu nauczycieli akademickich, trzech dr n. med., dziewiêciu 
specjalistów czy specjalistów. Ja niedawno uzyska³em stopieñ dr hab. n. 
med. staj¹c siê samodzielnym pracownikiem naukowym. Ka¿dy z naszych 
lekarzy zajmuje siê konkretn¹ dziedzin¹ stomatologii, w której siê specja-
lizuje, nabieraj¹c doœwiadczenia i obserwacji w tej dziedzinie, którymi 
póŸniej dzieli siê z pozosta³ymi lekarzami.Nasi klinicyœci pracuj¹ zgodnie  z 
zaproponowanym przez Pani tematem przewodnim  - Nie mo¿na byæ 
dobrym specjalist¹ od wszystkiego.
Mamy bardzo dobrze wykszta³cone asystentki stomatologiczne, które 
ukoñczy³y specjalistyczn¹ szko³ê w tym kierunku, a dodatkowo niektóre     
z nich tak¿e szko³ê higienistki stomatologicznej. Ich szefowa mgr. Monika 
Kondracka jest wykwalifikowan¹ pielêgniark¹ z wieloletnim sta¿em na 
bloku operacyjnym. Obserwacje naszych kole¿anek s¹ nieocenione w roz-
woju naukowym, czêsto zwracaj¹ nasz¹ uwagê na zupe³nie inne, ciekawe 
aspekty leczenia. 
Odpowiadaj¹c na pytanie: tak ca³y nasz zespó³ jest zaanga¿owany w prace 
naukowe. Nasze liczne artyku³y czy wyk³ady s¹ ekstraktem pomys³ów, doœ-
wiadczeñ i wspó³pracy wszystkich pracowników. Przychodnia musi dzia³aæ 
jak dobrze naoliwiona maszyna zarówno pod wzglêdem medycznym jak      
i naukowym.

Z ca³a pewnoœci¹ nie, pojedyncze, krótkie kursy daj¹ jedynie wiedzê po-
wierzchown¹ i wyrywkow¹. Aby prawid³owo przeprowadziæ implantacjê 
nale¿y poznaæ dok³adnie anatomiê, fizjologiê, chirurgiê, implantologiê        
i mechanikê. Nie da siê tego nauczyæ na krótkich kursach w krótkim okresie 
czasu. Bardzo istotna jest tak¿e wiedza jak radziæ sobie z nieuniknionymi 

powik³aniami, tak aby ograniczyæ uszczerbek na zdrowiu pacjenta czy na-
wet nie zaszkodziæ trwale pacjentowi.
Implantologia jest fenomenaln¹ dziedzin¹ daj¹c¹ olbrzymi komfort ¿ycia 
pacjentowi, przywracaj¹c mu pewnoœæ siebie i estetykê, ale jest to jed-
noczeœnie bardzo trudna i wymagaj¹ca dziedzina stomatologii, dlatego po-
winna byæ wykonywana przez lekarza z wieloletnim doœwiadczeniem kli-
nicznym - chirurgicznym.
Niestety studia stomatologiczne nie przygotowuj¹ do tej dziedziny me-
dycznej  nie ma tego w programie podstawowym. W Polsce zaczê³a siê od 
pewnego czasu tworzyæ nowa, bardzo dobra (znana od wielu lat w krajach 
rozwiniêtych) praktyka nabywania wiedzy i doœwiadczenia - praca pod 
kierunkiem mentora medycznego. Dziêki temu m³odzi lekarze poznaj¹ 
sposób postêpowania medycznego,  a jednoczeœnie mog¹ prze³o¿yæ nabyt¹ 
wiedzê teoretyczn¹ na praktyczne postêpowanie kliniczne. Przed dwoma 
laty rozpoczêliœmy tak¹ dzia³alnoœæ w naszej przychodni i przynosi ona 
obopólne korzyœci.   

Nie mo¿na byæ
dobrym specjalist¹
od wszystkiego...

Miñsk Mazowiecki, ul. Mireckiego 13 A lok. 11  
tel. 25 756 11 67, 667 96 11 67
www.stomatologia-medicare.pl

e-mail: medicare@op.pl

Kornel Krasny
dr hab. n. med.

specjalista chirurg stomatolog

Zapraszamy do zapoznania siê z wywiadem z dr Kornelem Krasnym

Dziêkujê za rozmowê.
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Du¿ym problemem w naszym kraju jest nierównoœæ w dostêpnoœci do 
leczenia stomatologicznego. Jak to wygl¹da w Miñsku Mazowieckim? 

Uczestniczy Pan w miêdzynarodowych kongresach, szkoleniach i konfe-
rencjach.  Czy ta aktywnoœæ pomaga w prowadzeniu praktyki? 

Co sprawia panu najwiêcej satysfakcji podczas pracy? 

Wydaje mi siê, i¿ w naszym mieœcie ta nierównoœæ jest in plus dla miesz-
kañców w porównaniu do innych miast czy rejonów. W naszej przychodni 
mamy specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologicznych, najnowszy  
i wszelki mo¿liwy sprzêt pomocniczy (tomografia komputerowa, laser, mi-
kroskop zabiegowy, scaler chirurgiczny, endomerty, komputerowy dobór 
kolorów zêbów, itp.) u¿ywamy nowoczesne materia³y. W naszym mieœcie 
jest kilka nowoczesnych i rozwijaj¹cych siê przychodni. Wed³ug mnie my 
lekarze zrobiliœmy wiele, aby dostêpnoœæ na najnowoczeœniejszych i naj-
lepszych metod by³a w zasiêgu rêki pacjenta.   

Oczywiœcie, jak ka¿de spotkanie z profesjonalistami z innych regionów 
umo¿liwia wymianê doœwiadczeñ w prowadzeniu praktyki medycznej, poz-
nanie nowych mo¿liwoœci, nowych przepisów czy zasad. Umo¿liwia to 
tak¿e ujednolicenie pewnych procedur medycznych. Nadal szczególnie cie-
kawe s¹ spotkania z prelegentami zagranicznymi, poniewa¿ maj¹ oni 
zwykle d³u¿sze doœwiadczenia i ugruntowan¹ wiedzê, któr¹ chêtnie siê z na-
mi dziel¹ dziêki czemu mo¿emy prowadziæ nasze przychodnie na naj-
wy¿szym, œwiatowym poziomie nie odbiegaj¹c od tych zagranicznych.  

