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

Aktualnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Z³ote Gody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Dodatek os³onowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Œwiadczenie wychowawcze 500+ . . . . . . . . 4

Wieœci z naszych szkó³ . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Twój PIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Og³oszenie Wójta Gminy  . . . . . . . . . . . . . . 7

Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Ekologia w gminie - segregacja œmieci . . . . 10

Palenie w piecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Inwestycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Informacje dla osób uzale¿nionych . . . . . . 12

Akwarelka - rekrutacja . . . . . . . . . . . . . . . 13

Podejrzyj historiê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Indywidualne numery rachunków bankowych 14

Biblioteczne nowoœci . . . . . . . . . . . . . . . .  15
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Huta Miñska w skromnej zimowej szacie

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki Foto - Jacek Maria Jeliñski

Szanowni Pañstwo,

Je¿eli mieszkacie w naszej Gminie i zale¿y 
Wam na jej rozwoju, podniesieniu komfortu 
¿ycia i jakoœci us³ug publicznych oraz zwiêk-
szeniu dochodów bud¿etowych bez ponosze-
nia dodatkowych obci¹¿eñ finansowych, 
wska¿cie w Urzêdzie Skarbowym Gminê 
Miñsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania.
37,98% wp³ywów z podatku dochodowego od 
osób fizycznych powraca do ich miejsca za-
mieszkania – przekazywane jest z bud¿etu pañstwa do bud¿etu gminy, w której 
mieszkaj¹. Œrodki te stanowi¹ drug¹ pozycjê (po subwencji ogólnej) w skali 
dochodów naszej Gminy, a mo¿e byæ to jeszcze wiêksza kwota – zale¿y to 
tylko od Pañstwa dobrej woli!
Dlatego apelujê - je¿eli jesteœcie Pañstwo mieszkañcami naszej Gminy (a nie 
jesteœcie tutaj zameldowani), to proszê o wskazywanie faktycznego miejsca 
zamieszkania w Gminie Miñsk Mazowiecki w rozliczeniu podatku dochodo-
wego (PIT). Wtedy udzia³y w podatku dochodowym od Pañstwa dochodów 
bêd¹ przekazywane do Gminy Miñsk Mazowiecki, a nie jak dot¹d do Gminy  
w której jesteœcie zameldowani, a nie mieszkacie tam.
Zg³oszenie zmiany miejsca zamieszkania w Urzêdzie Skarbowym nie wi¹¿e 
siê dla Pañstwa z ¿adnymi niedogodnoœciami. Nie wymaga zmiany miejsca 
zameldowania, czy wymiany dokumentów. Jedyn¹ zmian¹ bêdzie zmiana 
w³aœciwoœci urzêdu skarbowego. Wszystkich mieszkañców Gminy Miñsk 
Mazowiecki obs³uguje Urz¹d Skarbowy w Miñsku Mazowieckim maj¹cy 
swoj¹ siedzibê przy ul. Szczeciñskiej 2.
Jak to zrobiæ? Jeœli rozliczaj¹ siê Pañstwo z podatku dochodowego jako 
osoby fizyczne (nie prowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej i niezarejestro-
wane jako podatnicy VAT) to na formularzu PIT rocznym nale¿y wpisaæ:

• w czêœci A – Urz¹d Skarbowy w Miñsku Mazowiecki

• w czêœci B – adres zamieszkania na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki.
Je¿eli chc¹ Pañstwo wskazaæ miejsce zamieszkania w Gminie Miñsk Mazo-
wiecki poza okresem rocznego rozliczenia, nale¿y wype³niæ formularz ZAP-3, 
który s³u¿y do informowania US o zmianie miejsca zamieszkania (je¿eli jest 
inne ni¿ adres sta³ego zameldowania) lub numeru konta bankowego. Urzêdy 
Skarbowe posiadaj¹ dostêp do rejestru pañstwowego PESEL, wiêc o zmianie 
innych danych osobowych nie musimy ich informowaæ. Proszê jednak pa-
miêtaæ o tym, aby o zmianie urzêdu skarbowego powiadomiæ pracodawcê.
Pozostali podatnicy (prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹) maj¹ obowi¹zek 
poinformowaæ o zmianie adresu zamieszkania w ramach aktualizacji zg³osze-
nia identyfikacyjnego. Wymaga to z³o¿enia (w zale¿noœci od ich statusu 
ewidencyjnego) formularza CEIDG-1 lub NIP-7. Zg³oszenia aktualizacyj-
nego musz¹ dokonaæ w ci¹gu 7 dni od dnia zmiany adresu.
Jeszcze raz gor¹co zachêcam mieszkañców, aby rozliczaj¹c siê z deklaracj       
i PIT, pamiêtali o Gminie Miñsk Mazowiecki.

Szanowni Pañstwo! 

Przypominamy, ¿e ka¿dy budynek, który posiada 
zainstalowane Ÿród³o ciep³a lub spalania paliw o mocy 
nominalnej do 1MW - nale¿y zg³osiæ na odpowiedniej  dekla-
racji do urzêdu gminy. Na z³o¿enie dokumentu mieszkañcy 
maj¹ czas w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2022 r.  
W przypadku Ÿróde³ ciep³a lub spalania paliw, urucho-
mionych po 1 lipca 2021r. termin wynosi 14 dni na z³o¿enie 
niniejszej deklaracji, licz¹c od daty instalacji Ÿród³a ciep³a lub 
spalania paliw. Prosimy w³aœcicieli nieruchomoœci, których 
obejmuje wymieniony wy¿ej obowi¹zek o powa¿ne potrak-
towanie naszego apelu, poniewa¿ ustawodawca przewidzia³ 
kary finansowe za brak lub nieterminowe z³o¿enie deklarcji.

A k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Gminna Komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych

w Miñsku Mazowieckim zaprasza

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca

15 00w godz. 16 - 18

Numeracja domu

Uchwa³a Nr XXXVI.319.2022 RG Miñsk Ma-
zowiecki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
zmian w bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 
2022 rok

Uchwa³a Nr XXXVI.320.2022 RG Miñsk Ma-
zowiecki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2022-2026

Uchwa³a Nr XXXVI.321.2022 RG Miñsk Ma-
zowiecki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miñ-
skiemu na pokrycie czêœci wydatków zwi¹za-
nych z realizacj¹ zadania pn. „Przebudowa dro-
gi powiatowej nr 2227W Miñsk Mazowiecki - 
Niedzia³ka - Jakubów do drogi (Jêdrzejów - 
Dobre) od km 5+233 do km 5+785 polegaj¹cej 
na budowie chodnika”

Uchwa³a Nr XXXVI.322.2022 RG Miñsk Ma-
zowiecki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
wymagañ jakie powinien spe³niaæ przedsiêbior-
ca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzêtami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierz¹t, a tak¿e grz-
ebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i ich 
czêœci na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

XXXVI sesja RG - 27 styczeñ

XXXVII sesja RG - 10 luty

Uchwa³a Nr XXXVII.323.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie 
zmian w bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 
2022 rok

Uchwa³a Nr XXXVII.324.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2022-2026

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

PSZOK

Zmiana godzin funkcjonowania
punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych
w Miñsku Mazowieckim (PSZOK)

PSZOK
czynny bêdzie 

w nastêpuj¹ce dni tygodnia:

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki powita³ pierw-
szego nowo narodzonego mieszkañca gminy 
w 2022 r.
3 stycznia 2022 r. urodzi³a siê pierwsza miesz-
kanka naszej gminy  Michalinka, która mieszka 
w Chmielewie. 19 stycznia 2022 r. Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski 
osobiœcie z³o¿y³ gratulacje rodzicom dziew-
czynki, wrêczaj¹c dla Michalinki upominek, 
pisemne gratulacje i bon podarunkowy o war-
toœci 500 z³. Ten piêkny gest, który zosta³ 
zapocz¹tkowany kilka lat temu, ukazuje jak 
wielk¹ wagê dla ca³ej spo³ecznoœci lokalnej ma 
podstawowa komórka spo³eczna - rodzina oraz 
jej ka¿dorazowy rozwój. 

