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W numerze

Spokojnych œwi¹t i szczêœliwego
Nowego Roku 

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Foto - MODELEX

Szanowni Pañstwo,

Przed nami jedne z najpiêkniejszych œwi¹t, nie-
zwyk³e w Polskiej tradycji - Bo¿e Narodzenie. 
¯adne inne œwiêto nie ma takiego uroku i nie 
wywo³uje  tylu emocji, oczekiwañ i nadziei.
W tym dniu zapomina siê o krzywdach, wyba-
cza siê ludzkie b³êdy i u³omnoœci. Ludzie bez 
wzglêdu na stan, stopieñ pokrewieñstwa gro-
madz¹ siê wspólnie, aby zaraz po rozb³yœniêciu 
pierwszej gwiazdy zasi¹œæ do wieczerzy wigi-
lijnej. W tym dniu nie ma k³ótni, sporów, wszyscy staraj¹ siê byæ wyrozumiali 
dla innych, bardziej uczynni, serdeczni.
Bo¿e Narodzenie to szereg obrzêdów i zwyczajów, które w ci¹gu wieków 
wzbogaca³y i upiêksza³y to œwiêto, czyni¹c je coraz bardziej mi³ym i rado-
snym. Co roku w tym czasie od¿ywa tradycja kolêdowania. Stare pieœni, przez 
wieki przekazywane z pokolenia na pokolenie, rozbrzmiewaj¹ w ka¿dym 
domu wokó³ wigilijnej choinki.
Przed nami tak¿e Nowy 2022 rok i czas podsumowania mijaj¹cego 2021 roku.
Niew¹tpliwie by³ to okres intensywnej i efektywnej pracy, porz¹dkowania 
wielu spraw spo³ecznych, jak równie¿ okres du¿ych i znacz¹cych inwestycji.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i nadchodz¹cego 2022 roku

¿yczê wszystkim mieszkañcom 

wielu radosnych chwil, 

ciep³a rodzinnego,

spe³nienia najskrytszych marzeñ

oraz wszelkiej pomyœlnoœci.

Pomoc zwierzêtom

Zwierzêta udomowione s¹ skazane tylko na na-
sz¹ opiekê. Pozbawiaj¹c jej, skazujemy je na 
wielkie cierpienia. Decyduj¹c siê na psa lub kota 
mieszkaj¹cego w domu opiekunowie bior¹ na 
siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ za ich dobrostan.
Nie b¹dŸmy tak¿e obojêtni na cierpienia innych. 
Zauwa¿one zwierzêta bezdomne nale¿y zg³a-
szaæ w godz. pracy urzêdu pod numerem telefonu:  
25 756 25 40. Poza godzinami pracy urzêdu oraz 
w weekendy Powiatowemu Centrum Zarz¹dza-
nia Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia 
pod numerem telefonu: 25  758  62 64. Osoby, 
które mog³y by pomóc nam w opiece nad  zwie-
rzêtami, oferuj¹c im Dom Tymczasowy prosimy 
o kontakt w celu ustalenia zasad i zakresu 
wspó³pracy.

A k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

24 listopada przy ulicy Siennickiej 9 w Miñsku 
Mazowieckim ods³oniêto nowy mural. Artys-
tyczna instalacja   powsta³a z okazji 100-lecia   
1 Pu³ku Lotniczego. Przedstawia charakterysty-
czny symbol dla naszych lotników – samolot 
MiG-29 na tle kuli ziemskiej. Wspólne przed-
siêwziêcie samorz¹dów, jednostki wojskowej, 
Spó³dzielni Mieszkaniowej oraz miejskich in-
stytucji kulturalnych jest dowodem wspó³pracy 
i silnych zwi¹zków wojska z mieszkañcami.
Dziêki uprzejmoœci zarz¹du SM „Prze³om” ma-
lowid³o œcienne bêdzie przez d³ugie lata œwia-
dectwem dobrej wspó³pracy i odpowiedzialnoœ-
ci za wspólne dziedzictwo.
Pojawiaj¹ siê - co prawda nieliczne - g³osy, ¿e na 
malowidle zabrak³o symboli „1 PLM Warsza-
wa” i jego dwóch myœliwskich eskadr. 
Mural jest dzie³em artystów Sary Sierry i Paw³a 
Ziemickiego. 

Mural dla naszych lotnikówDzieñ pracownika socjalnego

POWY¯SZA ZMIANA OBOWI¥ZYWAÆ

BÊDZIE OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

00 00wtorek w godzinach 12  - 19
00 00œroda w godzinach 9  - 16
00 00czwartek w godzinach 9  - 16
00 00pi¹tek w godzinach 9  - 16
00 00sobota w godzinach 8  - 16

z wy³¹czeniem œwi¹t

Zmiana godzin funkcjonowania
punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych
w Miñsku Mazowieckim (PSZOK)

PSZOK czynny bêdzie w nastêpuj¹ce
dni tygodnia:

Uchwa³a Nr XXXIII.288.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie zmian bud¿etu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2021 rok
Uchwa³a Nr XXXIII.289.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na 
lata 2021- 2028
Uchwa³a Nr XXXIII.290.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie obni¿enia œredniej ceny sku-
pu ¿yta do wymiaru podatku rolnego
Uchwa³a Nr XXXIII.291.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek 
podatku od œrodków transportowych
Uchwa³a Nr XXXIII.292.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie   
zmiany   uchwa³y   Nr   XXXII.281.2021   RG 
Miñsk Maz. z   dnia   21 paŸdziernika 2021 r.      
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku 
od nieruchomoœci oraz zwolnieñ z tego podatku
Uchwa³a Nr XXXIII.293.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie   okreœ-
lenia wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty za gos-
podarowanie odpadami komunalnymi oraz wa-
runków i trybu sk³adania tej deklaracji za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej
Uchwa³a Nr XXXIII.294.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie ustalenia wysokoœci wyna-
grodzenia Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki
Uchwa³a Nr XXXIII.295.2021 RG Miñsk Ma-
zowiecki w sprawie uchwalenia Gminnego   Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych na terenie Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2022 rok oraz Gminnego Pro-
gramu Przeciwdzia³ania Narkomanii na terenie 
Gminy Miñsk Mazowiecki na 2022 rok 

XXXIII sesja RG - 18 listopad

XXXIV  nadzwyczajna sesja RG 
30 listopad

Uchwa³a Nr XXXIV.296.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki w sprawie zatwierdzenia wniosku o 
wsparcie ze œrodków Rz¹dowego Funduszu Roz-
woju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objêcia 
udzia³ów w tworzonej w formie spó³ki z ograni-
czon¹ odpowiedzialnoœci¹ spo³ecznej inicjatywie 
mieszkaniowej
Uchwa³a Nr XXXIV.297.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki w sprawie wyra¿enia zgody na utworzenie 
spó³ki SIM Miñsk Mazowiecki sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w Miñsku Mazowieckim
Uchwa³a Nr XXXIV.298.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki w sprawie zmian bud¿etu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2021 rok
Uchwa³a Nr XXXIV.299.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki w sprawie zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 
2021-2026

PSZOK

Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

w Miñsku Mazowieckim zaprasza
w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca

15 00w godz. 16 - 18

21 listopada obchodziliœmy Dzieñ Pracownika 
Socjalnego. To œwiêto jest okazj¹ do zwrócenia 
uwagi na osoby, które ka¿dego dnia okazuj¹ 
ogromne serce, pomagaj¹c innym. Pracownicy 
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, jak co 
roku otrzymali serdeczne ¿yczenia oraz ciep³e 
s³owa od Wójta, pana Janusza Antoniego Pie-
choskiego oraz kierownika GOPS pana S³awo-
mira Barankiewicza. Bukiet kwiatów dla ka¿de-
go pracownika naszego Oœrodka by³ mi³ym 
gestem ze strony naszych prze³o¿onych.
Pracownicy GOPS na co dzieñ swoj¹ trosk¹       
i prac¹ wspieraj¹ tych, którzy nie radz¹ sobie    
w ¿yciu codziennym, sprawiaj¹c, ¿e odzyskuj¹ 
oni wiarê  w lepsze jutro. Pomagaj¹ rozwi¹zywaæ 
sprawy ¿yciowe osobom, które nie radz¹ sobie  
z nimi. Staraj¹ siê równie¿ zadbaæ o integracjê 
szczególnie seniorów organizuj¹c dla nich 
ciekawe imprezy integracyjne.
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zie Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 
2021-2026

PSZOK

Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

w Miñsku Mazowieckim zaprasza
w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca

15 00w godz. 16 - 18

21 listopada obchodziliœmy Dzieñ Pracownika 
Socjalnego. To œwiêto jest okazj¹ do zwrócenia 
uwagi na osoby, które ka¿dego dnia okazuj¹ 
ogromne serce, pomagaj¹c innym. Pracownicy 
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, jak co 
roku otrzymali serdeczne ¿yczenia oraz ciep³e 
s³owa od Wójta, pana Janusza Antoniego Pie-
choskiego oraz kierownika GOPS pana S³awo-
mira Barankiewicza. Bukiet kwiatów dla ka¿de-
go pracownika naszego Oœrodka by³ mi³ym 
gestem ze strony naszych prze³o¿onych.
Pracownicy GOPS na co dzieñ swoj¹ trosk¹       
i prac¹ wspieraj¹ tych, którzy nie radz¹ sobie    
w ¿yciu codziennym, sprawiaj¹c, ¿e odzyskuj¹ 
oni wiarê  w lepsze jutro. Pomagaj¹ rozwi¹zywaæ 
sprawy ¿yciowe osobom, które nie radz¹ sobie  
z nimi. Staraj¹ siê równie¿ zadbaæ o integracjê 
szczególnie seniorów organizuj¹c dla nich 
ciekawe imprezy integracyjne.
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Zajêcia odbywaj¹ siê w budynku OSP w Targówce przy ul. Mazowiec-
kiej 39. S¹ to czterogodzinne spotkania realizowane zazwyczaj trzy – 
cztery razy w tygodniu, które oferuj¹ dzieciom w wieku 6 -13 lat wiele 
rozmaitych aktywnoœci tematycznych: plastyczno - konstrukcyjnych, 
teatralnych, ekologicznych, kszta³tuj¹cych postawê czytelnicz¹, 
kulinarnych, rekreacyjno - sportowych oraz zajêcia psychoedukacyjne, 
socjoterapeutyczne, arteterapeutyczne. Realizowane s¹ równie¿ wy-
cieczki o charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym i na wydarzenia kul-
turalne, nierzadko umo¿liwiaj¹ce uczestnictwo w wyj¹tkowych warsz-
tatach, np. artystycznych, teatralnych, przyrodniczych.
Dzieci maj¹ te¿ czas na swobodn¹ zabawê, podczas której mog¹ sko-
rzystaæ z bogatej oferty gier towarzyskich i akcesoriów do zabaw. Do 
dyspozycji maj¹ miêdzy innymi rozmaite przybory i materia³y plas-
tyczne, akcesoria do zabaw tematycznych, np. Teatralnych i odtwa-

nasza œwietlica

Tekst: Monika Krukowska

w Targówce

rzaj¹cych sytuacje ¿ycia codziennego, puffy, chusty animacyjne, klocki 
BAMP i KORBO, akcesoria do zabaw ruchowych, w tym zestaw do 
unihokeja oraz laptop i x-box wraz z grami sportowymi i tanecznymi. 
Uczestnictwo w zajêciach jest bezp³atne, gdy¿ finansowane jest ze 
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Gminy Miñsk Mazowiecki. 
Zapraszamy chêtne dzieci do do³¹czenia do naszej weso³ej i bardzo 
twórczej grupy!

Ju¿ od ponad 11 lat, bo nieprzerwanie 
od wrzeœnia 2010 roku, w Targówce realizowany 
jest Program Profilaktyczny adresowany do dzieci 

zamieszkuj¹cych Gminê Miñsk Mazowiecki

12 listopada w naszej szkole odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcona 
aspirantowi Stanis³awowi Rokickiemu, który by³ funkcjonariuszem 
Policji Pañstwowej i jedn¹ spoœród tysiêcy ofiar zbrodni katyñskiej.

Przed budynkiem szko³y zosta³a ods³oniêta tablica pami¹tkowa 
oraz posadzony D¹b Pamiêci ku czci zamordowanego 

w 1940 roku w Twerze bohatera urodzonego w miejscowoœci Karolina.

Uczniowie z klas: VIIIa, VIIIb i VIIa przygotowali program artystyczny
 ,, Listy katyñskie”, którego celem by³o przypomnienie zaproszonym goœciom 

jednej z najtragiczniejszych kart w historii Polski - o zbrodni katyñskiej.

Szko³a Podstawowa - Stara Niedzia³ka

Dziêki takim przedsiêwziêciom 
pamiêæ o zbrodni katyñskiej 

bêdzie wiecznie ¿ywa

Mistrzostwa regionu w unihokeju

26 listopada w SP nr 3 w £ochowie odby³y siê miêdzypowiatowe mis-
trzostwa regionu siedleckiego w unihokeju ch³opców. Dru¿yna z naszej 
szko³y, która reprezentowa³a powiat miñski, po bardzo zaciêtej walce  
zajê³a  3 miejsce. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Szko³a Podstawowa - Janów

26 listopada odby³o siê spotkanie andrzejkowe dla kl. 4-6. Zabawê przy 
najwiêkszych m³odzie¿owych hitach przeplata³y tradycyjne wró¿by 
andrzejkowe, które dostarczy³y uczestnikom wielu emocji. W zabawie 
wziê³y udzia³ postaci z bajek, gwiazdy rocka oraz s³odkie zwierz¹tka.
Po tañcach przyszed³ czas na uzupe³nienie kalorii, czyli pizzê. Spot-
kanie by³o bardzo udane i ju¿ czekamy na kolejne wydarzenie, które 
bêdzie s³u¿y³o integracji i dobrej zabawie . 