Oczywiœcie powodzenie w leczeniu, ka¿dym leczeniu, zarówno tym nowo-
czesnym i skomplikowanym jak i tym najprostszym, wydawa³oby siê prze-
widywalnym, dawno opracowanym. Niestety jesteœmy lekarzami, a nie 
Bogami i nie zawsze mamy wp³yw na rozwój choroby, czy zaistnienie po-
wik³añ, czasem nasze najlepsze doœwiadczenie czy wiedza rozmija siê z nie-
przewidywaln¹ reakcj¹ organizmu pacjenta, który oczekuje od nas cudu.  
Nasze ci¹g³e podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w szko-
leniach, pozwala nam ograniczaæ takie sytuacje, ale w medycynie jest jesz-
cze bardzo wiele do odgadniêcia, poznania i opracowania. Do chwili obec-
nej uda³o nam siê opracowaæ trzy nowe sposoby leczenia chirurgiczno-
ortodontycznego, stosowane w szczególnie trudnych przypadkach klinicz-
nych. Ich nowatorskoœæ zosta³a doceniona poprzez przyjêcie do publikacji 
zagranicznych, chêtnie siê nimi dzielimy na kongresach o charakterze miê-
dzynarodowym. Za jeden z nich dr n. med. Marta Krasny jest nominowana 
do Nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. U³atwia-
my pracê lekarzy poprzez projektowanie i opracowywanie nowych narzêdzi 
dentystycznych, a dwa z nich zosta³y ju¿ objête ochron¹ patentow¹ Urzêdu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszyscy wykonujemy wiele czynnoœci naukowo - klinicznych, aby jeszcze 
bardziej podnieœæ wiedzê stomatologiczna i poznaæ wci¹¿ nieodgadniony 
organizm cz³owieka tak aby poprawiæ skutecznoœæ leczenia. Ta w³aœnie 
nowatorskoœæ i d¹¿enie do perfekcji zawodowej ca³ego naszego zespo³u  
daje mi najwiêcej satysfakcji zawodowej.  

Prowadzi pan bardzo intensywne ¿ycie zawodowe - w³asna praktyka, 
publikacje, szkolenia… Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na tak¹ wszechstronnoœæ 
dzia³añ? 

Czêœæ pana kariery zawodowej wi¹¿e siê z nauk¹ w Stanach Zjednoczo-
nych.  Na czym polega odmiennoœæ pracy z pacjentem w USA od tej           
w Polsce? 

Po studiach dosta³em propozycjê pracy w Klinice Chirurgii Czaszkowo 
Szczêkowo-Twarzowej w Warszawie, to wysokospecjalistyczna, nadrzêdna 
placówka medyczna, gdzie leczy siê pacjentów ze szczególnie trudnymi      
i skomplikowanymi problemami zdrowotnymi. D³ugi okres pracy w tym 
szpitalu umo¿liwi³ mi naukê zawodu chirurga stomatologicznego. 
Jednoczeœnie jest to placówka akademicka, zajmuj¹ca siê prowadzeniem 
dydaktyki studentów oraz edukacj¹ lekarzy, ówczesny jej szef prof. dr hab. 
n. med.  Hubert Wanyura  (konsultant krajowy z Chirurgii Szczêkowej) 
zaszczepi³ w nas, swoich pracownikach, chêæ do przekazywania wiedzy 
innym medykom. Zaowocowa³o to propagowaniem wiedzy i naszych 
doœwiadczeñ medycznych w topowych periodykach stomatologicznych 
oraz rozpowszechnianiem wiedzy podczas szkoleñ i wyst¹pieñ naukowych. 
Braliœmy udzia³ jako wyk³adowcy we wszystkich licz¹cych siê kongresach, 
konferencjach i zjazdach w Polsce. Dziœ œwiat jest dostêpny, a granice 
otwarte, dlatego mamy du¿¹ satysfakcjê, i¿ nasze doœwiadczenia sto-
matologiczne s¹ przyjmowane do publikacji w czasopismach zagra-
nicznych. Dziêki temu, i¿ jesteœmy co raz bardziej zauwa¿alni na rynku 
edukacyjnym, jesteœmy tak¿e zapraszani do wyg³aszania prelekcji poza 
granicami kraju, w³aœnie szykujemy siê do Kongresu w Holandii orga-
nizowanego przez European Association of Tissue And Cell Banks,             
w którym podzielimy siê doœwiadczeniami z zakresu przeszczepów koœci  
w stomatologii.
Za³o¿enie w³asnej przychodni w Miñsku Mazowieckim by³o wspólnym 
pomys³em mojej ¿ony dr n. med. Marty Krasny specjalistki w zakresie 
ortodoncji oraz moim. By³ spowodowany chêci¹ wype³nienia luki na rynku 
stomatologicznym specjalistycznych przychodni. Nie by³o gabinetu w któ-
rym w jednym miejscu by³o mo¿na skorzystaæ z interdyscyplinarnej 
pomocy chirurga, ortodonty, periodontologia czy protetyka. Uda³o nam siê 
stworzyæ tak¹ przychodniê zbieraj¹c wysokiej klasy specjalistów ze 
wszystkich dziedzin stomatologii.

Rzeczywiœcie odby³em dwuletni program nauki chirurgiczno-implnto-
logicznej prowadzony przez najwiêksz¹ na œwiecie placówkê dentystyczn¹: 
New York University College of Dentistry. Umo¿liwi³o mi to poznanie 
osobiœcie lekarzy z wielu zak¹tków naszego globu oraz zasad ich pracy.     
W moim przekonaniu nie ma ró¿nic w podejœciu, czy potrzebach pacjenta w 
naszym kraju czy w USA, Ameryce Po³udniowej czy Azji. Wiedza naszych 
pacjentów dotycz¹ca koniecznoœci dbania o zêby w³asne, wartoœci 
estetycznej i medycznej uzêbienia nie jest w Polsce zaskoczeniem. Do nie-
dawna w naszym kraju bardzo rzadko stosowa³o siê implanty jako uzu-
pe³nienie braków zêbowych, jednak od kilku lat liczba wprowadzanych 
implantów stale roœnie dziêki czemu szybko doganiamy kraje zachodnie. 
Od wielu lat bardzo dynamicznie funkcjonuje turystyka medyczna, jest to 
oczywiœcie g³ównie zwi¹zane z znaczn¹ ró¿nic¹ w cenie leczenia 
chirurgicznego, implantologicznego czy ortodontycznego miêdzy naszym 
krajem a krajami zachodnimi, dziêki czemu w naszej przychodni pojawia 
siê wielu pacjentów, którzy przylatuj¹ aby skorzystaæ z naszych us³ug. S¹ to 
g³ownie Amerykanie, Kanadyjczycy, Skandynawowie, Francuzi czy 
Niemcy, ale byli tak¿e pacjenci z Australii. Odnajduj¹ nas najczêœciej dziêki 
zagranicznym publikacjom czy szkoleniom, a niektórzy z nich kierowani s¹ 
przez tamtejszych lekarzy po nawi¹zaniu wspó³pracy z naszym gabinetem. 
Ci pacjenci dodatkowo potwierdzaj¹, i¿ potrzeby stomatologiczne Polskich 
pacjentów s¹ jednolite z zachodnimi, a  sposoby leczenia  takie same nieza-
le¿nie od miejsca pochodzenia.