Nowy obywatel

Informujemy, ¿e do 30 czerwca 2022 r. Dziel-
nicowy Rejonu 7 bêdzie sprawdza³ oznaczenie 
posesji numerami porz¹dkowymi. Komenda 
Powiatowa Policji w Miñsku Mazowieckim 
bêdzie prowadzi³a dzia³ania, maj¹ce na celu uœ-
wiadomienie w³aœcicieli, administratorów, do-
zorców lub u¿ytkowników nieruchomoœci o obo-
wi¹zku umieszczania w odpowiednim miejscu 
tabliczki z numerem porz¹dkowym nierucho-
moœci oraz doinformowanie  o konsekwencjach 
zwi¹zanych z niedope³nieniem tego obowi¹zku. 
Miejscowoœci objête dzia³aniem: Brzóze, ¯u-
ków, D³u¿ka, Karolina, Królewiec, Wólka Miñ-
ska, Arynów, St. Niedzia³ka, Niedzia³ka Druga. 
Powy¿sze dzia³anie priorytetowe, zostan¹ zrea-
lizowane w rejonie s³u¿bowym nr 7 Rewiru 
Dzielnicowych KPP Miñska Mazowieckiego. 
Prawid³owe oznaczanie nieruchomoœci nume-
rem porz¹dkowym wynika z art. 64 kw, oraz z art. 
47b ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geode-
zyjne i Kartograficzne.
Wiêcej informacji o realizowanym dzia³aniu 
znajduje siê na stronie KPP w Miñsku Mazo-
wieckim w zak³adce "Dzielnicowy Rejonu VII”

Poszukujemy wszelkich materia³ów historycz-
nych o Gminie Miñsk Mazowiecki - zdjêæ, 
artyku³ów, notatek prasowych, wywiadów, wspo-
mnieñ i opowiadañ mieszkañców. W zwi¹zku ze 
zbli¿aj¹c¹ siê 50-t¹ rocznic¹ powstania gminy, 
chcemy stworzyæ publikacjê wype³nion¹ wspo-
mnieniami: obrazami gminy uwiecznionymi 
przez naszych mieszkañców, informacjami opo-
wiadaj¹cymi o gminie i jej mieszkañcach -        
w formie zdjêæ, artyku³ów, notatek prasowych   
i wywiadów. Szczególnie zale¿y nam na zdjê-
ciach z okresu po 1973 roku, ale przyjmiemy 
pomoc tak¿e w postaci ciekawych artefaktów    
z lat wczeœniejszych. Graniczn¹ dat¹ niech 
bêdzie rok 1945. Prosimy wszystkie osoby, 
które posiadaj¹ takie materia³y i chc¹ siê nimi 
podzieliæ - poprzez publikacjê w jubileuszo-
wym wydawnictwie, na stronach internetowych 
gminy lub innych albumach - o kontakt z urzê-
dem gminy:  25 756 25 00, 25 758 25 58
poczt¹ e-mail: promocja@minskmazowiecki.pl
lub bezpoœrednio:
z Panem Andrzejem Jaworskim
tel. 696 479 511.
andrzej.jaworski@minskmazowiecki.pl  

Poszukujemy
materia³ów historycznych
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Huta Miñska w skromnej zimowej szacie

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki Foto - Jacek Maria Jeliñski

Szanowni Pañstwo,

Je¿eli mieszkacie w naszej Gminie i zale¿y 
Wam na jej rozwoju, podniesieniu komfortu 
¿ycia i jakoœci us³ug publicznych oraz zwiêk-
szeniu dochodów bud¿etowych bez ponosze-
nia dodatkowych obci¹¿eñ finansowych, 
wska¿cie w Urzêdzie Skarbowym Gminê 
Miñsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania.
37,98% wp³ywów z podatku dochodowego od 
osób fizycznych powraca do ich miejsca za-
mieszkania – przekazywane jest z bud¿etu pañstwa do bud¿etu gminy, w której 
mieszkaj¹. Œrodki te stanowi¹ drug¹ pozycjê (po subwencji ogólnej) w skali 
dochodów naszej Gminy, a mo¿e byæ to jeszcze wiêksza kwota – zale¿y to 
tylko od Pañstwa dobrej woli!
Dlatego apelujê - je¿eli jesteœcie Pañstwo mieszkañcami naszej Gminy (a nie 
jesteœcie tutaj zameldowani), to proszê o wskazywanie faktycznego miejsca 
zamieszkania w Gminie Miñsk Mazowiecki w rozliczeniu podatku dochodo-
wego (PIT). Wtedy udzia³y w podatku dochodowym od Pañstwa dochodów 
bêd¹ przekazywane do Gminy Miñsk Mazowiecki, a nie jak dot¹d do Gminy  
w której jesteœcie zameldowani, a nie mieszkacie tam.
Zg³oszenie zmiany miejsca zamieszkania w Urzêdzie Skarbowym nie wi¹¿e 
siê dla Pañstwa z ¿adnymi niedogodnoœciami. Nie wymaga zmiany miejsca 
zameldowania, czy wymiany dokumentów. Jedyn¹ zmian¹ bêdzie zmiana 
w³aœciwoœci urzêdu skarbowego. Wszystkich mieszkañców Gminy Miñsk 
Mazowiecki obs³uguje Urz¹d Skarbowy w Miñsku Mazowieckim maj¹cy 
swoj¹ siedzibê przy ul. Szczeciñskiej 2.
Jak to zrobiæ? Jeœli rozliczaj¹ siê Pañstwo z podatku dochodowego jako 
osoby fizyczne (nie prowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej i niezarejestro-
wane jako podatnicy VAT) to na formularzu PIT rocznym nale¿y wpisaæ:

• w czêœci A – Urz¹d Skarbowy w Miñsku Mazowiecki

• w czêœci B – adres zamieszkania na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki.
Je¿eli chc¹ Pañstwo wskazaæ miejsce zamieszkania w Gminie Miñsk Mazo-
wiecki poza okresem rocznego rozliczenia, nale¿y wype³niæ formularz ZAP-3, 
który s³u¿y do informowania US o zmianie miejsca zamieszkania (je¿eli jest 
inne ni¿ adres sta³ego zameldowania) lub numeru konta bankowego. Urzêdy 
Skarbowe posiadaj¹ dostêp do rejestru pañstwowego PESEL, wiêc o zmianie 
innych danych osobowych nie musimy ich informowaæ. Proszê jednak pa-
miêtaæ o tym, aby o zmianie urzêdu skarbowego powiadomiæ pracodawcê.
Pozostali podatnicy (prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹) maj¹ obowi¹zek 
poinformowaæ o zmianie adresu zamieszkania w ramach aktualizacji zg³osze-
nia identyfikacyjnego. Wymaga to z³o¿enia (w zale¿noœci od ich statusu 
ewidencyjnego) formularza CEIDG-1 lub NIP-7. Zg³oszenia aktualizacyj-
nego musz¹ dokonaæ w ci¹gu 7 dni od dnia zmiany adresu.
Jeszcze raz gor¹co zachêcam mieszkañców, aby rozliczaj¹c siê z deklaracj       
i PIT, pamiêtali o Gminie Miñsk Mazowiecki.

Szanowni Pañstwo! 

Przypominamy, ¿e ka¿dy budynek, który posiada 
zainstalowane Ÿród³o ciep³a lub spalania paliw o mocy 
nominalnej do 1MW - nale¿y zg³osiæ na odpowiedniej  dekla-
racji do urzêdu gminy. Na z³o¿enie dokumentu mieszkañcy 
maj¹ czas w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2022 r.  
W przypadku Ÿróde³ ciep³a lub spalania paliw, urucho-
mionych po 1 lipca 2021r. termin wynosi 14 dni na z³o¿enie 
niniejszej deklaracji, licz¹c od daty instalacji Ÿród³a ciep³a lub 
spalania paliw. Prosimy w³aœcicieli nieruchomoœci, których 
obejmuje wymieniony wy¿ej obowi¹zek o powa¿ne potrak-
towanie naszego apelu, poniewa¿ ustawodawca przewidzia³ 
kary finansowe za brak lub nieterminowe z³o¿enie deklarcji.
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Uchwa³a Nr XXXVI.319.2022 RG Miñsk Ma-
zowiecki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
zmian w bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 
2022 rok

Uchwa³a Nr XXXVI.320.2022 RG Miñsk Ma-
zowiecki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2022-2026

Uchwa³a Nr XXXVI.321.2022 RG Miñsk Ma-
zowiecki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miñ-
skiemu na pokrycie czêœci wydatków zwi¹za-
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Niedzia³ka - Jakubów do drogi (Jêdrzejów - 
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ebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i ich 
czêœci na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

XXXVI sesja RG - 27 styczeñ

XXXVII sesja RG - 10 luty
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Mazowiecki z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie 
zmian w bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 
2022 rok

Uchwa³a Nr XXXVII.324.2022 RG Miñsk 
Mazowiecki z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2022-2026
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w Miñsku Mazowieckim (PSZOK)
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czynny bêdzie 

w nastêpuj¹ce dni tygodnia:

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki powita³ pierw-
szego nowo narodzonego mieszkañca gminy 
w 2022 r.
3 stycznia 2022 r. urodzi³a siê pierwsza miesz-
kanka naszej gminy  Michalinka, która mieszka 
w Chmielewie. 19 stycznia 2022 r. Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski 
osobiœcie z³o¿y³ gratulacje rodzicom dziew-
czynki, wrêczaj¹c dla Michalinki upominek, 
pisemne gratulacje i bon podarunkowy o war-
toœci 500 z³. Ten piêkny gest, który zosta³ 
zapocz¹tkowany kilka lat temu, ukazuje jak 
wielk¹ wagê dla ca³ej spo³ecznoœci lokalnej ma 
podstawowa komórka spo³eczna - rodzina oraz 
jej ka¿dorazowy rozwój. 