Szko³a Podstawowa - Brzóze
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Gmina Miñsk Mazowiecki uprzejmie informuje, i¿ prace zwi¹zane z budow¹ etapu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Targówka 
czêœæ po³udniowa (etap IV)': zosta³y zakoñczone. Nieruchomoœci znajduj¹ce siê w rejonie objêtym tym projektem od dnia uzyskania pozwolenia na 
u¿ytkowanie tj. od 19 listopada 2021 roku mog¹ byæ przy³¹czane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

W³aœciciele nieruchomoœci znajduj¹cych siê w rejonach objêtych tym projektem maj¹ obowi¹zek pod³¹czyæ 
swoje budynki do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Aby spe³niæ wszelkie formalnoœci zwi¹zane z wykonaniem przy³¹cza kanalizacyjnego i odprowadzenia œcieków nale¿y spe³niæ poni¿sze warunki:
1. Pobraæ wyci¹g z projektu budowlanego - Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki ul. Che³moñskiego 14 Miñsk Mazowiecki pok. nr 21, tel. 25 756 25 11,  
25 756 25 23 lub e-mail: Inwestycje@minskmazowiecki.pl
2. Zg³osiæ do Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim zamiar budowy przy³¹cza kanalizacyjnego co najmniej na 3 dni 
robocze przed jego rozpoczêciem. Zg³oszenie wykonania robót nale¿y dokonaæ w formie pisemnej. Druk do pobrania: 
Zg³oszenie rozpoczêcia robót przy³¹cza wodoci¹gowego i lub kanalizacyjnego. Wiêcej informacji pod nr telefonu: (25) 756 25 28, (25) 756 25 27  
lub e-mail: sekretariat@gi;gk.pl
3. Wykonaæ przy³¹cze kanalizacyjne przez osobê uprawnion¹, zgodnie z opracowanym przez Gminê projektem technicznym.
4. Po wykonaniu przy³¹cza a przed jego zasypaniem ustaliæ odbiór techniczny ze strony Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej.
5. Po dokonaniu odbioru wykonanego przy³¹cza przez przedstawiciela GZGK Miñsk Mazowiecki, nale¿y podpisaæ umowê na odprowadzenie œcieków 
- pokój nr 27, telefon kontaktowy: (25) 756 25 28 lub (25) 756 25 27

Kieruj¹c siê ustawowym obowi¹zkiem pod³¹czenia posesji do sieci kanalizacyjnej apelujemy o podjêcie stosownych dzia³añ. Maj¹c na uwadze 
ochronê œrodowiska, informujemy i¿ bêdziemy monitorowaæ sposób odprowadzania œcieków z poszczególnych nieruchomoœci oraz likwidacjê 
szamb.

neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 
reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, 
luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, wa-
rzywa, owoce, zabrudzony papier, tekstylia      
z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi      
i liœci, owoce opad³e z drzew i krzewów (te odpa-
dy dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, 
których nie mo¿na poddaæ dalszej segregacji tj.: 
brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, 
fajans itp. zabrudzone opakowania plastikowe, 
opakowania po dezodorantach, artyku³y higie-
niczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, 
itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecz-
nych, opakowañ po lekach, leków przetermino-
wanych, farb, olejów i ich opakowañ, opa-
kowañ po œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: 
¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii   
i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, kom-
puterów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: 
mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych 
azbest, papy, styropianu budowlanego, odpa-
dów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

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

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

•WOREK ZIELONY
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ZASADY SEGREGACJI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy

Miñsk Mazowiecki

w 2021

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

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowa-
nia plastikowe po napojach i innych p³ynach. 
Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze  
i inne plastiki, opakowania wielomateria³owe. 
Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, po-

•WOREK ̄ Ó£TY

Azbest zaliczony jest do substancji stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enie dla 
œrodowiska. W³ókna azbestowe, niewidzialne go³ym okiem, wdychane z po-
wietrzem do p³uc, stanowi¹ ryzyko powa¿nych chorób uk³adu oddechowego.
Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawieraj¹cych azbest s¹ w Polsce 
zakazane. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa wyroby zawieraj¹ce 
azbest wykorzystuje siê w sposób niestwarzaj¹cy zagro¿enia dla œrodowiska      
i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032r. 
W³aœciciel, u¿ytkownik wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci, na których 
znajduj¹ siê wyroby zawieraj¹ce azbest, ma obowi¹zek corocznie je inwenta-
ryzowaæ, poprzez sporz¹dzenie spisu z natury. Wynik tej inwentaryzacji ujmuje 
siê w „Informacji o wyrobach zawieraj¹cych azbest”.

Przedmiotow¹ „Informacjê” nale¿y sporz¹dziæ w dwóch egzemplarzach, z któ-
rych jeden sk³ada siê w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku: 

•  do wójta gminy - osoby fizyczne, niebêd¹ce przedsiêbiorc¹ 
•  do marsza³ka województwa mazowieckiego - podmioty gospodarcze 

Drugi egzemplarz „Informacji o wyrobach zawieraj¹cych azbest” w³aœciciel, 
u¿ytkownik wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci przechowuje przez okres 
jednego roku, do czasu sporz¹dzenia nastêpnej „Informacji”. 
Formularz do sporz¹dzenia „Informacji” mo¿na pobraæ ze strony internetowej 
urzêdu b¹dŸ bezpoœrednio w urzêdzie.
W³aœciciel, u¿ytkownik wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci, na których znaj-
duj¹ siê wyroby zawieraj¹ce azbest, ma obowi¹zek przeprowadzaæ kontrolê sta-
nu technicznego tych wyrobów. Zakwalifikowane do wymiany (na skutek nad-
miernego zu¿ycia lub uszkodzenia) musz¹ byæ usuniête, natomiast nieuszko-
dzone mog¹ byæ u¿ytkowane do czasu nastêpnej kontroli. Informacjê o stanie 
wyrobów za umieszcza siê w arkuszu „Oceny stanu i mo¿liwoœci bezpiecznego 
u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest”. 
„Ocenê” przeprowadza siê w celu kwalifikacji wyrobów zawieraj¹cych azbest 
do dalszego u¿ytkowania lub usuniêcia oraz okreœlenia stopnia pilnoœci ich 
usuniêcia lub zabezpieczenia. 
Wype³niony formularz „Oceny” pozostaje u w³aœciciela, u¿ytkownika wieczys-
tego lub zarz¹dcy nieruchomoœci. 
Formularz do sporz¹dzenia „Oceny….” mo¿na pobraæ ze strony internetowej 
urzêdu b¹dŸ bezpoœrednio w urzêdzie.

OBOWI¥ZKI
W£AŒCICIELI

NIERUCHOMOŒCI
ZAWIERAJ¥CYCH
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Gminny system kanalizacji sanitarnej odprowadza œcieki z te-
renu ca³ej gminy do trzech oczyszczalni. Dwie, w Janowie       
i  Brzózem, to niewielkie instalacje obs³uguj¹ce szko³y w tych 
miejscowoœciach oraz kilka s¹siednich budynków. Trzecia, 
najwiêksza, jest inwestycj¹ Miñska Mazowieckiego. To do niej 
s¹ odprowadzane œcieki z ca³ego miasta oraz z terenu naszej 
gminy nowymi kolektorami. Aktualnie na terenie gminy jest 
po³o¿one ponad 100 km rur odprowadzaj¹cych œcieki do 
oczyszczalni w Kêdzieraku. Podziemny system jest wspo-
magany przez 40 sieciowych przepompowni œcieków.

oczyszczalnia œcieków
w Kêdzieraku

KANALIZACJA SANITARNA - TARGÓWKA CZÊŒÆ PO£UDNIOWA (ETAP IV)