Jaki jest poziom kszta³cenia stomatologów w Polsce? Czy mo¿emy kon-
kurowaæ z kolegami z zagranicy? 

Czy zespó³ pana lekarzy równie¿ jest zaanga¿owany w pracê naukow¹? 

Jest wiele krótkich, jednodniowych kursów, po których dostaje siê certy-
fikat zaœwiadczaj¹cy, ¿e lekarz mo¿e przeprowadzaæ implantacje. 
Czy to jest s³uszna droga? 

Dostêpnoœæ szkoleñ, kursów w kraju i poza granicami, migracja wyk³a-
dowców naszych poza granice i zagranicznych do Polski powoduje, i¿ baza 
naukowo - dydaktyczna jest olbrzymia. Ka¿dy polski dentysta ma mo¿li-
woœæ skorzystaæ z zorganizowanych szkoleñ co znacznie poprawia nasz¹ 
wiedzê i u³atwia pracê. Niestety najlepsze wykszta³cenie otrzymuje siê po-
przez uczestniczenie w jednolitym, ci¹g³ym szkoleniu. Takim jest np. zdo-
bycie specjalizacji, jednak jej rozpoczêcie nie zawsze jest mo¿liwe, wtedy 
dobr¹ alternatyw¹ by³oby analogiczne szkolenie prywatne. Niestety           
w chwili obecnej nie ma cyklu szkoleñ alternatywnych, cyklu kursów, który 
jednolicie i ca³oœciowo traktowa³by temat chirurgii stomatologicznej, dlate-
go chc¹c zape³niæ t¹ lukê pod patronatem prof. dr hab. n. med. Andrzeja 
Wojtowicza - konsultanta wojewódzkiego z zakresu chirurgii stomato-
logicznej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatolo-
gicznej chcemy zorganizowaæ odpowiednie i rzetelne szkolenia.
Niestety pod wzglêdem wykszta³cenia i podejœcia trochê odbiegamy od za-
chodu, np. zabiegi implantacyjne w wiêkszoœci krajów mog¹ wykonywaæ 
tylko lekarze posiadaj¹cy specjalizacjê z chirurgii, periodontologii czy pro-
tetyki co œwiadczy o ich dog³êbnym i rzetelnym przygotowaniu do zawodu. 

Tworzymy jednolity zespó³ ró¿nych specjalistów ze znacznym doœwiadcze-
niem klinicznym, dziêki czemu codziennie mo¿emy rozmawiaæ, wykony-
waæ konsultacje miêdzyspecjalistyczne w trudnych i skomplikowanych 
przypadkach, w ten sposób ka¿dy pacjent mo¿e dostaæ najbardziej fachow¹ 
opiekê, a my nabieramy jeszcze wiêkszego doœwiadczenia ci¹gle podnosz¹c 
swoje kwalifikacje i "paliwo" na dalsz¹ pracê naukow¹. Artyku³y i wyk³ady 
prowadzê nie tylko ja, ale i moja ¿ona dr n. med. Marta Krasny a tak¿e dr n. 
med. Krzysztof Majchrzak. Ca³y nasz zespó³ lekarski sk³ada siê z 16 lekarzy 
w tym jest szeœciu nauczycieli akademickich, trzech dr n. med., dziewiêciu 
specjalistów czy specjalistów. Ja niedawno uzyska³em stopieñ dr hab. n. 
med. staj¹c siê samodzielnym pracownikiem naukowym. Ka¿dy z naszych 
lekarzy zajmuje siê konkretn¹ dziedzin¹ stomatologii, w której siê specja-
lizuje, nabieraj¹c doœwiadczenia i obserwacji w tej dziedzinie, którymi 
póŸniej dzieli siê z pozosta³ymi lekarzami.Nasi klinicyœci pracuj¹ zgodnie  z 
zaproponowanym przez Pani tematem przewodnim  - Nie mo¿na byæ 
dobrym specjalist¹ od wszystkiego.
Mamy bardzo dobrze wykszta³cone asystentki stomatologiczne, które 
ukoñczy³y specjalistyczn¹ szko³ê w tym kierunku, a dodatkowo niektóre     
z nich tak¿e szko³ê higienistki stomatologicznej. Ich szefowa mgr. Monika 
Kondracka jest wykwalifikowan¹ pielêgniark¹ z wieloletnim sta¿em na 
bloku operacyjnym. Obserwacje naszych kole¿anek s¹ nieocenione w roz-
woju naukowym, czêsto zwracaj¹ nasz¹ uwagê na zupe³nie inne, ciekawe 
aspekty leczenia. 
Odpowiadaj¹c na pytanie: tak ca³y nasz zespó³ jest zaanga¿owany w prace 
naukowe. Nasze liczne artyku³y czy wyk³ady s¹ ekstraktem pomys³ów, doœ-
wiadczeñ i wspó³pracy wszystkich pracowników. Przychodnia musi dzia³aæ 
jak dobrze naoliwiona maszyna zarówno pod wzglêdem medycznym jak      
i naukowym.

Z ca³a pewnoœci¹ nie, pojedyncze, krótkie kursy daj¹ jedynie wiedzê po-
wierzchown¹ i wyrywkow¹. Aby prawid³owo przeprowadziæ implantacjê 
nale¿y poznaæ dok³adnie anatomiê, fizjologiê, chirurgiê, implantologiê        
i mechanikê. Nie da siê tego nauczyæ na krótkich kursach w krótkim okresie 
czasu. Bardzo istotna jest tak¿e wiedza jak radziæ sobie z nieuniknionymi 