Nowy obywatel

Informujemy, ¿e do 30 czerwca 2022 r. Dziel-
nicowy Rejonu 7 bêdzie sprawdza³ oznaczenie 
posesji numerami porz¹dkowymi. Komenda 
Powiatowa Policji w Miñsku Mazowieckim 
bêdzie prowadzi³a dzia³ania, maj¹ce na celu uœ-
wiadomienie w³aœcicieli, administratorów, do-
zorców lub u¿ytkowników nieruchomoœci o obo-
wi¹zku umieszczania w odpowiednim miejscu 
tabliczki z numerem porz¹dkowym nierucho-
moœci oraz doinformowanie  o konsekwencjach 
zwi¹zanych z niedope³nieniem tego obowi¹zku. 
Miejscowoœci objête dzia³aniem: Brzóze, ¯u-
ków, D³u¿ka, Karolina, Królewiec, Wólka Miñ-
ska, Arynów, St. Niedzia³ka, Niedzia³ka Druga. 
Powy¿sze dzia³anie priorytetowe, zostan¹ zrea-
lizowane w rejonie s³u¿bowym nr 7 Rewiru 
Dzielnicowych KPP Miñska Mazowieckiego. 
Prawid³owe oznaczanie nieruchomoœci nume-
rem porz¹dkowym wynika z art. 64 kw, oraz z art. 
47b ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geode-
zyjne i Kartograficzne.
Wiêcej informacji o realizowanym dzia³aniu 
znajduje siê na stronie KPP w Miñsku Mazo-
wieckim w zak³adce "Dzielnicowy Rejonu VII”

Poszukujemy wszelkich materia³ów historycz-
nych o Gminie Miñsk Mazowiecki - zdjêæ, 
artyku³ów, notatek prasowych, wywiadów, wspo-
mnieñ i opowiadañ mieszkañców. W zwi¹zku ze 
zbli¿aj¹c¹ siê 50-t¹ rocznic¹ powstania gminy, 
chcemy stworzyæ publikacjê wype³nion¹ wspo-
mnieniami: obrazami gminy uwiecznionymi 
przez naszych mieszkañców, informacjami opo-
wiadaj¹cymi o gminie i jej mieszkañcach -        
w formie zdjêæ, artyku³ów, notatek prasowych   
i wywiadów. Szczególnie zale¿y nam na zdjê-
ciach z okresu po 1973 roku, ale przyjmiemy 
pomoc tak¿e w postaci ciekawych artefaktów    
z lat wczeœniejszych. Graniczn¹ dat¹ niech 
bêdzie rok 1945. Prosimy wszystkie osoby, 
które posiadaj¹ takie materia³y i chc¹ siê nimi 
podzieliæ - poprzez publikacjê w jubileuszo-
wym wydawnictwie, na stronach internetowych 
gminy lub innych albumach - o kontakt z urzê-
dem gminy:  25 756 25 00, 25 758 25 58
poczt¹ e-mail: promocja@minskmazowiecki.pl
lub bezpoœrednio:
z Panem Andrzejem Jaworskim
tel. 696 479 511.
andrzej.jaworski@minskmazowiecki.pl  

Poszukujemy
materia³ów historycznych



Dodatek os³onowy jest pomoc¹ pañstwa w ra-
mach rz¹dowej tarczy antyinflacyjnej. Pañstwo 
wychodzi do obywateli z pomoc¹ w zwi¹zku    
z rosn¹cymi cenami energii, gazu i ¿ywnoœci. 
Dodatek bêdzie przys³ugiwa³ gospodarstwu 
domowemu, którego przeciêtne miesiêczne do-
chody nie przekraczaj¹ 2100 z³ w gospodar-
stwie jednoosobowym albo 1500 z³ na osobê   
w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokoœci dop³at dodatku os³onowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe 
otrzyma 400/500 z³* przy za³o¿eniu, ¿e jej 
dochód nie przekroczy 2100 z³,

• Gospodarstwo 2 - 3 osobowe otrzyma 
600/750 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód nie 
przekroczy 1500 z³  miesiêcznie na osobê,

• Gospodarstwo 4 - 5 osobowe otrzyma       
850 z³/1062,50 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód 
nie przekroczy 1500 z³ miesiêcznie na osobê,

• Gospodarstwo 6 i wiêcej osobowe otrzyma 
1150 z³/ 1437,50 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód 
nie przekroczy 1500 z³ miesiêcznie na osobê.

SP - Stojad³a

W styczniu w SP w Stojad³ach, zreszt¹ jak 
co miesi¹c, dzia³o siê wiele. W tegoro-
cznej edycji w Student Council, czyli 
miêdzynarodowego samorz¹du ucznio-
wskiego, po raz pierwszy w historii zasiada 
Polka - nasza uczennica Oliwia S³owik. 
Samorz¹d dzia³a przy organizacji Design 
for Change i ka¿dego roku zrzesza kilka- 
naœcie osób z ró¿nych pañstw. Spotykaj¹ 
siê one regularnie, aby wymieniæ opinie   i 
wygenerowaæ pomys³y na to, co m³odzi 
ludzie mog¹ robiæ, aby zmieniaæ œwiat.
Brawa dla Oliwki za odwagê i otwartoœæ 
na nowe wyzwania.

21 i 22 stycznia w Polsce obchodzimy Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka. 
Z tej okazji uczniowie zw³aszcza m³odszych klas naszej szko³y 
przygotowali ró¿ne niespodzianki i upominki. Wœród nich znalaz³y 
siê laurki, ramki, listy zapakowane w samodzielnie stworzone         
i udekorowane koperty, ciasteczka i muffinki upieczone i ozdobione 
podczas zajêæ, a najbardziej wzruszaj¹ce okaza³y siê piosenki          
i wiersze wykonane przez uczniów i nagrane przez panie wycho-
wawczynie.
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50-ta rocznica œlubu jest szczególnym wydarzeniem dla ca³ej rodziny Jubilatów. Jak powiedzia³ 
syn tegorocznej pary  „To wielkie szczêœcie i radoœæ dla moich rodziców oraz ca³ej naszej rodziny”. 
Doczekaæ razem tak wspania³ej z³otej rocznicy jest nie lada wyczynem. Wi¹¿e siê z du¿¹ mi³oœci¹, 
wzajemn¹ trosk¹, licznymi kompromisami oraz wzajemnym zrozumieniem. 

W tym roku z³otym parom Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski mia³ zaszczyt 
wrêczyæ medale od Prezydenta RP, Listy gratulacyjne oraz kosze prezentowe.
W zwi¹zku z panuj¹c¹ pandemi¹ - Jubilaci zostali zaproszeni na 4 mniejsze uroczystoœci, gro-
madz¹c w sali konferencyjnej mieszañców z tej samej lub pobliskiej miejscowoœci. Kameralna 
forma uroczystoœci sprzyja³a rozmowom Jubilatów z Wójtem Gminy Miñsk Mazowieckim 
Antonim Januszem Piechoskim i Sekretarzem Gminy Pani¹ Jolant¹ Damasiewicz. 

Uroczystoœæ uœwietni³a wizyta Kierownika Stanu Cywilnego w Miñsku Mazowieckim Pani Iwony 
Stawskiej.  

Uczniowie klasy 1 zakoñczyli w³aœnie 
zajêcia projektowe realizowane w ra-
mach projektu:

,, Kreatywna szko³a w Gminie Miñsk 
Mazowiecki - Szkie³ko i oko - labora-
torium biologiczno-przyrodnicze''.

Na zajêciach zdobywali wiedzê o zwie-
rzêtach, roœlinach, zjawiskach pogo-
dowych, ochronie œrodowiska, pra-
wid³owym ¿ywieniu, kosmosie i ¿yciu 
ludzi na ró¿nych kontynentach. Na 
zakoñczenie odby³ siê konkurs wie-
dzy.  Dzieci bardzo dobrze radzi³y 
sobie z zadaniami i na koniec otrzy-
ma³y dyplomy.

Opracowa³a: Renata Miziarska - Grzyb

SP - Brzóze KREATYWNA SZKO£A W GMINIE MIÑSK MAZOWIECKI

SZKIE£KO I OKO - LABORATORIUM BIOLOGICZNO-PRZYRODNICZE

Œwiadczenie wychowawcze 500+ otrzymasz na 
ka¿de dziecko do ukoñczenia przez nie 18 lat. 
Œwiadczenie przys³uguje niezale¿nie od twoich 
dochodów. Od bie¿¹cego roku tylko ZUS przyj-
muje wnioski o œwiadczenie 500+. Wniosek 
mo¿esz z³o¿yæ elektronicznie przez PUE ZUS, 
portal Empatia lub przez swój bank.
Prawo do œwiadczenia wychowawczego ZUS 
ustali na tzw. okres œwiadczeniowy, który trwa 
od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku nas-
têpnego. Jeœli z³o¿ysz wniosek od 1 lutego do 31 
maja roku, w którym zaczyna siê okres œwiad-
czeniowy, otrzymasz prawo do œwiadczenia od  
1 czerwca do 31 maja roku nastêpnego. Jeœli 
z³o¿ysz wniosek po 31 maja roku, w którym za-
czyna siê okres œwiadczeniowy, to ZUS przyzna 
Ci prawo do œwiadczenia od miesi¹ca, w którym 
z³o¿ysz wniosek do koñca okresu œwiadczenio-
wego.