O G £ O S Z E N I EO G £ O S Z E N I E

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki AZBEST



Gmina Miñsk Mazowiecki uprzejmie informuje, i¿ prace zwi¹zane z budow¹ etapu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Targówka 
czêœæ po³udniowa (etap IV)': zosta³y zakoñczone. Nieruchomoœci znajduj¹ce siê w rejonie objêtym tym projektem od dnia uzyskania pozwolenia na 
u¿ytkowanie tj. od 19 listopada 2021 roku mog¹ byæ przy³¹czane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.
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1. Pobraæ wyci¹g z projektu budowlanego - Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki ul. Che³moñskiego 14 Miñsk Mazowiecki pok. nr 21, tel. 25 756 25 11,  
25 756 25 23 lub e-mail: Inwestycje@minskmazowiecki.pl
2. Zg³osiæ do Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim zamiar budowy przy³¹cza kanalizacyjnego co najmniej na 3 dni 
robocze przed jego rozpoczêciem. Zg³oszenie wykonania robót nale¿y dokonaæ w formie pisemnej. Druk do pobrania: 
Zg³oszenie rozpoczêcia robót przy³¹cza wodoci¹gowego i lub kanalizacyjnego. Wiêcej informacji pod nr telefonu: (25) 756 25 28, (25) 756 25 27  
lub e-mail: sekretariat@gi;gk.pl
3. Wykonaæ przy³¹cze kanalizacyjne przez osobê uprawnion¹, zgodnie z opracowanym przez Gminê projektem technicznym.
4. Po wykonaniu przy³¹cza a przed jego zasypaniem ustaliæ odbiór techniczny ze strony Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej.
5. Po dokonaniu odbioru wykonanego przy³¹cza przez przedstawiciela GZGK Miñsk Mazowiecki, nale¿y podpisaæ umowê na odprowadzenie œcieków 
- pokój nr 27, telefon kontaktowy: (25) 756 25 28 lub (25) 756 25 27

Kieruj¹c siê ustawowym obowi¹zkiem pod³¹czenia posesji do sieci kanalizacyjnej apelujemy o podjêcie stosownych dzia³añ. Maj¹c na uwadze 
ochronê œrodowiska, informujemy i¿ bêdziemy monitorowaæ sposób odprowadzania œcieków z poszczególnych nieruchomoœci oraz likwidacjê 
szamb.

neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 
reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, 
luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, wa-
rzywa, owoce, zabrudzony papier, tekstylia      
z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi      
i liœci, owoce opad³e z drzew i krzewów (te odpa-
dy dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, 
których nie mo¿na poddaæ dalszej segregacji tj.: 
brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, 
fajans itp. zabrudzone opakowania plastikowe, 
opakowania po dezodorantach, artyku³y higie-
niczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, 
itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecz-
nych, opakowañ po lekach, leków przetermino-
wanych, farb, olejów i ich opakowañ, opa-
kowañ po œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: 
¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii   
i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, kom-
puterów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: 
mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych 
azbest, papy, styropianu budowlanego, odpa-
dów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

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

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

•WOREK ZIELONY

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 
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ZASADY SEGREGACJI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy

Miñsk Mazowiecki

w 2021

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

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowa-
nia plastikowe po napojach i innych p³ynach. 
Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze  
i inne plastiki, opakowania wielomateria³owe. 
Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, po-

•WOREK ̄ Ó£TY

Azbest zaliczony jest do substancji stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enie dla 
œrodowiska. W³ókna azbestowe, niewidzialne go³ym okiem, wdychane z po-
wietrzem do p³uc, stanowi¹ ryzyko powa¿nych chorób uk³adu oddechowego.
Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawieraj¹cych azbest s¹ w Polsce 
zakazane. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa wyroby zawieraj¹ce 
azbest wykorzystuje siê w sposób niestwarzaj¹cy zagro¿enia dla œrodowiska      
i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032r. 
W³aœciciel, u¿ytkownik wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci, na których 
znajduj¹ siê wyroby zawieraj¹ce azbest, ma obowi¹zek corocznie je inwenta-
ryzowaæ, poprzez sporz¹dzenie spisu z natury. Wynik tej inwentaryzacji ujmuje 
siê w „Informacji o wyrobach zawieraj¹cych azbest”.

Przedmiotow¹ „Informacjê” nale¿y sporz¹dziæ w dwóch egzemplarzach, z któ-
rych jeden sk³ada siê w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku: 

•  do wójta gminy - osoby fizyczne, niebêd¹ce przedsiêbiorc¹ 
•  do marsza³ka województwa mazowieckiego - podmioty gospodarcze 

Drugi egzemplarz „Informacji o wyrobach zawieraj¹cych azbest” w³aœciciel, 
u¿ytkownik wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci przechowuje przez okres 
jednego roku, do czasu sporz¹dzenia nastêpnej „Informacji”. 
Formularz do sporz¹dzenia „Informacji” mo¿na pobraæ ze strony internetowej 
urzêdu b¹dŸ bezpoœrednio w urzêdzie.
W³aœciciel, u¿ytkownik wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci, na których znaj-
duj¹ siê wyroby zawieraj¹ce azbest, ma obowi¹zek przeprowadzaæ kontrolê sta-
nu technicznego tych wyrobów. Zakwalifikowane do wymiany (na skutek nad-
miernego zu¿ycia lub uszkodzenia) musz¹ byæ usuniête, natomiast nieuszko-
dzone mog¹ byæ u¿ytkowane do czasu nastêpnej kontroli. Informacjê o stanie 
wyrobów za umieszcza siê w arkuszu „Oceny stanu i mo¿liwoœci bezpiecznego 
u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest”. 
„Ocenê” przeprowadza siê w celu kwalifikacji wyrobów zawieraj¹cych azbest 
do dalszego u¿ytkowania lub usuniêcia oraz okreœlenia stopnia pilnoœci ich 
usuniêcia lub zabezpieczenia. 
Wype³niony formularz „Oceny” pozostaje u w³aœciciela, u¿ytkownika wieczys-
tego lub zarz¹dcy nieruchomoœci. 
Formularz do sporz¹dzenia „Oceny….” mo¿na pobraæ ze strony internetowej 
urzêdu b¹dŸ bezpoœrednio w urzêdzie.

OBOWI¥ZKI
W£AŒCICIELI

NIERUCHOMOŒCI
ZAWIERAJ¥CYCH

 

Foto - Jacek Maria Jeliñski

p o z n a j s w o j ¹ o k o l i c ê

Gminny system kanalizacji sanitarnej odprowadza œcieki z te-
renu ca³ej gminy do trzech oczyszczalni. Dwie, w Janowie       
i  Brzózem, to niewielkie instalacje obs³uguj¹ce szko³y w tych 
miejscowoœciach oraz kilka s¹siednich budynków. Trzecia, 
najwiêksza, jest inwestycj¹ Miñska Mazowieckiego. To do niej 
s¹ odprowadzane œcieki z ca³ego miasta oraz z terenu naszej 
gminy nowymi kolektorami. Aktualnie na terenie gminy jest 
po³o¿one ponad 100 km rur odprowadzaj¹cych œcieki do 
oczyszczalni w Kêdzieraku. Podziemny system jest wspo-
magany przez 40 sieciowych przepompowni œcieków.

oczyszczalnia œcieków
w Kêdzieraku

KANALIZACJA SANITARNA - TARGÓWKA CZÊŒÆ PO£UDNIOWA (ETAP IV)

O G £ O S Z E N I EO G £ O S Z E N I E

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki AZBEST



ul. Koœcielna 6, 05-300 Miñsk Mazowiecki
www.pogrzebybialkowski.pl

tel. 25 759 05 05, kom. 503 823 712

DOM POGRZEBOWY

Bia³kowskiB

Dziêki Pañstwa zaufaniu s³u¿ymy pomoc¹
w trudnych chwilach ¿a³oby

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 

DOM  POGRZEBOWY

Miñsk Mazowiecki
ul. 1 PLM „W-wa”
tel. 25 759 17 25

Miñsk Mazowiecki
ul. Koœcielna 4

ca³odobowo
tel. 25 758 40 98,
tel. 693 646 280

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
UROCZYSTOŒCI POGRZEBOWYCH 

Dos tosu j emy s i ê do mo¿ l iwoœc i f i nansowych k l i en t a
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zielona gmina