powik³aniami, tak aby ograniczyæ uszczerbek na zdrowiu pacjenta czy na-
wet nie zaszkodziæ trwale pacjentowi.
Implantologia jest fenomenaln¹ dziedzin¹ daj¹c¹ olbrzymi komfort ¿ycia 
pacjentowi, przywracaj¹c mu pewnoœæ siebie i estetykê, ale jest to jed-
noczeœnie bardzo trudna i wymagaj¹ca dziedzina stomatologii, dlatego po-
winna byæ wykonywana przez lekarza z wieloletnim doœwiadczeniem kli-
nicznym - chirurgicznym.
Niestety studia stomatologiczne nie przygotowuj¹ do tej dziedziny me-
dycznej  nie ma tego w programie podstawowym. W Polsce zaczê³a siê od 
pewnego czasu tworzyæ nowa, bardzo dobra (znana od wielu lat w krajach 
rozwiniêtych) praktyka nabywania wiedzy i doœwiadczenia - praca pod 
kierunkiem mentora medycznego. Dziêki temu m³odzi lekarze poznaj¹ 
sposób postêpowania medycznego,  a jednoczeœnie mog¹ prze³o¿yæ nabyt¹ 
wiedzê teoretyczn¹ na praktyczne postêpowanie kliniczne. Przed dwoma 
laty rozpoczêliœmy tak¹ dzia³alnoœæ w naszej przychodni i przynosi ona 
obopólne korzyœci.   
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Kolonie w K¹tach Rybackich ju¿ za nami. Tygodniowy pobyt w malowniczej 
nadmorskiej miejscowoœci by³ dla uczestników czasem relaksu, nowych znajo-
moœci i niesamowitych przygód. Grupa 78 uczniów z gminnych szkó³ w dniach   
14-21 lipca wypoczywa³a w K¹tach Rybackich. Pogoda w tym roku sprzyja³a 
pla¿owaniu i zabawom na œwie¿ym powietrzu. Urozmaiceniem pobytu by³y bli¿sze 
i dalsze wycieczki: do Muzeum Zalewu Wiœlanego oraz do Gdañska i Krynicy 
Morskiej. W Gdañsku koloniœci zwiedzili Westerplatte oraz Stare Miasto.
W Krynicy natomiast najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ wejœcia na punkt 
widokowy latarni morskiej, sk¹d roztacza³ siê przepiêkny widok na okolicê. 
Ogromn¹ frajdê sprawi³o wszystkim bez wyj¹tku uczestnictwo w grze terenowej     
i szukanie ukrytych skarbów za pomoc¹ wykrywaczy metali. Popularnoœci¹ cie-
szy³y siê równie¿ warsztaty z bursztyniarzem, podczas których dzieci s³uchaj¹c       
i eksperymentuj¹c dowiedzia³y siê wielu ciekawostek o morskim skarbie z ¿ywicy. 
Ka¿dy dzieñ kolonistów zosta³ zaplanowany z nale¿yt¹ starannoœci¹, aby nikt siê 
nie nudzi³ i znalaz³ coœ interesuj¹cego dla siebie. Jak przysta³o na wakacje nad-
morskie, nie zabrak³o konkursu na budowlê z piasku, k¹pieli morskich oraz 
s³onecznych. W plan ka¿dego dnia wpisane by³y poranne æwiczenia, zajêcia 
sportowe na boisku, placu zabaw, czy te¿ na pla¿y.
Wszystko co dobre, szybko siê koñczy. Min¹³ uroczy tydzieñ i nadszed³ czas na 
podsumowanie, podczas którego ka¿da z grup zaprezentowa³a swój program artys-
tyczny, a wychowawcy wrêczyli nagrody dla zwyciêzców za ró¿norodne konkursy.
21 lipca koloniœci szczêœliwie dojechali do Miñska Mazowieckiego, gdzie czekali 
stêsknieni rodzice i rodzeñstwo.
Wiele by pisaæ, bo wiele siê dzia³o, lecz czasu jest zbyt ma³o. Zacz¹³ siê bowiem 
nowy rok szkolny, kolejny etap, nastêpne zadania, tymczasem do nastêpnego         
w wakacje spotkania!

Uczestnicy kolonii wraz z  kadr¹ dziêkuj¹ 

Panu Antoniemu Januszowi Piechoskiemu, 

Wójtowi Gminy Miñsk Mazowiecki za mo¿liwoœæ skorzystania

z wyjazdu kolonijnego i prze¿ycia wspania³ych chwil 

w grupie kole¿anek i kolegów.

Wyjazd by³ finansowany ze œrodków

Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³

G³osZiemiMiñskiej10

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³

G³osZiemiMiñskiej 11

Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego to dzieñ, 
który zapada w pamiêci ka¿dego ucznia na bar-
dzo d³ugo. W tym roku uczniowie 2 wrzeœnia 
powrócili do szkolnej rzeczywistoœci i obo-
wi¹zków. Najm³odszych przyprowadzili ro-
dzice, starsi przyszli sami, aby spotkaæ siê z na-
uczycielami, kolegami, kole¿ankami i po to co 
w szkole bardzo wa¿ne, zdobywaæ wiedzê.
Uczniowie i nauczyciele rozpoczêli nowy rok 
szkolny gromadz¹c siê w koœciele parafialnym 
w ̄ ukowie na mszy œwiêtej celebrowanej przez 
proboszcza ks. Zenona Wójcika. Nastêpnie 
wszyscy spotkali siê na wspólnym uroczystym 
apelu. Pani dyrektor Ma³gorzata Przyborow-

W Szkole Podstawowej im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce od prawie 
siedmiu lat dzia³a Szkolna Kasa Oszczêdnoœci (SKO). Dziêki cz³onkostwu w SKO 
uczymy siê oszczêdzania oraz zg³êbiamy tajniki œwiata finansów.
W sierpniu nasza kronika SKO, czyli praca konkursowa w formie prezentacji 
multi-medialnej, opisuj¹ca szkoln¹ dzia³alnoœæ w roku szkolnym 2018/2019 
otrzyma³a nagrodê II stopnia w wysokoœci 2 tys. z³. 
Oznacza to, ¿e znaleŸliœmy siê w gronie 61 najlepszych szkó³ z ca³ej Polski. 
Docenione zosta³y tak¿e opiekunki SKO:   pani  Agnieszka Zdanowicz i pani 
El¿bieta Wójcicka, które otrzyma³y srebrne odznaki za dzia³ania w zakresie edu-
kacji ekonomicznej oraz upowszechnianie oszczêdzania wœród uczniów.
Wszystkie nasze dzia³ania prezentujemy na blogu. 
Serdecznie zachêcamy wszystkich do odwiedzin pod adresem:

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-stara-niedzialka

Sukces SKO
w Starej Niedzia³ce

w K¹tach Rybackichw K¹tach Rybackich ska powita³a wszystkich, którzy przekroczyli 
progi szko³y.
Pamiêtaliœmy tak¿e o kolejnej 80-tej rocznicy 
wybuchu II wojny œwiatowej. Wszystkich, 
którzy walczyli i zginêli w obronie Ojczyzny 
uczciliœmy chwil¹ ciszy.
Wieloletni¹ tradycj¹ szko³y jest œlubowanie 
dzieci z klasy I i pasowanie ich na uczniów 
Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Brzózem. Tak te¿ i w tym roku pierwszo-
klasiœci z³o¿yli œlubowanie na sztandar szko³y. 
By³y to chwile pe³ne emocji i wyruszeñ. 
Pierwszaki œlubowa³y: „...byæ dobrym uczniem, 
koleg¹ i dbaæ o honor szko³y i klasy...”. 

Nastêpnie dwadzieœcia troje nowych uczniów 
us³ysza³o wypowiedziane przez Pani¹ Dyrek-
tor w swoj¹ stronê s³owa: 

,,Pasujê Ciê na ucznia Szko³y Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Brzózem".