W sprawie œwiadczenia wychowawczego 
otrzymasz pomoc:

• na specjalnej infolinii 22 290 55 00 

• w Centrum Obs³ugi Telefonicznej ZUS     
pod numerem 22 560 16 00 lub
za poœrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,
• we wszystkich placówkach ZUS

W przypadku dodatku os³onowego obowi¹-
zywaæ bêdzie tzw. zasada z³otówka za z³o-
tówkê. Oznacza to, ¿e dodatek ten bêdzie przy-
znawany nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota dodatku bêdzie po-
mniejszana o kwotê tego przekroczenia. Mini-
malna kwota wyp³acanych dodatków os³ono-
wych bêdzie wynosiæ 20 z³.
Jeœli jesteœ mieszkañcem Gminy Miñsk Mazo-
wiecki z³ó¿ wniosek w Gminnym Oœrodku Po-
mocy Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim    w 
terminie od 1 stycznia do 31 paŸdziernika 2022 
roku. Dodatek os³onowy przyznany na 
podstawie wniosku z³o¿onego od 1 lutego do 
31 paŸdziernika 2022 r. zostanie wyp³acony 
jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

50 lat50 lat

DODATEK OS£ONOWYDODATEK OS£ONOWY500+500+

Kontakt w sprawie 
dodatku os³onowego 

dla mieszkañców 
Gminy Miñsk Mazowiecki

tel. 605-994-424

G I M I N N Y  O Œ R O D E K P O M O C Y  S P O £ E C Z N E J

opracowa³a: Barbara Czuliñska* Kwota uzale¿niona jest od Ÿród³a ogrzewania

W drugiej po³owie 2021 roku a¿ 20 par z  terenu naszej gminy 
otrzyma³o medale od Prezydenta RP za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

Edyta Ilona Rek

Zagrali w 30 Finale WOŒP

Tradycyjnie, jak co roku, Szko³a Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie wziê³a aktywny udzia³ 
w  Finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej  Pomocy. W akcji, któr¹ organizuje szkolny wolontariat, 
bierze udzia³ ca³a szko³a. W tygodniu poprzedzaj¹cym Fina³ na terenie szko³y organizowana jest 
sprzeda¿ ciast i galaretek oraz loteria fantowa. Odbywaj¹ siê licytacje dla nauczycieli i rodziców,   
a tak¿e zbiórka do puszki. W dzieñ fina³u w teren wychodz¹ wolontariusze, którymi zawsze s¹ 
uczniowie klas ósmych.
W tym roku nasi wolontariusze w sk³adzie: Aleksandra Cherubin, Sebastian Ciechañski, Szymon 
Gryglas, Natalia Kroszczyñska, Agata Kwiatkowska, Barbara Pud³owska, Kamil Turkowski, 
Oskar Urbañski, Piotr W¹sowski, Kacper Wocial, Klaudia Wojdyga i Bart³omiej Zió³kowski 
zebrali w sumie 13 537,58 z³. Dziêkujemy firmom i instytucjom, które wspomog³y nasz¹ akcjê: 
Starostwu Powiatowemu w Miñsku Mazowieckim, Urzêdowi Miasta Miñsk Mazowiecki, 
Urzêdowi Gminy Miñsk Mazowiecki, firmie KOSBUD Bracia Kosiñscy i firmie LIBRA Poland.

SP - Janów

Nasza szko³a wziê³a udzia³ w 30. 
Finale Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej 
Pomocy na rzecz zapewnienia 
najwy¿szych standardów
diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci.
Uczniowie i nauczyciele 
Zebrali ³¹cznie 1212,27 z³.

Sztab WOŒP w Miñsku Mazowieckim 
podziêkowa³ nam za udzia³ w akcji.
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znawany nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota dodatku bêdzie po-
mniejszana o kwotê tego przekroczenia. Mini-
malna kwota wyp³acanych dodatków os³ono-
wych bêdzie wynosiæ 20 z³.
Jeœli jesteœ mieszkañcem Gminy Miñsk Mazo-
wiecki z³ó¿ wniosek w Gminnym Oœrodku Po-
mocy Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim    w 
terminie od 1 stycznia do 31 paŸdziernika 2022 
roku. Dodatek os³onowy przyznany na 
podstawie wniosku z³o¿onego od 1 lutego do 
31 paŸdziernika 2022 r. zostanie wyp³acony 
jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

50 lat50 lat

DODATEK OS£ONOWYDODATEK OS£ONOWY500+500+

Kontakt w sprawie 
dodatku os³onowego 

dla mieszkañców 
Gminy Miñsk Mazowiecki

tel. 605-994-424

G I M I N N Y  O Œ R O D E K P O M O C Y  S P O £ E C Z N E J

opracowa³a: Barbara Czuliñska* Kwota uzale¿niona jest od Ÿród³a ogrzewania

W drugiej po³owie 2021 roku a¿ 20 par z  terenu naszej gminy 
otrzyma³o medale od Prezydenta RP za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

Edyta Ilona Rek

Zagrali w 30 Finale WOŒP

Tradycyjnie, jak co roku, Szko³a Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie wziê³a aktywny udzia³ 
w  Finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej  Pomocy. W akcji, któr¹ organizuje szkolny wolontariat, 
bierze udzia³ ca³a szko³a. W tygodniu poprzedzaj¹cym Fina³ na terenie szko³y organizowana jest 
sprzeda¿ ciast i galaretek oraz loteria fantowa. Odbywaj¹ siê licytacje dla nauczycieli i rodziców,   
a tak¿e zbiórka do puszki. W dzieñ fina³u w teren wychodz¹ wolontariusze, którymi zawsze s¹ 
uczniowie klas ósmych.
W tym roku nasi wolontariusze w sk³adzie: Aleksandra Cherubin, Sebastian Ciechañski, Szymon 
Gryglas, Natalia Kroszczyñska, Agata Kwiatkowska, Barbara Pud³owska, Kamil Turkowski, 
Oskar Urbañski, Piotr W¹sowski, Kacper Wocial, Klaudia Wojdyga i Bart³omiej Zió³kowski 
zebrali w sumie 13 537,58 z³. Dziêkujemy firmom i instytucjom, które wspomog³y nasz¹ akcjê: 
Starostwu Powiatowemu w Miñsku Mazowieckim, Urzêdowi Miasta Miñsk Mazowiecki, 
Urzêdowi Gminy Miñsk Mazowiecki, firmie KOSBUD Bracia Kosiñscy i firmie LIBRA Poland.

SP - Janów

Nasza szko³a wziê³a udzia³ w 30. 
Finale Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej 
Pomocy na rzecz zapewnienia 
najwy¿szych standardów
diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci.
Uczniowie i nauczyciele 
Zebrali ³¹cznie 1212,27 z³.

Sztab WOŒP w Miñsku Mazowieckim 
podziêkowa³ nam za udzia³ w akcji.
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GMINA
PITtwój

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

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

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
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OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Janów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póŸn. 
zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 2  i 3 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnia-
niu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U.       
z 2021 r. poz. 247 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki Nr XV.147.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyst¹pienia 
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Janów,

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmu-

j¹cego czêœci miejscowoœci Janów wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na 
œrodowisko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach od 1 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 11, w godzinach pracy urzêdu, a tak¿e zostanie opublikowany na stronie: 
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowe plany w trakcie sporz¹dzenia" oraz 
https://www.minskmazowiecki.pl/.

Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. terminie i miej-
scach.

Dyskusja publiczna, prowadzona w trybie zdalnym, nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 16.00 za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej. W dniu 
dyskusji na stronie https://www.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce „Aktualnoœci" oraz https://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce 
„Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowe plany w trakcie sporz¹dzenia"  zostanie opublikowany link odsy³aj¹cy do spotkania w formie 
online, na którym bêdzie mo¿liwe zabieranie g³osu, zadawanie pytañ i sk³adanie uwag. Dok³adna instrukcja dotycz¹ca zdalnego w³¹czenia siê do 
dyskusji, dostêpna jest w Biuletynie Informacji Publicznej obok niniejszego og³oszenia. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjête w przedmiotowego projektu planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
•  na piœmie w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub poczt¹ tradycyjn¹ na ww. adres Urzêdu, 

• za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:  
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Uwaga powinna zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby, 
- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.
Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta 

miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych,           

o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej 

„rozporz¹dzeniem 2016/679", przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano".

W zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO" informujê, ¿e:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy w Miñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00).  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD") wyznaczonym przez Administratora mo¿e siê Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób:

a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki

b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;

4. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu z uwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  z tym ¿e w przypadku gdy dane osobowe nie zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji o Ÿródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 

lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9. Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  firmie EXAR Krzysztof Parszewski Karolina Rychta s.c, z siedziba w £odzi przy        

ul. Senatorskiej 24/26 piêtro I lok. A, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

RI.6721.3.11.2020.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 14 lutego 2022 r.

Twój podatek wesprze:

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

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

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

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
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OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Janów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póŸn. 
zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 2  i 3 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnia-
niu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U.       
z 2021 r. poz. 247 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki Nr XV.147.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyst¹pienia 
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Janów,

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmu-

j¹cego czêœci miejscowoœci Janów wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na 
œrodowisko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach od 1 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 11, w godzinach pracy urzêdu, a tak¿e zostanie opublikowany na stronie: 
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowe plany w trakcie sporz¹dzenia" oraz 
https://www.minskmazowiecki.pl/.

Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. terminie i miej-
scach.