Opracowanie dzia³u - Jacek Maria Jeliñski

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

Z wielk¹ radoœci¹ informujemy, ¿e w dniu 26 
sierpnia br. powo³ane zosta³o Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich „Malwa” w Barcz¹cej. Inicjatorem 
za³o¿enia Ko³a by³a Pani Urszula Kraszewska, 
która to nastêpnie zosta³a wybrana jednog³oœ-
nie na pierwsz¹ Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Ko³a. 
Funkcjê Zastêpcy Przewodnicz¹cej Zarz¹du 
objê³a Pani Renata Majszyk, a Cz³onkiem Zarz¹-
du zosta³a Pani Emilia Rak. 
KGW „Malwa” w Barcz¹cej zosta³o wpisane 
do Krajowego Rejestru Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich prowadzonego przez Agencjê Restru-
kturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 7 
wrzeœnia 2021 r. Dziêki uprzejmoœci Gminy 
Miñsk Mazowiecki siedzib¹ Ko³a zosta³a 
Œwietlica Gminna „Przyjazny Zak¹tek” w Bar-
cz¹cej mieszcz¹ca siê przy ul. Prostej 1. 
Symbolem Ko³a jest kwiat malwa, który naj-
czêœciej kojarzy siê z sielskim widokiem przydo-
mowych ogródków na wsiach Mazowsza. 
Rzeczywiœcie swoimi kwiatami malwa nie-
rzadko stanowi ozdobne t³o dla drewnianych 
p³otów i murowanych budynków naszej wsi. W 
dniu 6 paŸdziernika br. spoœród 9 projektów 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich „Malwa” w Barcz¹cej

wzorów Ko³o zadecydowa³o o wyborze niniej-
szego logo.  Na dzieñ dzisiejszy KGW „Malwa” 
w Barcz¹cej liczy 25 cz³onków, z czego jeden to 
pan. Cz³onkowie ko³a wspieraj¹ siê nawzajem   
i korzystaj¹ ze swojego doœwiadczenia.
Aktywnie dzia³a sekcja rêkodzie³a szyde³ko-
wego prowadzonego przez utalentowan¹ w tej 
dziedzinie Pani¹ Ewê Koper. 
Ko³o podjê³o równie¿ dzia³ania maj¹ce na celu 
zachowania od zapomnienia lokalnych przyœ-
piewek, aktualnie jesteœmy na etapie gromadze-
nia tekstów do œpiewnika. Szykujemy specja³y 
spod znaku zdrowej ¿ywnoœci i naturalnej apteki.  
W planach mamy wiele innych dzia³añ na rzecz 
lokalnej spo³ecznoœci, a w szczególnoœci takich 
które bêd¹ prowadzi³y do integracji pokolenio-
wej.  A jakie konkretnie s¹ te plany?  Niech to 
pozostanie nasz¹ s³odk¹ tajemnic¹. 
Posiadamy fanpage na Facebooku, na którym 
mo¿na œledziæ nasz¹ dzia³alnoœæ. Serdecznie 
zapraszamy do polubienia i zapoznania siê z na-
sz¹ stron¹.
Pozdrawiamy serdecznie - Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich „Malwa” w Barcz¹cej.

10 listopada w przeddzieñ Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci spo³ecz-
noœæ „Akwarelki” obchodzi³a 103 rocznicê tego historycznego wyda-
rzenia.
Najstarsza grupa „Muminki” zaprezentowa³a m³odszym przedszkola-
kom program artystyczny, który by³ dla wszystkich cenn¹ lekcj¹ patrio-
tyzmu i przywi¹zania do Ojczyzny.  O tym, ¿e jest to bardzo wa¿ne dla 
nas Polaków œwiêto, œwiadczy³a specjalnie przygotowana dekoracja,     
a tak¿e piêkne, galowe stroje przedszkolaków. Dzieci recytowa³y wier-
sze o symbolach narodowych i œpiewa³y o tym, jak piêkny jest nasz nie-
podleg³y kraj. Nastêpnie, zgodnie z za³o¿eniami ministerialnej akcji 
„Szko³a do hymnu”, wszyscy uroczyœcie i z powag¹ o symbolicznej go-
dzinie 11.11 odœpiewali „Mazurka D¹browskiego”.
Przedszkolaki, poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach, kszta³tuj¹ 
swoj¹ to¿samoœæ narodow¹ oraz postawê patriotyczn¹ i przywi¹zanie do 
tradycji

„ S Z K O £ A D O H Y M N U ” w A k w a r e l c e

PALENIE
W PIECU

Wójt Gminy informuje, ¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie 
naszej Gminy jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ 
uchwa³¹ antysmogow¹ w piecach nie wolno spalaæ:
mu³ów i flotokoncentratów wêglowych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz paliw sta³ych pro-
dukowanych z wykorzystaniem tego wêgla, wêgla kamiennego      
w postaci sypkiej o uziarnieniu 0 - 3 mm, paliw zawieraj¹cych bio-
masê o wilgotnoœci w stanie roboczym powy¿ej 20 proc. (np. mokrego 
drewna).

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastikowymi torbami i butelkami, 
ubraniami, opadami z gumy, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ kot³a na paliwo sta³e 
zaleca siê palenie w nim: wêglem kamiennym gruboziarnistym, 
ekogroszkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, drewnem 
sezonowanym

Nale¿y kupowaæ opa³ certyfikowany, dbaæ o stan instalacji spalania, 
regularnie czyœciæ urz¹dzenia grzewcze, regularnie czyœciæ 
przewody kominowe, paliæ efektywnie – prawid³owe spalanie to 
bezdymne spalanie

Terminy wymiany kot³ów, pieców, kominków
w województwie mazowieckim:

- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa mazowieckiego 
musz¹ siê pozbyæ kot³ów nie spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych 
¿adnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków nie 
spe³niaj¹cych kryteriów emisji ekoprojektu

- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytkowaæ kot³ów spe³nia-
j¹cych wymogi emisyjne klas 3 i 4 ww. normy

- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do koñca ich 
¿ywotnoœci

- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymienione, na takie, które 
spe³niaj¹ wymogi eko-projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpo-
wiednie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.

fotowoltaika 2022

W czwartek, 2 grudnia Sejm znowelizowa³ Ustawê o OZE. Nowelizacja 
wejdzie w ¿ycie 1 kwietnia 2022 roku.Co zmieniono w ustawie?
 Obecnie obwi¹zuje model tak zwanego net meteringu, czyli system opustów. 
W skrócie - w³aœciciel gospodarstwa, który ma instalacjê fotowoltaiczn¹ na 
w³asne potrzeby - korzysta z pr¹du generowanego w instalacji oczywiœcie 
wtedy, gdy ona, oœwietlona S³oñcem pr¹d generuje. Je¿eli chwilowe potrzeby 
s¹ ni¿sze ni¿ produkcja, nadwy¿ka energii trafia do sieci elektrycznej i ni¹ 
rozprowadzona jest zu¿yta przez innych odbiorców. Zainstalowany przez 
Zak³ad Energetyczny dwukierunkowy licznik energii na bie¿¹co „liczy” 
energiê wprowadzon¹ do sieci i energiê z niej œci¹gniêt¹, wtedy kiedy panele 
nie produkuj¹ pr¹du. System oblicza na bie¿¹co iloœæ energii wys³anej i oddaje 
80% jej za darmo. Nowelizacja ustawy wprowadza inny system obliczeñ 
energii odebranej od prosumenta i oddawanej mu wtedy, gdy instalacja pr¹du 
nie produkuje. W skrócie - polega on na sprzeda¿y nadwy¿ki pr¹du i jego 
kupnie z systemu energetycznego, tak jak zwyk³y odbiorca energii 
elektrycznej. Nowoœci¹ s¹ ró¿ne ceny. Cena zakupu energii od prosumenta jest 
pobierana z aktualnej tabeli cen hurtowych, cena sprzeda¿y to normalne 
stawki, które p³aci ka¿dy odbiorca energii elektrycznej. Bilans wynikaæ 
bêdzie tylko z wartoœci energii odsprzedanej i kupionej. Instalacje za³o¿one, 
zg³oszone do Zak³adu Energetycznego i odebrane przed 1 kwietnia 2022 bêd¹ 
jeszcze rozliczane wed³ug dotychczasowego systemu.