Na pami¹tkê tego wyj¹tkowego wydarzenia 
ka¿dy uczeñ otrzyma³ dyplom i tarczê szkoln¹. 
Do szkolnej braci do³¹czy³o 23 uczniów.

¯yczymy im, aby kroczyli œcie¿kami wiedzy 
pewnym krokiem   i osi¹gali same sukcesy. 

Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego

i œlubowanie uczniów klasy I 
w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w BrzózemKOLONIE

Opracowa³a - El¿bieta Wójcicka



Kolonie w K¹tach Rybackich ju¿ za nami. Tygodniowy pobyt w malowniczej 
nadmorskiej miejscowoœci by³ dla uczestników czasem relaksu, nowych znajo-
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Morskiej. W Gdañsku koloniœci zwiedzili Westerplatte oraz Stare Miasto.
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sportowe na boisku, placu zabaw, czy te¿ na pla¿y.
Wszystko co dobre, szybko siê koñczy. Min¹³ uroczy tydzieñ i nadszed³ czas na 
podsumowanie, podczas którego ka¿da z grup zaprezentowa³a swój program artys-
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w wakacje spotkania!

Uczestnicy kolonii wraz z  kadr¹ dziêkuj¹ 

Panu Antoniemu Januszowi Piechoskiemu, 

Wójtowi Gminy Miñsk Mazowiecki za mo¿liwoœæ skorzystania

z wyjazdu kolonijnego i prze¿ycia wspania³ych chwil 

w grupie kole¿anek i kolegów.

Wyjazd by³ finansowany ze œrodków

Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³

G³osZiemiMiñskiej10

W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³

G³osZiemiMiñskiej 11

Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego to dzieñ, 
który zapada w pamiêci ka¿dego ucznia na bar-
dzo d³ugo. W tym roku uczniowie 2 wrzeœnia 
powrócili do szkolnej rzeczywistoœci i obo-
wi¹zków. Najm³odszych przyprowadzili ro-
dzice, starsi przyszli sami, aby spotkaæ siê z na-
uczycielami, kolegami, kole¿ankami i po to co 
w szkole bardzo wa¿ne, zdobywaæ wiedzê.
Uczniowie i nauczyciele rozpoczêli nowy rok 
szkolny gromadz¹c siê w koœciele parafialnym 
w ̄ ukowie na mszy œwiêtej celebrowanej przez 
proboszcza ks. Zenona Wójcika. Nastêpnie 
wszyscy spotkali siê na wspólnym uroczystym 
apelu. Pani dyrektor Ma³gorzata Przyborow-

W Szkole Podstawowej im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce od prawie 
siedmiu lat dzia³a Szkolna Kasa Oszczêdnoœci (SKO). Dziêki cz³onkostwu w SKO 
uczymy siê oszczêdzania oraz zg³êbiamy tajniki œwiata finansów.
W sierpniu nasza kronika SKO, czyli praca konkursowa w formie prezentacji 
multi-medialnej, opisuj¹ca szkoln¹ dzia³alnoœæ w roku szkolnym 2018/2019 
otrzyma³a nagrodê II stopnia w wysokoœci 2 tys. z³. 
Oznacza to, ¿e znaleŸliœmy siê w gronie 61 najlepszych szkó³ z ca³ej Polski. 
Docenione zosta³y tak¿e opiekunki SKO:   pani  Agnieszka Zdanowicz i pani 
El¿bieta Wójcicka, które otrzyma³y srebrne odznaki za dzia³ania w zakresie edu-
kacji ekonomicznej oraz upowszechnianie oszczêdzania wœród uczniów.
Wszystkie nasze dzia³ania prezentujemy na blogu. 
Serdecznie zachêcamy wszystkich do odwiedzin pod adresem:

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-stara-niedzialka

Sukces SKO
w Starej Niedzia³ce

w K¹tach Rybackichw K¹tach Rybackich ska powita³a wszystkich, którzy przekroczyli 
progi szko³y.
Pamiêtaliœmy tak¿e o kolejnej 80-tej rocznicy 
wybuchu II wojny œwiatowej. Wszystkich, 
którzy walczyli i zginêli w obronie Ojczyzny 
uczciliœmy chwil¹ ciszy.
Wieloletni¹ tradycj¹ szko³y jest œlubowanie 
dzieci z klasy I i pasowanie ich na uczniów 
Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Brzózem. Tak te¿ i w tym roku pierwszo-
klasiœci z³o¿yli œlubowanie na sztandar szko³y. 
By³y to chwile pe³ne emocji i wyruszeñ. 
Pierwszaki œlubowa³y: „...byæ dobrym uczniem, 
koleg¹ i dbaæ o honor szko³y i klasy...”. 

Nastêpnie dwadzieœcia troje nowych uczniów 
us³ysza³o wypowiedziane przez Pani¹ Dyrek-
tor w swoj¹ stronê s³owa: 

,,Pasujê Ciê na ucznia Szko³y Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Brzózem".

Na pami¹tkê tego wyj¹tkowego wydarzenia 
ka¿dy uczeñ otrzyma³ dyplom i tarczê szkoln¹. 
Do szkolnej braci do³¹czy³o 23 uczniów.

¯yczymy im, aby kroczyli œcie¿kami wiedzy 
pewnym krokiem   i osi¹gali same sukcesy. 

Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego

i œlubowanie uczniów klasy I 
w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w BrzózemKOLONIE

Opracowa³a - El¿bieta Wójcicka



WA¯NE  OGÓLNOPOLSKIE
TELEFONY  POMOCOWE

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 

G³osZiemiMiñskiej12 G³osZiemiMiñskiej 13

p r o b l e m     s p o ³ e c z n y
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 

Profesor Jêdrzejko podczas wyk³adu poruszy³ 
kwestiê w dalszym ci¹gu aktualne w naszym 
spo³eczeñstwie, a mianowicie tematykê uzale-
¿nieñ jako problemów spo³ecznych oraz prze-
prowadzenia profilaktyki.
Moglibyœmy powiedzieæ temat znany, rozu-
miany i wielokrotnie poruszany przy licznych 
okazjach. W ka¿dym z nas w mniejszym b¹dŸ 
wiêkszym stopniu jest œwiadomoœæ konse-
kwencji jakie za sob¹ nios¹ uzale¿nienia.
Jednak dlaczego mimo to m³ode pokolenia 
pope³niaj¹ b³êdy tak wielu osób i wci¹¿ siêgaj¹ 
po alkohol i narkotyki ?
Dlaczego pomimo tragicznych historii jak¹ 
napisali Ryszard Rigel, Amy Winehouse czy tak 
niedawno Avicii nie przewiduj¹ skutków swo-
ich zachowañ ?
Okazuje siê, ¿e wp³yw na to maj¹ z pozoru nie-
winne rzeczy. Mo¿emy pomyœleæ ¿e „to tylko 
moda, która przeminie”, „takie prawa m³o-
doœci” przy czym nie poruszamy tematu 
uzale¿nieñ z m³odzie¿¹. Jednak moda deter-
minuje dzia³ania, nakrêca rynek alkoholowy 
oraz czarny rynek narkotyków. Sposób ¿ycia 
m³odego pokolenia taki, jak ma³a dawka snu, 
szybkie tempo, propagowanie przez subkul-
tury narkotyków miêkkich i twardych, nawet 
w muzyce czy telewizji. To wszystko zwiêksza 
niebezpieczeñstwo uzale¿nieñ. 