Dyskusja publiczna, prowadzona w trybie zdalnym, nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 16.00 za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej. W dniu 
dyskusji na stronie https://www.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce „Aktualnoœci" oraz https://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce 
„Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowe plany w trakcie sporz¹dzenia"  zostanie opublikowany link odsy³aj¹cy do spotkania w formie 
online, na którym bêdzie mo¿liwe zabieranie g³osu, zadawanie pytañ i sk³adanie uwag. Dok³adna instrukcja dotycz¹ca zdalnego w³¹czenia siê do 
dyskusji, dostêpna jest w Biuletynie Informacji Publicznej obok niniejszego og³oszenia. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjête w przedmiotowego projektu planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
•  na piœmie w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub poczt¹ tradycyjn¹ na ww. adres Urzêdu, 

• za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:  
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Uwaga powinna zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby, 
- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.
Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta 

miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych,           

o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej 

„rozporz¹dzeniem 2016/679", przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano".

W zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO" informujê, ¿e:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy w Miñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00).  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD") wyznaczonym przez Administratora mo¿e siê Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób:

a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki

b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;

4. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu z uwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  z tym ¿e w przypadku gdy dane osobowe nie zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji o Ÿródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 

lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9. Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  firmie EXAR Krzysztof Parszewski Karolina Rychta s.c, z siedziba w £odzi przy        

ul. Senatorskiej 24/26 piêtro I lok. A, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

RI.6721.3.11.2020.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 14 lutego 2022 r.

Twój podatek wesprze:

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

Promocja na wykonanie  zdjêæ dla inwestorów indywidualnych oraz  Biur Sprzeda¿y Nieruchomoœci

dom
mieszkanie

dzia³kê?

604 44 22 45
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tel. 693 646 280

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
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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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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 

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

tel. 502 053 214

szybko - tanio - solidnie
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neonowych, reflektorów, ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster.

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

•WOREK BR¥ZOWY

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

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

•WOREK ZIELONY

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

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

- 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.

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 produkowanych  
z ich wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz paliw sta³ych produko-
wanych z wykorzystaniem tego wêgla, wêgla kamiennego w postaci 
sypkiej o uziarnieniu 0 - 3 mm, paliw zawieraj¹cych biomasê 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:

Budowa kanalizacji sanitarnej w czêœci miejscowoœci 
Budy Janowskie i Dziêkowizna 

Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie

Projekt Cyfrowa Gmina

Inwestycja polega na kompleksowym wybudowaniu sieci 
kanalizacji sanitarnej i pod³¹czeniu jej do ju¿ istniej¹cego 
systemu gminnego.
Miêdzy innymi prace polegaæ bêd¹ na wykonaniu

• 3391 m kana³ów grawitacyjnych lub t³ocznych

• 93 studni

• 3 studni rewizyjnych

• 1 pompowni z dwiema pompami

termin realizacji  - 31 sierpieñ 2022 

wartoœæ prac 2.995.087 z³

Inwestycja rozdzielona na dwa zadania A i B polega na 
dostawie i kompleksowym monta¿u na przygotowanym 
wczeœniej fundamencie kontenerów mieszkalnych z prze-
znaczeniem na tymczasowe mieszkania socjalne.

ZADANIE A 
2dostawa dwóch kontenerów o powierzchni 15 m

ZADANIE B 
2dostawa jednego kontenera o powierzchni 30 m

termin realizacji  - 4 czerwiec 2022 

wartoœæ zadania A 120.048 z³
wartoœæ zadania B 116.235 z³

gmina Miñsk Mazowiecki

2022

gmina Miñsk Mazowiecki

2022

gmina Miñsk Mazowiecki

2022

„Granty PPGR” – nabór rozstrzygniêty, wkrótce podpisa-
nie umowy. W ramach ww. projektu gmina otrzyma do-
finansowanie - 105 000 z³ na zakup 42 laptopów dla 
uczniów szkó³ podstawowych i œrednich mieszkaj¹cych na 
terenie gminy oraz spokrewnionych w linii prostej z osob¹ 
pracuj¹c¹ niegdyœ w zlikwidowanym pañstwowym przed-
siêbiorstwie gospodarki rolnej(PPGR)

Cyfrowa Gmina – nabór rozstrzygniêty, wkrótce podpisa-
nie umowy. W ramach ww. projektu gmina otrzyma dofin-
ansowanie - 100 000 z³ na zakup m.in.: programu anty-
wirusowego, platformy ZOOM, podpisów kwalifikowal-
nych, 16 laptopów z oprogramowaniem, diagnozê cyber-
bezpieczeñstwa, rozbudowê zabezpieczeñ logicznych, 
szkolenia z cyberbezpieczeñstwa dla pracowników urzêdu.

wartoœæ obu projektów 205 000 z³
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neonowych, reflektorów, ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster.

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

•WOREK BR¥ZOWY

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

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

•WOREK ZIELONY

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

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

- 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.

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 produkowanych  
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„Granty PPGR” – nabór rozstrzygniêty, wkrótce podpisa-
nie umowy. W ramach ww. projektu gmina otrzyma do-
finansowanie - 105 000 z³ na zakup 42 laptopów dla 
uczniów szkó³ podstawowych i œrednich mieszkaj¹cych na 
terenie gminy oraz spokrewnionych w linii prostej z osob¹ 
pracuj¹c¹ niegdyœ w zlikwidowanym pañstwowym przed-
siêbiorstwie gospodarki rolnej(PPGR)
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nie umowy. W ramach ww. projektu gmina otrzyma dofin-
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wirusowego, platformy ZOOM, podpisów kwalifikowal-
nych, 16 laptopów z oprogramowaniem, diagnozê cyber-
bezpieczeñstwa, rozbudowê zabezpieczeñ logicznych, 
szkolenia z cyberbezpieczeñstwa dla pracowników urzêdu.

wartoœæ obu projektów 205 000 z³



Wizja dla Ciebie
Dla wiêkszoœci normalnych ludzi picie oznacza radoœæ, wi¹¿e siê     
z ¿yciem towarzyskim i pobudza barwn¹ wyobraŸniê. Rodzi 
beztroskê, przyjacielsk¹ za¿y³oœæ uczucie, ¿e ¿ycie jest piêkne.
Tego nie doœwiadczaj¹ pij¹cy alkoholicy. Dla nich pozosta³a uparta 
têsknota, by cieszyæ siê ¿yciem tak jak kiedyœ i rozpaczliwa obsesja , 
¿e jakiœ nowy cud samokontroli umo¿liwi im to. Takiego cudu nie 
ma. Owszem zdarza siê, ¿e przestaj¹ na jakiœ czas piæ dla podrato-
wania zdrowia fizycznego, ale gdy to nast¹pi, znów powracaj¹ do picia.

Czy nie ma dla nich wyjœcia? Jest . WIZJ¥ dla nich jest wst¹pienia 
do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i uczêszczanie na tzw. 
mityngi grup tego typu . Anonimowi Alkoholicy maj¹ doskona³y 
program trzeŸwienia opisany w tzw 12 krokach. Zaakceptowanie ich 
powoduje, ¿e wielu kiedyœ aktywnych alkoholików przestaje piæ i to 
na d³ugo a  czêsto nawet do koñca swojego d³ugiego ¿ycia.
Odzyskuj¹ oni radoœæ z nowego dawnego ¿ycia bez picia i cz³onko-
wie ich rodzin te¿ maj¹ radoœæ z tego powodu.
JEST TO BARDZO DOBRA WIZJA?

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Babciu droga, Dziadku mi³y! 

Dziœ Wam ¿yczymy du¿o si³y,  

¯yczymy zdrowia cztery tony, 

bo czas teraz jest szalony! 

¯yczymy tak¿e moc radoœci

i stalowej odpornoœci.

Buziak ?- mo¿e byæ, lecz zdalny,

bo jest re¿im sanitarny…..

Tuliæ tak¿e trzeba zdalnie,

Ale kochamy Was REALNIE!

Opracowa³a Marta Filipczyk

G³osZiemiMiñskiej12 13G³osZiemiMiñskiej

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

Dzieñ Babci i Dziadka to jeden z najbardziej 
niezwyk³ych dni w przedszkolu, kiedy mo¿emy 
wspólnie z Babci¹ i Dziadkiem uczciæ ich 
œwiêto.
Ta piêkna uroczystoœæ pozwala dzieciom na 
z³o¿enie podziêkowañ swoim babciom i dziad-
kom za czas który poœwiêcaj¹ swoim wnukom.
Niestety, pandemia spowodowa³a, ¿e w „Akwa-
relce” ¿yczenia sk³adane by³y w formie zdalnej.
Mimo, ¿e seniorzy nie mogli podziwiaæ swoich 
wnucz¹t na ¿ywo na scenie, to przedszkolaki     
z du¿ym zaanga¿owaniem przygotowa³y filmi-
ki oraz upominki wykonane w³asnorêcznie - 
niespodzianki dla swoich ukochanych babæ       
i dziadków.

Dzieñ Babci i Dziadka w „Akwarelce”

W ramach realizacji zadañ Gminna Komisja Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miñ-
sku Mazowieckim na 2022 rok, zaprasza do nie-
odp³atnego korzystania z poradnictwa i konsul-
tacji w Miñskim Centrum Profilaktyki.

Adres MCP: ul. Juliana Tuwima 1 w Miñsku 
Mazowieckim - pó³piêtro budynku Zarz¹du Gos-
podarki Komunalnej).