rower zim¹ 

Czy warto jeŸdziæ zim¹ rowerem? Warto. Trzeba tylko zwróciæ 
uwagê na kilka problemów, które taka forma rekreacji niesie.
Po pierwsze - stan techniczny roweru. Tu, kluczowym punktem 
jest stan opon. Jazda na oponach ze zu¿ytym bie¿nikiem jest 
zbyt niebezpieczna. Maj¹c ogumienie w miarê nowe, warto 
przed jazd¹ po œniegu obni¿yæ w nim trochê ciœnienie powie-
trza. Drugi wa¿ny punkt to doskona³e oœwietlenie roweru.
Stan przek³adni ³añcuchowej czy hamulców nie jest ju¿ tak 
istotny. Wa¿ne jest za to zabezpieczenie siê przed zimnym 
powietrzem. G³owa, d³onie i stopy s¹ najbardziej nara¿one na 
przemarzniêcia i to o nie w pierwszej kolejnoœci powinniœmy 
zadbaæ podczas naszych zimowych jazd.
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p³otów i murowanych budynków naszej wsi. W 
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich „Malwa” w Barcz¹cej

wzorów Ko³o zadecydowa³o o wyborze niniej-
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Pozdrawiamy serdecznie - Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich „Malwa” w Barcz¹cej.

10 listopada w przeddzieñ Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci spo³ecz-
noœæ „Akwarelki” obchodzi³a 103 rocznicê tego historycznego wyda-
rzenia.
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tyzmu i przywi¹zania do Ojczyzny.  O tym, ¿e jest to bardzo wa¿ne dla 
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a tak¿e piêkne, galowe stroje przedszkolaków. Dzieci recytowa³y wier-
sze o symbolach narodowych i œpiewa³y o tym, jak piêkny jest nasz nie-
podleg³y kraj. Nastêpnie, zgodnie z za³o¿eniami ministerialnej akcji 
„Szko³a do hymnu”, wszyscy uroczyœcie i z powag¹ o symbolicznej go-
dzinie 11.11 odœpiewali „Mazurka D¹browskiego”.
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swoj¹ to¿samoœæ narodow¹ oraz postawê patriotyczn¹ i przywi¹zanie do 
tradycji

„ S Z K O £ A D O H Y M N U ” w A k w a r e l c e

PALENIE
W PIECU

Wójt Gminy informuje, ¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie 
naszej Gminy jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ 
uchwa³¹ antysmogow¹ w piecach nie wolno spalaæ:
mu³ów i flotokoncentratów wêglowych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz paliw sta³ych pro-
dukowanych z wykorzystaniem tego wêgla, wêgla kamiennego      
w postaci sypkiej o uziarnieniu 0 - 3 mm, paliw zawieraj¹cych bio-
masê o wilgotnoœci w stanie roboczym powy¿ej 20 proc. (np. mokrego 
drewna).

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastikowymi torbami i butelkami, 
ubraniami, opadami z gumy, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ kot³a na paliwo sta³e 
zaleca siê palenie w nim: wêglem kamiennym gruboziarnistym, 
ekogroszkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, drewnem 
sezonowanym

Nale¿y kupowaæ opa³ certyfikowany, dbaæ o stan instalacji spalania, 
regularnie czyœciæ urz¹dzenia grzewcze, regularnie czyœciæ 
przewody kominowe, paliæ efektywnie – prawid³owe spalanie to 
bezdymne spalanie

Terminy wymiany kot³ów, pieców, kominków
w województwie mazowieckim:

- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa mazowieckiego 
musz¹ siê pozbyæ kot³ów nie spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych 
¿adnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków nie 
spe³niaj¹cych kryteriów emisji ekoprojektu

- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytkowaæ kot³ów spe³nia-
j¹cych wymogi emisyjne klas 3 i 4 ww. normy

- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do koñca ich 
¿ywotnoœci

- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymienione, na takie, które 
spe³niaj¹ wymogi eko-projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpo-
wiednie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.

fotowoltaika 2022

W czwartek, 2 grudnia Sejm znowelizowa³ Ustawê o OZE. Nowelizacja 
wejdzie w ¿ycie 1 kwietnia 2022 roku.Co zmieniono w ustawie?
 Obecnie obwi¹zuje model tak zwanego net meteringu, czyli system opustów. 
W skrócie - w³aœciciel gospodarstwa, który ma instalacjê fotowoltaiczn¹ na 
w³asne potrzeby - korzysta z pr¹du generowanego w instalacji oczywiœcie 
wtedy, gdy ona, oœwietlona S³oñcem pr¹d generuje. Je¿eli chwilowe potrzeby 
s¹ ni¿sze ni¿ produkcja, nadwy¿ka energii trafia do sieci elektrycznej i ni¹ 
rozprowadzona jest zu¿yta przez innych odbiorców. Zainstalowany przez 
Zak³ad Energetyczny dwukierunkowy licznik energii na bie¿¹co „liczy” 
energiê wprowadzon¹ do sieci i energiê z niej œci¹gniêt¹, wtedy kiedy panele 
nie produkuj¹ pr¹du. System oblicza na bie¿¹co iloœæ energii wys³anej i oddaje 
80% jej za darmo. Nowelizacja ustawy wprowadza inny system obliczeñ 
energii odebranej od prosumenta i oddawanej mu wtedy, gdy instalacja pr¹du 
nie produkuje. W skrócie - polega on na sprzeda¿y nadwy¿ki pr¹du i jego 
kupnie z systemu energetycznego, tak jak zwyk³y odbiorca energii 
elektrycznej. Nowoœci¹ s¹ ró¿ne ceny. Cena zakupu energii od prosumenta jest 
pobierana z aktualnej tabeli cen hurtowych, cena sprzeda¿y to normalne 
stawki, które p³aci ka¿dy odbiorca energii elektrycznej. Bilans wynikaæ 
bêdzie tylko z wartoœci energii odsprzedanej i kupionej. Instalacje za³o¿one, 
zg³oszone do Zak³adu Energetycznego i odebrane przed 1 kwietnia 2022 bêd¹ 
jeszcze rozliczane wed³ug dotychczasowego systemu.