Wiele osób podczas wyk³adu popad³o w zadu-
mê, rozumiej¹c, ¿e ryzyko jest namacalne. 
Jednak nie powinniœmy siê przera¿aæ i baæ 
tematu. Œwiadomoœæ i rozmowa jest najlep-
szym „lekiem na ca³e z³o”. Nie zapominajmy, 
¿e droga wyjœcia z uzale¿nieñ nie jest ani ³atwa 
ani nie nale¿y do najtañszych.
Dlatego kupmy ksi¹¿kê, pytajmy, to nic z³ego, 
¿e jesteœmy ciekawi. Nie bójmy siê tematu.  
Rozmawiajmy o tym. Zaspokajajmy cieka-
woœæ wiedz¹ przekazan¹ przez osoby, które 
zajmuj¹ siê tematem uzale¿nieñ na co dzieñ.
B¹dŸmy pewni, ¿e nasze dzieci bêd¹ odporne 
na wp³ywy sloganów i wyrwanych z kontekstu 
wypowiedzi. 
To trudny temat, nie by³o mo¿liwoœci aby pro-
fesor Jêdrzejko podczas godzinnego wyk³adu 
poruszy³ wszystkie zagadnienia uzale¿nieñ.
Jednak  to dobry pocz¹tek na zwrócenie uwagi. 
Rozpoczêcie profilaktyki na wiêksz¹ skalê, 
czym Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych zajmuje siê od lat. 

Dziêkujemy profesorowi Mariuszowi Jêdrzej-
ko za przybycie i liczymy na dalsz¹ wspó³-
pracê. Ju¿ teraz zosta³y zakupione ksi¹¿ki 
poruszaj¹ce tematyki uzale¿nieñ, na potrzeby 
Szkó³ Podstawowych z terenu gminy oraz Bib-
lioteki w Stojad³ach.

u z a l e ¿ n i e n i a

Wraz z powrotem do zdrowia roœnie œwia-
domoœæ, ¿e trwanie w trzeŸwoœci idzie w parze 
ze swobod¹ wyboru. To ju¿ nie œrodki odu-
rzaj¹ce wybieraj¹ za Ciebie. Ty sam kierujesz 
swoim zachowaniem i mo¿esz je zmieniæ. 
Wraz ze swobod¹ wyboru przychodzi odpo-
wiedzialnoœæ. Nic Ciê nie powstrzymuje przed 
dokonywaniem odpowiedzialnych wyborów.
Wkrótce jednak oka¿e siê, ¿e nie bêdzie Ci ³at-
wo postêpowaæ odpowiedzialnie, bo wiele rze-
czy bêdzie Ci w tym przeszkadza³o. Dalej bêd¹ 
Ciê przeœladowa³y nabyte w okresie uzale¿nie-
nia nawyki. Objawy abstynencyjne bêd¹ po-
wodowa³y dezorientacjê i lêk. Wiele bêdzie ta-
kich umiejêtnoœci, których nie bêdziesz umia³ 
na trzeŸwo wykorzystaæ, poniewa¿ nauczy³eœ 
siê ich gdy by³eœ pod wp³ywem alkoholu. Jeœli 
nie bêdziesz korzysta³ z prawa do podejmo-

wania w³asnych decyzji, górê wezm¹ stare lub 
cudze wartoœci. Ka¿da decyzja wi¹¿e siê z ry-
zykiem. Trzeba wiele odwagi by siê zmieniæ. 
Bêdziesz po drodze pope³nia³ b³êdy, ale tylko 
w ten sposób dowiesz siê co dzia³a a co nie. 
B³¹d nie oznacza pora¿ki. B³¹d to b³¹d i tyle.
Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji 
wymaga niekiedy zmiany stylu ¿ycia i nau-
czenia siê odpowiedzialnych sposobów 
radzenia sobie z ¿yciem.
Przypomnij sobie co mówi modlitwa o pogo-
dê ducha odmawiana na ka¿dym mitingu 
(spotkaniu) grupy Anonimowych Alkoholi-
ków. „Bo¿e u¿ycz mi pogody ducha, abym go-
dzi³ siê z tym czego zmieniæ nie mogê, odwagi 
abym zmienia³ to, co zmieniæ jestem w stanie   i 
m¹droœci, abym umia³ odró¿niæ jedno od 
drugiego (dobro od z³a). Mieæ odwagê zmieniæ 
to, co zmieniæ jesteœ w stanie - na tym polega 
odpowiedzialne zdrowienie.
W odpowiedzialnym zdrowieniu mo¿e po-
móc Ci terapia stacjonarna. Poznasz na niej 
istotê choroby alkoholowej i dostaniesz „na-
rzêdzia”, które pozwol¹ Ci nie powróciæ do 
picia. Wiem, ¿e boisz siê terapii i wiem 
dlaczego…

- Nie jesteœ przekonany czy twój problem 
jest wystarczaj¹co du¿y,
- Nie jesteœ przekonany czy „gadanie” 
Ci pomo¿e,
- Czujesz, ¿e tak jesteœ „popsuty”, 
¿e nie da siê ciebie naprawiæ,
- Jesteœ przekonany, ¿e nikt nie jest w 
stanie zrozumieæ przez co przechodzisz,
- Czujesz, ¿e sam powinieneœ umieæ 
sobie pomóc,
- Czujesz za¿enowanie przed opowiedze-
niem obcemu o swoich problemach,
- Obawiasz siê oceny,
- Boisz siê, ¿e siê uzale¿nisz od terapii,
- Obawiasz siê tego, czego móg³byœ siê 
dowiedzieæ o sobie na terapii,
- Boisz siê, ¿e terapia ZMUSI CIÊ do 
zmieni, których nie chcesz.

Mimo tego MEJ ODWAGÊ SIÊ ZMIENIÆ      
i stacjonarna terapia Ci w tym pomo¿e.
Uwierz mi.