Kontakt: nr tel: +48 25 758 02 51
lub +48 25 758 02 52,
adres e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl

Godziny otwarcia:
• od poniedzia³u do czwartku w godz: 8-19

• w pi¹tki w godz.: 8 - 15
Zapisy na porady i konsultacje prowadzone s¹ 
pod nr tel. +48 25 758 02 51

Specjaliœci udzielaj¹cy porad i konsultacji:

Prawnik - Pawe³ Bartczak 
Psycholog - Magdalena Sêdek 

M I Ñ S K I E

C E N T R U M

PROFILAKTYKI

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 

Specjalista ds. przeciwdzia³ania przemocy     
w rodzinie - El¿bieta Andrzejewska 
Psycholog i Psychoterapeuta
- Pawe³ Ambroziak 
Psychoterapeuta - Agata Drewniak 
Psycholog, Socjoterapeuta - Krystyna Sak 
Psycholog ds. motywowania do leczenia 
uzale¿nieñ - Monika Pamrowska 
Specjalista ds. mediacji rodzinnych
- Ewa Mostowska 
Specjalista ds. przeciwdzia³ania narkomanii 
- Adam Kania 
Psycholog - Angelika Walasek-Stefanowicz 
Psychoterapeuta - Przemys³aw Kryska 
Psycholog - Milena Pyrzanowska 

W 2022 roku bêd¹ kontynuowane zajêcia
w nastêpuj¹cych grupach terapeutycznych:

Grupa edukacyjnoterapeutyczna poœwiêco-
na zapobieganiu nawrotom choroby alkoholo-
wej jest dedykowana osobom uzale¿nionym od 
alkoholu i œrodków psychoaktywnych. 

Program edukacyjnoterapeutyczny dla 
Doros³ych Dzieci Alkoholików

Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla 
osób wspó³uzale¿nionych

Grupa dalszego zdrowienia z elementa-
mi treningu konstruktywnych zacho-
wañ „Mój problem” dedykowana 
osobom wspó³uzale¿nionym oraz doœwiad-
czaj¹cym przemocy

Cykl warsztatów umo¿liwiaj¹cych zdoby-
wanie praktycznych umiejêtnoœci potrze-
bnych do ¿ycia bez alkoholu i narkotyków 
dedykowany osobom uzale¿nionym od 
alkoholu i œrodków psychoaktywnych
Grupy terapeutyczne prowadzi certyfiko-
wany specjalista psychoterapii uzale¿nieñ 
Pani Renata Niedzió³ka i certyfikowany 
instruktor terapii uzale¿nieñ Pani Danuta 
Ba³kowiec z Ca³odobowego Oddzia³u 
Terapii Uzale¿nieñ od Alkoholu w £ukowie.

• op³ata 1 z³ za ka¿d¹ godzinê ponad podstawê programow¹

• przedszkole znajduje siê w cichej i spokojnej okolicy

• zapewniamy mi³¹ i rodzinn¹ atmosferê

• zapewniamy indywidualne podejœcie do ka¿dego dziecka

• posiadamy wykwalifikowan¹ kadrê

• zapewniamy zajêcia rozwijaj¹ce i wspieraj¹ce kreatywnoœæ

• przyjmujemy dzieci do trzech grup wiekowych: 3, 4, 5 - latki z terenu gminy

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „AKWARELKA”
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 - nabór trwa od 1 do 14 marca

http://akwarelkaprzedszkole.superszkolna.pl

Nowe Osiny ul. Piêkna 21
tel. 25 759 25 51

Przedszkole jest czynne
od 6.30 do 17.00
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W póŸniejszym okresie stan organizacyjny szkó³ uleg³ korzystnym zmianom, ale by³ to proces powolny ze wzglêdu na brak na ten cel odpowiednich sum    
w bud¿ecie gminnym. Po likwidacji szko³y w D³u¿ce czêœæ dzieci uczêszcza³o do szko³y w Brzózem, nale¿¹cym wtedy do gminy £adzyñ. Czêœæ dzieci        
z terenu gminy Miñsk uczêszcza³o te¿ do szkó³ w mieœcie w Miñsku Mazowieckim. Dodaæ jednak trzeba, ¿e niewielka liczba dzieci z s¹siednich gmin 
kszta³ci³a siê w szko³ach prowadzonych przez samorz¹d gminy miñsk, jak np. w r. szkolnym 1929/30 do placówki oœwiatowej   w Wiciejowie uczêszcza³o  
6 dzieci z Mieni i folwarku Mienia (gm., Ceg³ów), do szko³y   w Tartaku - 3 dzieci z gminy Glinianka (I³ownia i Kluki), zaœ do szko³y w Mariance  3 dzieci ze 
wsi Wiatraki (gm. Siennica).
Pod koniec lat 30 dotychczasowa trzyklasowa szko³a w Stojad³ach przekszta³ci³a siê w szko³ê siedmioklasow¹. Do takiego awansu przyczyni³a siê miej-
scowa spo³ecznoœæ i wdowa po zmar³ym tragicznie w 1936 r, por. Henryku Zandbangu z 7 pu³ku u³anów lubelskich. Maria Zandbang chc¹c upamiêtniæ 
swojego mê¿a ufundowa³a nowy budynek szkolny. Budynek powsta³ na ofiarowanym przez w³aœcicieli miejscowej fabryki gruncie (Fabryka Wyrobów 
Metalowych w Stojad³ach Firma Fogelnest i Wspólnicy "IFOSTO"  IzaakFOgelnestSTOjad³a). Patronem szko³y zosta³ w³aœnie por. H. Zandbang. Warto 
dodaæ, i¿ obiekt przetrwa³ do pocz. XXI w., kiedy zosta³ rozebrany. 
W pierwszych latach II Rzeczypospolitej odnotowaæ nale¿y istnienie Preparandy Nauczycielskiej w Hucie Miñskiej. By³a to placówka oœwiatowa 
przygotowuj¹ca uczniów do dalszego kszta³cenia w Seminarium Nauczycielskim, m.in. w Siennicy. Funkcjonowa³a od 1921 r., a pierwsz¹ jej kierowniczk¹ 
by³a W³adys³awa Marciniak. Wyj¹tkow¹ placówk¹ ponadpodstawow¹ by³a Szko³a Ogrodniczo-Gospodarcza dla Dziewcz¹t w Ignacowie, która by³a 
wielokrotnie reorganizowana. Funkcjonowa³a przy wspomnianym ju¿ Zak³adzie Wychowawczym dla Dziewcz¹t pod wezwaniem œw. Antoniego 
Padewskiego, powsta³ym w 1895 r. Zak³ad, jak i szko³ê, wspiera³o Towarzystwo Zak³adu Wychowawczego dla Dziewcz¹t pw. Œw. Antoniego Padewskiego 
powsta³e w 1921 r. W Ignacowie prowadzono te¿ kursy gospodarskie dla dziewcz¹t (ogrodnicze, warzywnicze, pszczelnicze, hodowli drobiu i trzody, kroju, 
haftu itp.).

Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim

Po odzyskaniu niepodleg³oœci - w 1922 r. - na terenie gminy znajdowa³o siê 15 szkó³. By³y to szko³y jednoklasowe i dwuklasowe.  Szko³y jednoklasowe wy-
stêpowa³y na terenie ówczesnej gminy w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Kêdzieraku (naucz. E. Rad³owska), w Wiciejowie (naucz. J. Kowalewska), 
Ma³ej Mariance (naucz. Jaku Restau), Budach Janowskich (naucz. Ir. £ugowska), D³u¿ce (naucz. Z. Multanówna), Karolinie (naucz. R. Cudny), Janowie 
(naucz. J. Maguzówna), Anielinie (naucz. J. Multanówna) Gliniaku (vacat), Osinach naucz. W. Przasnek).
Szko³y dwuklasowe by³y zlokalizowane w 3 miejscowoœciach gminy: Stojad³ach (kierownik Michalina Szczepankowska - znana poetka), Królewcu 
(kierownik A. Minkiewiczówna) i w Niedzia³ce (kierownik B. G³adyszówna).  Przez ca³y okres miêdzywojenny trwa³y prace nad usprawnieniem obwo-
dów szkolnych, co ³¹czy³a siê z reorganizacj¹ lub likwidacj¹ najs³abszych szkó³ 1-klasowych.  W roku szkolnym 1932/33 na terenie gminy  znajdowa³o siê 
ju¿ tylko 8 szkó³ powszechnych, w tym  2 szko³y trzyklasowe, 4 szko³y dwuklasowych i 2 szko³y jednoklasowe. Stan organizacyjny szkól przedstawia 
poni¿ej tabela.

Edukacja w 20-leciu miêdzywojennym na terenie dzisiejszej ówczesnej Gminy Miñsk

Tabela: Wykaz szkó³ powszechnym w gm. Miñsk z liczba nauczycieli i uczniów w roku szkolnym 1932/33

1 Stojad³a 3 klas 6 3 3 197 14

2 Ma³a Marjanka 3 klas 6 3 3 152

3 Gliniak 2 klas 5 2 2 140

4 Wiciejów 2 klas 5 2 2 98 25

5 Niedzia³ka 2 klas 5 2 2 99

6 Janów 2 klas 5 2 2 125

7 Królewiec 1 klas 4 1 2 54 1

8 Osiny 1 klas 4 1 1 80

z gm. Miñsk z gm. s¹siedniejoddzia³ów nauczycielisal lekcyjnych  

Lp Miejscowoœæ  Stopieñ organ.

szko³y

Liczba Liczba dzieci

Indywidualne numery rachunków bankowych
Informujemy, ¿e od stycznia 2022 r. ka¿da osoba dokonuj¹ca op³at w Gminie Miñsk Mazowiecki bêdzie posiada³a 

swój indywidualny numer konta bankowego
.