rower zim¹ 

Czy warto jeŸdziæ zim¹ rowerem? Warto. Trzeba tylko zwróciæ 
uwagê na kilka problemów, które taka forma rekreacji niesie.
Po pierwsze - stan techniczny roweru. Tu, kluczowym punktem 
jest stan opon. Jazda na oponach ze zu¿ytym bie¿nikiem jest 
zbyt niebezpieczna. Maj¹c ogumienie w miarê nowe, warto 
przed jazd¹ po œniegu obni¿yæ w nim trochê ciœnienie powie-
trza. Drugi wa¿ny punkt to doskona³e oœwietlenie roweru.
Stan przek³adni ³añcuchowej czy hamulców nie jest ju¿ tak 
istotny. Wa¿ne jest za to zabezpieczenie siê przed zimnym 
powietrzem. G³owa, d³onie i stopy s¹ najbardziej nara¿one na 
przemarzniêcia i to o nie w pierwszej kolejnoœci powinniœmy 
zadbaæ podczas naszych zimowych jazd.
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu we wspó³pracy z urzêdami marsza³-
kowskimi i Regionalnymi Centrami Obs³ugi Inwestora przyzna³y naszej 
gminie 1 miejsce w Województwie Mazowieckim. Nagroda jest tym 
cenniejszaa, ¿e tylko 16 samorz¹dów w Polsce uzyska³o wyró¿nienie    
w tegorocznym konkursie.
Podczas oficjalnego Forum konkursu, Wójt Gminy Antoni Janusz 
Piechoski odebra³ dyplom i statuetkê, które potwierdzaj¹ atrakcyjnoœæ 
gminnych terenów pod wzglêdem przemys³owym i inwestycyjnym. 
Nagrodzona nieruchomoœæ jest po³o¿ona w miejscowoœci Stojad³a.
Wœród licznych walorów nagrodzonej dzia³ki mo¿emy wymieniæ 
dogodne po³¹czenia komunikacyjne (drogowe i kolejowe), niewielk¹ 

gmina Miñsk Mazowieckim 
zosta³a tegorocznym laureatem 

ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”

odleg³oœæ i ³atwoœæ dojazdu do Stolicy, dostêpnoœæ wykwalifikowanych 
pracowników oraz korzystn¹ strukturê demograficzn¹ i dynamiczne 
œrodowisko gospodarcze. 
Istnieje wiele nieruchomoœci na naszym terenie, które spe³niaj¹ podobne 
kryteria. Dlatego obecnie prowadzona zmiana planów zagospodaro-
wania przestrzennego ma na celu zwiêkszenie szans naszej gminy w kie-
runku inwestycyjnym, co bêdzie mia³o bezpoœrednie prze³o¿enie na 
zwiêkszenie jakoœci ¿ycia naszych mieszkañców i ogólny rozwój regio-
nu. Wydarzeniu patronowa³ Minister Rozwoju i Technologii Pan 
Grzegorz Piechowiak. Dziêkujemy za przyznanie tak zaszczytnego 
tytu³u i jednoczesne wyró¿nienie terenów naszej gminy.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y  - i n w e s t y c j e 2 0 2 1

Szko³a Podstawowa 
w Hucie Miñskiej

SUW Mistów

Most na Mieni

Kanalizacja sanitarna, SUW

gmina Miñsk Mazowiecki

Projekt „Gmina Miñsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektro-
niczne us³ugi dla mieszkañców" to pocz¹tek cyfrowej rewo-
lucji w naszej gminie. W mijaj¹cym roku rozpoczêto wymianê 
wodomierzy na nowy model, umo¿liwiaj¹cy zdalny odczyt 
zu¿ycia wody.

Wspólna inwestycja gmin: Jakubowa i Miñska Mazowiec-
kiego - rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Mistowie zakoñczy³a siê. Nowe ujêcie wody jest 
ju¿ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i pracuje.

Kompleksowa rozbudowa, nadbudowa i przebudowa bu-
dynku Szko³y Podstawowej. Najwiêksza gminna inwesty-
cja realizowana jest przez prawie dwa lata. 

wartoœæ inwestycji - 4 267 111 z³

Remont mostu drogowego na rzece Mieni w miejscowoœci 
Stare Zakole. Prace polega³y m. in. na wzmocnieniu konstruk-
cji, renowacji nawierzchni, poszerzeniu konstrukcji. 

wartoœæ inwestycji - 245 648 z³

Zakoñczenie prac nad budow¹ kanalizacji w miejscowoœ-
ciach:  Kolonia Janów, Osiny, Budy Janowskie, Targówka.
Podpisano umowy na projekt kanalizacji w pó³nocnej czêœci 
gminy oraz na rozbudowê i przebudowê SUW w Królewcu.

Wymiana wodomierzy

Remonty polega³y na wymianie zu¿ytej nawierzchni drogi     
i po³o¿eniu dwóch warstw asfaltu. W sumie wyremontowa-
no w mijaj¹cym roku drogi i ulice o ³¹cznej d³ugoœci: 9  277 m

Remonty dróg gminnych

Prace drogowe polegaj¹ce na u³o¿eniu chodników przy uli-
cach w 16 gminnych miejscowoœciach zosta³y ju¿ ukoñczone 
wed³ug przyjêtego harmononogramu. Wykonano 698 mb 
chodników.

Uliczne chodniki 

W jedenastu miejscowoœciach wykonano oœwietlenie ulic ener-
gooszczêdnymi oprawami LED.

Wykonanie oœwietlenia ulic 

2  projekty dotyczy³y modernizacji œcie¿ki rowerowej o d³u-
goœci 1,3 km zlokalizowanej na poboczu drogi 802 Miñsk 
Maz. - Huta Miñska. Pierwszy to budowa nowoczesnego 
oœwietlenia œcie¿ki, drugi - nowa bitumiczna nawierzchnia. 
Powsta³a doskona³a trasa rekreacyjna dla mieszkañców.

Œcie¿ka rowerowa 

wartoœæ inwestycji - 4 383 230 z³

wartoœæ inwestycji - 2 152 004 z³

wartoœæ inwestycji - 2 046 863 z³

wartoœæ inwestycji - 203 342 z³

wartoœæ inwestycji - 305 163 z³

wartoœæ inwestycji - 446 037 z³

gminne inwestycje rozpoczête w 2021 roku
maj¹ wartoœæ 23 570 202 z³
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Wszystkim Abstynentom Praktykuj¹cym

i cz³onkom ich rodzin

¿yczê zdrowych i radosnych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku

Andrzej B³aszczyk

Pod wzglêdem administracji rz¹dowej mieszkañcy za³atwiali 
swoje sprawy urzêdowe w Starostwie Powiatowym i Wydziale 
Powiatowym oraz Urzêdzie Skarbowym przy   pl. J. Kiliñskiego,  
a sprawy s¹dowe g³ównie w S¹dzie Pokoju w Miñsku Mazowiec-
kim przy ul. Warszawskiej u sêdziego Jana Millaka, a pod koniec 
okresu miêdzywojennego w S¹dzie Grodzkim.
Wiêkszoœæ kwestii zwi¹zanych z przebudow¹ ustroju rolnego 
(komasacje i scalenia gruntów, regulacje serwitutów itp.) reali-
zowano w Powiatowym Urzêdzie Ziemskim przy StankowiŸnie 8 
u komisarza ziemskiego Beniamina Galofa, a od pocz¹tku lat 30. 
XX w. w referacie rolnictwa i reform rolnych Starostwa Powiato-
wego, które w 1938 roku przenios³o siê z pl. Kiliñskiego na       
ul. Koœciuszki, gdzie i dziœ siê znajduje. 

P o d e j r z y j

 HISTORIÊ HISTORIÊ
Gdzie przed II Wojn¹ Œwiatow¹ mieszkañcy
naszej gminy za³atwiali sprawy urzêdowe?

Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim

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

„Moja Okolica” 

przypominamy...