MIEÆ

ODWAGÊ

SIÊ ZMIENIÆ…

Chcemy 
œwiadomego spo³eczeñstwa

oraz m¹drych m³odych pokoleñ

prof. Mariusz Jêdrzejko

• 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

Wkrótce jednak oka¿e siê, 
¿e nie bêdzie Ci ³atwo 

postêpowaæ odpowiedzialnie, 
bo wiele rzeczy bêdzie Ci 

w tym przeszkadza³o

Pedagog spo³eczny i socjolog, doktor 
habilitowany, profesor nadzwyczajny. 
Ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Oficersk¹ 
Wojsk Pancernych. W latach 1981-
2004 pe³ni³ zawodow¹ s³u¿bê wojsko-
w¹ – wspó³tworzy³ program profilak-
tyki narkotykowej w wojsku. W 1998 
roku, jako najm³odszy oficer Wojska 
Polskiego zosta³ mianowany na stopieñ 
pu³kownika. Od 2003 nauczyciel aka-
demicki w Akademii Humanistycznej 
im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku, 
warszawskim PEDAGOGIUM, Szkole 
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Od 2017 roku pracownik naukowy 
Wydzia³u Nauk o Zdrowiu i Kultury 
Fizycznej Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego w Radomiu.
Prowadzi w³asn¹ praktykê pedago-
giczn¹ w zakresie diagnozy dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych z zaburzeniami - 
zachowania ryzykowne, uzale¿nienia 
chemiczne i behawioralne Zosta³ od-
znaczony Z³otym i Srebrnym Krzy¿em 
Zas³ugi oraz wieloma odznaczeniami 
resortowymi.

zdjêcia i opracowanie - Edyta Proczek

Opracowa³ - Andrzej B³aszczyk

22 sierpnia podczas obrad 
X Sesji Rady Gminy 

na zaproszenie w³adz Gminy 
odby³ siê wyk³ad profesora 

Mariusza Jêdrzejko
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tematu. Œwiadomoœæ i rozmowa jest najlep-
szym „lekiem na ca³e z³o”. Nie zapominajmy, 
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Dziêkujemy profesorowi Mariuszowi Jêdrzej-
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poruszaj¹ce tematyki uzale¿nieñ, na potrzeby 
Szkó³ Podstawowych z terenu gminy oraz Bib-
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u z a l e ¿ n i e n i a

Wraz z powrotem do zdrowia roœnie œwia-
domoœæ, ¿e trwanie w trzeŸwoœci idzie w parze 
ze swobod¹ wyboru. To ju¿ nie œrodki odu-
rzaj¹ce wybieraj¹ za Ciebie. Ty sam kierujesz 
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Wraz ze swobod¹ wyboru przychodzi odpo-
wiedzialnoœæ. Nic Ciê nie powstrzymuje przed 
dokonywaniem odpowiedzialnych wyborów.
Wkrótce jednak oka¿e siê, ¿e nie bêdzie Ci ³at-
wo postêpowaæ odpowiedzialnie, bo wiele rze-
czy bêdzie Ci w tym przeszkadza³o. Dalej bêd¹ 
Ciê przeœladowa³y nabyte w okresie uzale¿nie-
nia nawyki. Objawy abstynencyjne bêd¹ po-
wodowa³y dezorientacjê i lêk. Wiele bêdzie ta-
kich umiejêtnoœci, których nie bêdziesz umia³ 
na trzeŸwo wykorzystaæ, poniewa¿ nauczy³eœ 
siê ich gdy by³eœ pod wp³ywem alkoholu. Jeœli 
nie bêdziesz korzysta³ z prawa do podejmo-

wania w³asnych decyzji, górê wezm¹ stare lub 
cudze wartoœci. Ka¿da decyzja wi¹¿e siê z ry-
zykiem. Trzeba wiele odwagi by siê zmieniæ. 
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abym zmienia³ to, co zmieniæ jestem w stanie   i 
m¹droœci, abym umia³ odró¿niæ jedno od 
drugiego (dobro od z³a). Mieæ odwagê zmieniæ 
to, co zmieniæ jesteœ w stanie - na tym polega 
odpowiedzialne zdrowienie.
W odpowiedzialnym zdrowieniu mo¿e po-
móc Ci terapia stacjonarna. Poznasz na niej 
istotê choroby alkoholowej i dostaniesz „na-
rzêdzia”, które pozwol¹ Ci nie powróciæ do 
picia. Wiem, ¿e boisz siê terapii i wiem 
dlaczego…

- Nie jesteœ przekonany czy twój problem 
jest wystarczaj¹co du¿y,
- Nie jesteœ przekonany czy „gadanie” 
Ci pomo¿e,
- Czujesz, ¿e tak jesteœ „popsuty”, 
¿e nie da siê ciebie naprawiæ,
- Jesteœ przekonany, ¿e nikt nie jest w 
stanie zrozumieæ przez co przechodzisz,
- Czujesz, ¿e sam powinieneœ umieæ 
sobie pomóc,
- Czujesz za¿enowanie przed opowiedze-
niem obcemu o swoich problemach,
- Obawiasz siê oceny,
- Boisz siê, ¿e siê uzale¿nisz od terapii,
- Obawiasz siê tego, czego móg³byœ siê 
dowiedzieæ o sobie na terapii,
- Boisz siê, ¿e terapia ZMUSI CIÊ do 
zmieni, których nie chcesz.

Mimo tego MEJ ODWAGÊ SIÊ ZMIENIÆ      
i stacjonarna terapia Ci w tym pomo¿e.
Uwierz mi.

MIEÆ

ODWAGÊ

SIÊ ZMIENIÆ…

Chcemy 
œwiadomego spo³eczeñstwa

oraz m¹drych m³odych pokoleñ

prof. Mariusz Jêdrzejko

• 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

Wkrótce jednak oka¿e siê, 
¿e nie bêdzie Ci ³atwo 

postêpowaæ odpowiedzialnie, 
bo wiele rzeczy bêdzie Ci 

w tym przeszkadza³o

Pedagog spo³eczny i socjolog, doktor 
habilitowany, profesor nadzwyczajny. 
Ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Oficersk¹ 
Wojsk Pancernych. W latach 1981-
2004 pe³ni³ zawodow¹ s³u¿bê wojsko-
w¹ – wspó³tworzy³ program profilak-
tyki narkotykowej w wojsku. W 1998 
roku, jako najm³odszy oficer Wojska 
Polskiego zosta³ mianowany na stopieñ 
pu³kownika. Od 2003 nauczyciel aka-
demicki w Akademii Humanistycznej 
im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku, 
warszawskim PEDAGOGIUM, Szkole 
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Od 2017 roku pracownik naukowy 
Wydzia³u Nauk o Zdrowiu i Kultury 
Fizycznej Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego w Radomiu.
Prowadzi w³asn¹ praktykê pedago-
giczn¹ w zakresie diagnozy dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych z zaburzeniami - 
zachowania ryzykowne, uzale¿nienia 
chemiczne i behawioralne Zosta³ od-
znaczony Z³otym i Srebrnym Krzy¿em 
Zas³ugi oraz wieloma odznaczeniami 
resortowymi.