Bêdzie to oznaczaæ, ¿e do jednej osoby zostan¹ przypisane odrêbne numery kont bankowych s³u¿¹ce 
Do dokonywania op³at za:

1. podatek od nieruchomoœci, podatek rolny i podatek leœny
2. odpady komunalne
3. podatek od œrodków transportowych

Indywidualny numer kont bankowych do dokonywania op³at za podatek od nieruchomoœci, rolny i leœny oraz za odpady 
komunalne bêdzie dostarczony do ka¿dej osoby dokonuj¹cej op³at - w formie pisemnej na podany adres miejsca 
zamieszkania lub adres do korespondencji. Indywidualny numer konta bankowego do dokonywania op³at od œrodków 
transportowych bêdzie mo¿na pobraæ w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki w pokoju nr 14.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej 24 stycznia 2022r. – 
równie¿ wprowadzi³ indywidualne numery kont bankowych do dokonywania op³at za wodê i œcieki. 
Nowy numer rachunku bankowego zostanie umieszczony na kolejnej wystawionej fakturze. 

GZGK

Opracowa³a - Edyta Ilona Rek

Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki zs. 
w Stojad³ach obchodzi w tym roku 60-lecie dzia³al-
noœci. W zwi¹zku z jubileuszem przygotowaliœmy 
wiele niespodzianek dla naszych Czytelników. 
Pierwsz¹ z nich jest trwaj¹ce przez ca³y rok zapro-
szenie do podjêcia wyzwania czytelniczego „60 
Ksi¹¿ek na 60 lat BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
Gminy Miñsk Mazowiecki", którego zasady 
przedstawiamy poni¿ej.

Regulamin akcji czytelniczej „60 Ksi¹¿ek na 60 lat 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Gminy Miñsk 
Mazowiecki":
Organizatorem jubileuszowej akcji czytelniczej „60 
Ksi¹¿ek na 60 lat BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
Gminy Miñsk Mazowiecki" jest Biblioteka Pub-
liczna Gminy Miñsk Mazowiecki zs. w Stojad³ach, 
ul. Po³udniowa 20,   05-300 Miñsk Mazowiecki.
Celem akcji jest upamiêtnienie 60-lecia dzia³alnoœci biblioteki oraz zachêcenie do 
czytania. W akcji mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy czytelnik Biblioteki Publicznej Gminy Miñsk 
Mazowiecki zs. w Stojad³ach bez wzglêdu na wiek i d³ugoœæ sta¿u czytelniczego. Aby 
wzi¹æ udzia³ w wyzwaniu czytelniczym i otrzymaæ nagrodê, nale¿y wypo¿yczyæ        
i przeczytaæ co najmniej 30 ksi¹¿ek z Biblioteki Publicznej Gminy Miñsk Mazo-
wiecki zs. w Stojad³ach w terminie 01.01.2022 r.-31.12.2022 r.
Ksi¹¿ki do przeczytania nale¿y wybraæ z listy 60-ciu pozycji zaproponowanych 
przez nasz¹ bibliotekê, stanowi¹cej za³¹cz-nik do niniejszego regulaminu pn. „Lista 
ksi¹¿ek".
Wybór i kolejnoœæ przeczytanych tytu³ów z karty „Lista ksi¹¿ek" s¹ dowolne. Jedna 
ksi¹¿ka mo¿e byæ zaliczona tylko do jednej kategorii z listy. Potwierdzeniem prze-
czytania ksi¹¿ki jest podpis bibliotekarza naszej biblioteki na karcie „Lista ksi¹¿ek".
Aby otrzymaæ kartê „Lista ksi¹¿ek", zapytaj o ni¹ bibliotekarza podczas wizyty w naszej 
bibliotece lub pobierz i wydrukuj j¹ z naszej strony internetowej: www.bp-gminamm.pl. 

Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody ksi¹¿kowe.
Udzia³ w akcji oznacza wyra¿enie przez uczestnika zgody  na nieodp³atne utrwalenie 
swojego wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych oraz publikacjê zdjêæ 
na stronie internetowej organizatora oraz w miesiêczniku gminnym.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u i dopingujemy!

Oprac. Daria Lisiecka

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Mi³osny uk³ad 
Sarah Hogle

Mistrzowska komedia romantyczna, iskrz¹ca siê 
z³oœliwym humorem, zabawna i prawdziwa. Kie-
dy twój najgorszy wróg jest jednoczeœnie twoim 
narzeczonym...Naomi i Nicholas s¹ par¹ idealn¹. 
Wkrótce ma siê odbyæ ich wystawne, eleganckie 
wesele. Tymczasem... maj¹ siebie serdecznie 
doœæ. Niestety osoba, która wycofa siê pierwsza, 
bêdzie musia³a tak¿e pokryæ niebotyczne koszty 
niedosz³ego wesela. Kiedy Naomi orientuje siê, 
¿e nie tylko ona udaje szczêœcie na myœl o wspól-
nej przysz³oœci, oboje rozpoczynaj¹ wojnê pod-
jazdow¹: uciekaj¹ siê do sztuczek, z³oœliwych 
kawa³ów i ró¿nych podstêpów, byle tylko doku-
czyæ drugiemu i zmusiæ go do zerwania. 
Wszystkie chwyty s¹ dozwolone. Okazuje siê jed-
nak, ¿e gdy nie maj¹ ju¿ nic do stracenia, nareszcie 
mog¹ byæ sob¹. Co wiêcej, tak doskonale bawi¹ 
siê, drêcz¹c siê nawzajem, ¿e ca³a sytuacja 
zaczyna nabieraæ zupe³nie innego charakteru.

Opowieœci z trzepaka:
Krótka historia jednego zdjêcia
Paulina Tyczkowska

Rodzinny wehiku³ czasu. Gdy obecni doroœli byli 
dzieæmi, œwiat wygl¹da³ zupe³nie inaczej! Dziœ 
trudno w ogóle wyobraziæ sobie, jak 50 lat temu 
mo¿liwe by³o ¿ycie bez telefonów, Internetu, 
drukarek i telewizji dostêpnej przez ca³¹ dobê. 
Dlatego warto wspólnie wybraæ siê w fascynuj¹c¹ 
podró¿ do czasów, gdy ci, którzy dziœ s¹ doroœli, 
biegali w krótkich spodenkach i dyndali do góry 
nogami na trzepaku, a ich marzeniem by³o zdobyæ 
oran¿adê w proszku! Dlaczego godzina 19.00 
by³a dla ka¿dego dziecka najwa¿niejszym 
momentem dnia?  Czy kupno gumy Donald za 
trzy tysi¹ce z³otych to dobry interes? Po co 
spacerowaæ po ulicy z papierem toaletowym na 
szyi? Dlaczego mandarynki jedliœmy tylko na 
œwiêta?
Niezwyk³e historie i ciekawostki z czasów, gdy 
rodzice i dziadkowie byli mali, inspirowane 
fanpage`em Krótka Historia Jednego Zdjêcia, 
który œledzi prawie 150 000 osób.

Sobowtóry: dublerzy wielkich ludzi
Od Nerona do Putina
Teresa Kowalik, Przemys³aw S³owiñski

Sobowtóry, czyli osoby fizycznie identyczne, 
chocia¿ w ¿aden sposób niespokrewnione, od 
zawsze budzi³y grozê. We wszystkich podaniach 
ludowych obcy brat bliŸniak zwiastowa³ zawsze 
tragediê lub czyj¹œ rych³¹ œmieræ. Nieomal ka¿dy 
wielki w³adca w historii mia³ swoich sobowtórów, 
którzy go zastêpowali, myl¹c w ten sposób spis-
kowców czyhaj¹cych na ¿ycie monarchy. Przez 
ca³e wieki szefowie policji, kontrwywiadu i ochro-
ny osobistej g³ów koronowanych u¿ywali sobo-
wtórów dla przechytrzenia przeciwnika. Wiele 
postaci historycznych dorobi³o siê niechcianych 
dublerów - samozwañców, którzy próbowali za-
garn¹æ tron lub pogrzaæ siê w cieple s³awy 
w³adców. Ostatni¹ grupê tajemniczych postaci 
stanowi¹ matrioszki - agenci podstawieni w miej-
sce osób publicznych by manipulowaæ emocjami 
spo³eczeñstw.

Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki zaprasza uczniów szkó³ 
gminnych do udzia³u w 45. edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”. Pierwsze etapy to przes³uchania szkolne, gminne i powiatowe:

• do 11 marca 2022 r. – eliminacje w poszczególnych szko³ach gminnych;

• 15 marca, godz. 10.00 – eliminacje gminne w Bibliotece Publicznej 
Gminy Miñsk Mazowiecki zs. w Stojad³ach;

• 24 marca, godz. 9.00 - eliminacje powiatowe w Miejskim Domu Kultury      
w Miñsku Mazowieckim.

Wy³onieni zwyciêzcy zmierz¹ siê w finale, który odbêdzie siê 9 i 10 kwietnia 
2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warsza-wie. 
Zwieñczeniem konkursu bêdzie koncert fina³owy laureatów tego-rocznej 
edycji 24 kwietnia, równie¿ w siedzibie MIK. Regulamin konkursu dostêpny 
jest na stronie:www.mik.waw.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-45-konkursie-
recytatorskim-warszawska-syrenka.