Czêsto zapominasz o terminie odbioru odpadów komunalnych? A mo¿e 
grafik odbioru odpadów ci¹gle siê gubi? W³aœnie wprowadziliœmy now¹ 
funkcjonalnoœæ: harmonogram wywozu odpadów komunalnych. ¯eby 
sprawdziæ dok³adn¹ datê wywozu poszczególnych frakcji, wystarczy 
wejœæ w „Ustawienia” aplikacji i dodaæ w zak³adce „Kalendarz wywo-
zów odpadów” miejsce swojego zamieszkania. Dzieñ przed odbiorem 
u¿ytkownik otrzyma przypomnienie.
Nowa funkcja jest darmowa. Mog¹ z niej korzystaæ zarejestrowani 
u¿ytkownicy. 

Kilka lat przed pandemi¹ pewien ksi¹dz na kazaniu 
powiedzia³ takie s³owa: „Podczas kolêdy w terenie 
wiejskim odwiedzi³em pewn¹ rodzinê. Zasta³em ¿onê, 
mê¿a i ich kilkunastoletni¹ córkê, która pokaza³a mi 
³adnie prowadzony zeszyt od religii. ¯ona powiedzia³a, 
¿e co niedziela chodzi do koœcio³a na mszê na pytania - 
Pana nie widujê w koœciele? - m¹¿ odpowiedzia³, ¿e jest 
wierz¹cy, ale niepraktykuj¹cy. Wtedy powiedzia³em mu, 
¿e zabrzmia³o to tak, jakby alkoholik powiedzia³, ¿e jest 
ABSTYNENTEM, ale NIEPRAKTYKUJ¥CYM”.
Znam wielu takich alkoholików i zna³em te¿ wielu, któ-
rzy ju¿ nie ¿yj¹, bo zapili siê na œmieræ.
Na szczêœcie s¹ te¿ niepij¹cy alkoholicy zrzeszeni we 
Wspólnocie Alkoholików. Dla nich zbli¿aj¹ce siê Œwiêta 
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku nie s¹ okazj¹ do 
picia. Spêdzaj¹ je w gronie rodziny, bo wielu gdy pili 
uda³o siê nie „przepiæ” rodziny. Jeœli ¿yj¹ samotnie to s¹ 
zapraszani do znajomych z AA i te¿ radoœnie (w miarê 
radoœnie) spêdzaj¹ te œwi¹teczne dni.
A jak spêdzaj¹ œwiêta ABSTYNENCI NIEPRAKTYKUJ¥CY? 
£atwo siê domyœleæ, wiêc nie bêdê siê rozpisywa³ na ten 
temat.
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Œwiêta na œwiecie
Sofie Maria Brand

Kto z was chcia³by dostaæ pod choinkê zêby morsa 
albo zgni³ego ziemniaka? Co by by³o, gdyby przy-
jecha³ do was Miko³aj na saniach, które ci¹gn¹ 
kangury? Okazuje siê, ¿e pachn¹ca ¿ywic¹ choin-
ka, karp i ³amanie siê op³atkiem to niejedyne spo-
soby obchodzenia Gwiazdki.
Jak wygl¹da ona w innych zak¹tkach œwiata?      
W Meksyku w stajence zamiast choinek s¹ kaktu-
sy. We W³oszech w ogóle nie ma Miko³aja - pre-
zenty roznosi Befana, uœmiechniêta stara wiedŸ-
ma, która lata na miotle z workiem na plecach!
Islandzkim dzieciom w czasie œwi¹t towarzysz¹ 
zaœ psotne skrzaty: z³odziej naleœników, oblizy-
wacz ³y¿ek, trzaskacz drzwiami, wêszyciel szpar   
i rabuœ parówek. W Norwegii na wigilijnym stole 
króluje danie, które potwornie cuchnie, ale smaku-
je cudownie. To lutefisk, czyli ryba suszona na 
s³oñcu i wietrze. W Rosji z kolei najwa¿niejsz¹ 
potraw¹ jest s³odka kasza, któr¹ dawniej wszyscy 
domownicy jedli z jednej miski. Po kolacji nale-
¿a³o rzuciæ ³y¿k¹ w sufit. Po co? Przeczytajcie! 
Zobaczcie, jak wspaniale obchodzi siê œwiêta       
w ró¿nych czêœciach œwiata!

Krawcowa z Pary¿a
Georgia Kaufmann

Gdy w 1943 roku wojska niemieckie wkraczaj¹ do 
Oberfals, ¿ycie piêtnastoletniej Rosy zmienia siê 
nieodwracalnie. Zdradzona przez w³asnego ojca 
musi szybko dorosn¹æ. W koñcu m³oda kobieta zo-
stawia za sob¹ bolesn¹ przesz³oœæ i z walizk¹ w rê-
ku rozpoczyna poszukiwanie szczêœcia. Znajduje 
je w najmniej spodziewanym miejscu - w œwiecie 
mody. Podró¿uje i spotyka fascynuj¹cych mê¿-
czyzn: Christiana Diora, chemika Charles'a, 
muzyka Izzy'ego, dewelopera Jima. Tworzy kre-
acje, które oczarowuj¹ wszystkie kobiety. Wœród 
drogich materia³ów, zapachu kultowych perfum, 
skrz¹cej siê bi¿uterii próbuje uszyæ dla siebie 
nowe ¿ycie na miarê swoich marzeñ. Kiedy 
otwieraj¹ siê przed ni¹ drzwi do wielkiej kariery    
i poznaje mi³oœæ swojego ¿ycia, wszystko zdaje siê 
uk³adaæ po jej myœli. Do czasu. Na drodze do 
szczêœcia najwiêksz¹ przeszkod¹ okazuje siê jej 
przesz³oœæ... Czy Rosa stawi czo³a przeciwnoœ-
ciom losu? Skoro od przesz³oœci nie da siê uciec, 
mo¿e czas do niej wróciæ?

Wedlowie czekoladowe imperium
£uksz Garbal 

Carl Wedel przyjecha³ do Warszawy z Berlina i w 
1851 roku otworzy³ przy ulicy Miodowej swoj¹ 
pierwsz¹ cukierniê. Emil, a póŸniej Jan Wedlowie, 
przedstawiciele kolejnych pokoleñ tej dynastii, 
zmienili niedu¿¹ cukierniê w potê¿n¹ fabrykê        
i osi¹gnêli sukces na niebywa³¹ skalê, przekra-
czaj¹cy wymiar finansowy - ich produkty sta³y siê 
dla Polaków trwa³ym symbolem wybornego sma-
ku. Oni sami natomiast coraz g³êbiej wrastali       
w warszawski krajobraz, anga¿uj¹c siê ca³ym ser-
cem (a nieraz i portfelem) w polskie sprawy.
Byli Polakami z wyboru.

Przed nami Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, czas radoœci, spokoju i spot-
kañ w gronie bliskich. Tê niepowtarzaln¹ atmosferê tworz¹ równie¿ 
dekoracje, dziêki którym wnêtrze nabiera dodatkowego czaru. 
Swoje pomys³y na œwi¹teczne upiêkszenie domu przedstawi³a Wanda 
Wójcik podczas grudniowych warsztatów zorganizowanych przez Bib-
liotekê Publiczn¹ Gminy Miñsk Mazowiecki zs. w Stojad³ach. W trakcie 
zajêæ uczestnicy wykonali utrzymane w naturalnej stylistyce ozdoby 
choinkowe i stroiki œwi¹teczne. Z pewnoœci¹ bêd¹ stanowiæ doskona³y 
element dekoracyjny w ka¿dym domu.
Dziêkujemy wszystkim za udzia³, a zw³aszcza prowadz¹cej za kreatyw-
nie spêdzony czas.

Warsztaty Œwi¹teczne

Oprac. Daria Lisiecka
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