zdjêcia i opracowanie - Edyta Proczek

Opracowa³ - Andrzej B³aszczyk

22 sierpnia podczas obrad 
X Sesji Rady Gminy 

na zaproszenie w³adz Gminy 
odby³ siê wyk³ad profesora 

Mariusza Jêdrzejko
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Czerwone i Czarne, 2019
Biografia Poli Nireñskiej to opowieœæ o uro-
dzonej w Warszawie ¿ydowskiej artystce, która 
tañczy³a w czasach totalitaryzmu w Niem-
czech, Austrii i W³oszech.
O kobiecie, która w przedwojennej Polsce doœ-
wiadczy³a antysemityzmu, niemal ca³¹ rodzinê 
straci³a w Zag³adzie, a po wojnie poœlubi³a Jana 
Karskiego, Sprawiedliwego wœród Narodów 
Œwiata. O upartym pokonywaniu kolejnych 
barier na drodze do wolnoœci i niezale¿noœci.   
O mi³oœciach i o przyjaŸniach z artystami œwia-
towej s³awy. O zagadce tragicznej œmierci       
w 1992 roku.
Praca nad t¹ ksi¹¿k¹ zaprowadzi³a autorkê do 
Waszyngtonu, Nowego Jorku, Kalifornii, 
Londynu, Florencji, Berlina, Kolonii, Drezna, 
Wiednia i Tel Awiwu.
W Ameryce uda³o jej siê spotkaæ ostatnich 
œwiadków ¿ycia Nireñskiej i Karskiego,          
w Izraelu - cz³onków jej rodziny, w siedmiu 
krajach odnalaz³a niepublikowane listy i doku-
menty. W ci¹gu niespe³na trzech lat powsta³ 
jedyny w swoim rodzaju portret artystki na tle 
burzliwej epoki.

Z poœród oœmiu lektur proponowanych na tegoroczn¹ akcjê wybraliœmy  
i zaprezentowaliœmy szeœæ. Pierwsza z nich to Dobra Pani Elizy 
Orzeszkowej. Nowela czo³owej polskiej pozytywistki. Po raz pierwszy 
wydana w 1888 roku w zbiorze Panna Antonina. Lektorzy przedstawili 
wybrane fragmenty. Druga z nowel to Dym Marii Konopnickiej z 1890 r. 
Opowiadanie wydane na ³amach czasopisma Kurier Codzienny. T³em do 
napisania sta³a siê huta w D¹browie Górniczej , w której pracowa³ ziêæ 
autorki. W kolejnej , czyli trzeciej noweli lektorzy przenieœli nas do XIX-
wiecznej Warszawy. A dokonali tego czytaj¹c z podzia³em na role, 
Katarynkê Boles³awa Prusa z 1880 r. Ch³opsk¹ rodzinê podczas ciê¿kiej 
pracy w polu poznaliœmy s³uchaj¹c Orkê W³adys³awa Reymonta. Ten 
utwór zosta³ wydany w 1919 roku w zbiorze Za frontem. Pi¹ta nowela 
zawieraj¹ca aluzje do upadku powstania styczniowego, to Rozdzióbi¹ 
nas kruki , wrony… napisana przez Stefana ¯eromskiego i wydana       

Œwiat Ksi¹¿ki, 2019
Poruszaj¹cy, g³êboki, wstrz¹saj¹cy dramat 
historyczny. Niezapomniana opowieœæ o mi-
³oœci i odwadze.
Nie przestaniesz o niej myœleæ d³ugo po prze-
czytaniu ksi¹¿ki.

Jaguar, 2019
Sunny Lewin wyje¿d¿a na lato do miesz-
kaj¹cego na Florydzie dziadka. Pocz¹tkowo ma 
nadziejê, ¿e bêdzie siê dobrze bawiæ - osta-
tecznie w³aœnie na Florydzie mieœci siê Disney 
World. Jednak¿e miejsce, w którym mieszka 
dziadek, nie przypomina weso³ego miastecz-
ka. Jest pe³ne… starych ludzi. Ale takich na-
prawdê starych. Na szczêœcie Sunny nie jest je-
dynym dzieciakiem w okolicy. Poznaje Buzza, 
ch³opca maj¹cego bzika na punkcie komik-
sów, i szybko siê dogaduj¹. Odt¹d ka¿dy dzieñ 
jest pe³en przygód.

w 1895 roku. Akcja ostatniej czytanej noweli przenios³a nas za ocean do 
XIX wieku, w czasy kiedy na ziemie amerykañskich Indian nast¹pi³a 
ekspansja bia³ych osadników. Wydarzenia te sta³y siê t³em do napisania 
opowiadania Sachem. Autor, Henryk Sienkiewicz dokona³ tego po po-
dró¿y po Stanach Zjednoczonych i opublikowa³ w 1889 roku. Pozosta³e 
dwie nowele czyli Mój ojciec wstêpuje do stra¿aków (ze zbioru 
Sanatorium pod Klepsydr¹)  Bruno Schulza i  Sawa (z cyklu Pami¹tki 
Soplicy) Henryka Rzewuskiego polecamy do samodzielnego czytania.
Utwory znajduj¹ siê w zbiorach biblioteki.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim osobom, które zechcia-
³y spotkaæ siê z nami i wzi¹æ udzia³ we wspólnym czytaniu. Narodowe 
Czytanie niezmiennie udowadnia, ¿e piêkno polskiej literatury ma moc, 
aby nas jednoczyæ i zespalaæ wokó³ wspólnych celów i wspólnych 
wartoœci.

Narodowe Czytanie to akcja organizowana przez Prezydenta RP od 2012 r. To ju¿ po 
raz ósmy Polacy wspólnie czytali, a my spotkaliœmy siê po raz trzeci. A byli wœród nas:  
przedstawiciele w³adzy samorz¹dowej, mieszkañcy Stojade³, czytelnicy, uczniowie   
i nauczyciele, pracownicy biblioteki i szko³y podstawowej w Stojad³ach.

Oprac. Wies³awa Leszczyñska-Buczek
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Zapisy:
tel. 607 573 255

facebook: Szumidance Szko³a Tañca
www.szumidance.pl

TANIEC TOWARZYSKI DLA DZIECI

LADIES LATINO SOLO

SALSA W PARACH

16 wrzeœnia 
w nowej lokalizacji 

ZACZYNAMY
SEZON

TANECZNY

KURSY TAÑCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROS£YCH

wszystkie stopnie zaawansowania

KLUB SPORTOWY MASTERS
Miñsk Mazowiecki, ul.D¹brówki 41 B

(przy kortach tenisowych)

£ A Z I E N K I
PROJEKT £AZIENKI

MATERIA£Y ELEWACYJNE

zapraszamy!zapraszamy!

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

PROMOCJEPROMOCJE
Jesienne

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

 www.docieplenia-martex.pl