Oprac. Daria Lisiecka

KONKURS
RECYTATORSKI
„Warszawska

Syrenka”

STOJADLA CHALLENGE!
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W póŸniejszym okresie stan organizacyjny szkó³ uleg³ korzystnym zmianom, ale by³ to proces powolny ze wzglêdu na brak na ten cel odpowiednich sum    
w bud¿ecie gminnym. Po likwidacji szko³y w D³u¿ce czêœæ dzieci uczêszcza³o do szko³y w Brzózem, nale¿¹cym wtedy do gminy £adzyñ. Czêœæ dzieci        
z terenu gminy Miñsk uczêszcza³o te¿ do szkó³ w mieœcie w Miñsku Mazowieckim. Dodaæ jednak trzeba, ¿e niewielka liczba dzieci z s¹siednich gmin 
kszta³ci³a siê w szko³ach prowadzonych przez samorz¹d gminy miñsk, jak np. w r. szkolnym 1929/30 do placówki oœwiatowej   w Wiciejowie uczêszcza³o  
6 dzieci z Mieni i folwarku Mienia (gm., Ceg³ów), do szko³y   w Tartaku - 3 dzieci z gminy Glinianka (I³ownia i Kluki), zaœ do szko³y w Mariance  3 dzieci ze 
wsi Wiatraki (gm. Siennica).
Pod koniec lat 30 dotychczasowa trzyklasowa szko³a w Stojad³ach przekszta³ci³a siê w szko³ê siedmioklasow¹. Do takiego awansu przyczyni³a siê miej-
scowa spo³ecznoœæ i wdowa po zmar³ym tragicznie w 1936 r, por. Henryku Zandbangu z 7 pu³ku u³anów lubelskich. Maria Zandbang chc¹c upamiêtniæ 
swojego mê¿a ufundowa³a nowy budynek szkolny. Budynek powsta³ na ofiarowanym przez w³aœcicieli miejscowej fabryki gruncie (Fabryka Wyrobów 
Metalowych w Stojad³ach Firma Fogelnest i Wspólnicy "IFOSTO"  IzaakFOgelnestSTOjad³a). Patronem szko³y zosta³ w³aœnie por. H. Zandbang. Warto 
dodaæ, i¿ obiekt przetrwa³ do pocz. XXI w., kiedy zosta³ rozebrany. 
W pierwszych latach II Rzeczypospolitej odnotowaæ nale¿y istnienie Preparandy Nauczycielskiej w Hucie Miñskiej. By³a to placówka oœwiatowa 
przygotowuj¹ca uczniów do dalszego kszta³cenia w Seminarium Nauczycielskim, m.in. w Siennicy. Funkcjonowa³a od 1921 r., a pierwsz¹ jej kierowniczk¹ 
by³a W³adys³awa Marciniak. Wyj¹tkow¹ placówk¹ ponadpodstawow¹ by³a Szko³a Ogrodniczo-Gospodarcza dla Dziewcz¹t w Ignacowie, która by³a 
wielokrotnie reorganizowana. Funkcjonowa³a przy wspomnianym ju¿ Zak³adzie Wychowawczym dla Dziewcz¹t pod wezwaniem œw. Antoniego 
Padewskiego, powsta³ym w 1895 r. Zak³ad, jak i szko³ê, wspiera³o Towarzystwo Zak³adu Wychowawczego dla Dziewcz¹t pw. Œw. Antoniego Padewskiego 
powsta³e w 1921 r. W Ignacowie prowadzono te¿ kursy gospodarskie dla dziewcz¹t (ogrodnicze, warzywnicze, pszczelnicze, hodowli drobiu i trzody, kroju, 
haftu itp.).

Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim

Po odzyskaniu niepodleg³oœci - w 1922 r. - na terenie gminy znajdowa³o siê 15 szkó³. By³y to szko³y jednoklasowe i dwuklasowe.  Szko³y jednoklasowe wy-
stêpowa³y na terenie ówczesnej gminy w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Kêdzieraku (naucz. E. Rad³owska), w Wiciejowie (naucz. J. Kowalewska), 
Ma³ej Mariance (naucz. Jaku Restau), Budach Janowskich (naucz. Ir. £ugowska), D³u¿ce (naucz. Z. Multanówna), Karolinie (naucz. R. Cudny), Janowie 
(naucz. J. Maguzówna), Anielinie (naucz. J. Multanówna) Gliniaku (vacat), Osinach naucz. W. Przasnek).
Szko³y dwuklasowe by³y zlokalizowane w 3 miejscowoœciach gminy: Stojad³ach (kierownik Michalina Szczepankowska - znana poetka), Królewcu 
(kierownik A. Minkiewiczówna) i w Niedzia³ce (kierownik B. G³adyszówna).  Przez ca³y okres miêdzywojenny trwa³y prace nad usprawnieniem obwo-
dów szkolnych, co ³¹czy³a siê z reorganizacj¹ lub likwidacj¹ najs³abszych szkó³ 1-klasowych.  W roku szkolnym 1932/33 na terenie gminy  znajdowa³o siê 
ju¿ tylko 8 szkó³ powszechnych, w tym  2 szko³y trzyklasowe, 4 szko³y dwuklasowych i 2 szko³y jednoklasowe. Stan organizacyjny szkól przedstawia 
poni¿ej tabela.

Edukacja w 20-leciu miêdzywojennym na terenie dzisiejszej ówczesnej Gminy Miñsk

Tabela: Wykaz szkó³ powszechnym w gm. Miñsk z liczba nauczycieli i uczniów w roku szkolnym 1932/33

1 Stojad³a 3 klas 6 3 3 197 14

2 Ma³a Marjanka 3 klas 6 3 3 152

3 Gliniak 2 klas 5 2 2 140

4 Wiciejów 2 klas 5 2 2 98 25

5 Niedzia³ka 2 klas 5 2 2 99

6 Janów 2 klas 5 2 2 125

7 Królewiec 1 klas 4 1 2 54 1

8 Osiny 1 klas 4 1 1 80

z gm. Miñsk z gm. s¹siedniejoddzia³ów nauczycielisal lekcyjnych  

Lp Miejscowoœæ  Stopieñ organ.

szko³y

Liczba Liczba dzieci

Indywidualne numery rachunków bankowych
Informujemy, ¿e od stycznia 2022 r. ka¿da osoba dokonuj¹ca op³at w Gminie Miñsk Mazowiecki bêdzie posiada³a 

swój indywidualny numer konta bankowego
.

Bêdzie to oznaczaæ, ¿e do jednej osoby zostan¹ przypisane odrêbne numery kont bankowych s³u¿¹ce 
Do dokonywania op³at za:

1. podatek od nieruchomoœci, podatek rolny i podatek leœny
2. odpady komunalne
3. podatek od œrodków transportowych

Indywidualny numer kont bankowych do dokonywania op³at za podatek od nieruchomoœci, rolny i leœny oraz za odpady 
komunalne bêdzie dostarczony do ka¿dej osoby dokonuj¹cej op³at - w formie pisemnej na podany adres miejsca 
zamieszkania lub adres do korespondencji. Indywidualny numer konta bankowego do dokonywania op³at od œrodków 
transportowych bêdzie mo¿na pobraæ w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki w pokoju nr 14.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej 24 stycznia 2022r. – 
równie¿ wprowadzi³ indywidualne numery kont bankowych do dokonywania op³at za wodê i œcieki. 
Nowy numer rachunku bankowego zostanie umieszczony na kolejnej wystawionej fakturze. 

GZGK

Opracowa³a - Edyta Ilona Rek

Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki zs. 
w Stojad³ach obchodzi w tym roku 60-lecie dzia³al-
noœci. W zwi¹zku z jubileuszem przygotowaliœmy 
wiele niespodzianek dla naszych Czytelników. 
Pierwsz¹ z nich jest trwaj¹ce przez ca³y rok zapro-
szenie do podjêcia wyzwania czytelniczego „60 
Ksi¹¿ek na 60 lat BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
Gminy Miñsk Mazowiecki", którego zasady 
przedstawiamy poni¿ej.

Regulamin akcji czytelniczej „60 Ksi¹¿ek na 60 lat 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Gminy Miñsk 
Mazowiecki":
Organizatorem jubileuszowej akcji czytelniczej „60 
Ksi¹¿ek na 60 lat BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
Gminy Miñsk Mazowiecki" jest Biblioteka Pub-
liczna Gminy Miñsk Mazowiecki zs. w Stojad³ach, 
ul. Po³udniowa 20,   05-300 Miñsk Mazowiecki.
Celem akcji jest upamiêtnienie 60-lecia dzia³alnoœci biblioteki oraz zachêcenie do 
czytania. W akcji mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy czytelnik Biblioteki Publicznej Gminy Miñsk 
Mazowiecki zs. w Stojad³ach bez wzglêdu na wiek i d³ugoœæ sta¿u czytelniczego. Aby 
wzi¹æ udzia³ w wyzwaniu czytelniczym i otrzymaæ nagrodê, nale¿y wypo¿yczyæ        
i przeczytaæ co najmniej 30 ksi¹¿ek z Biblioteki Publicznej Gminy Miñsk Mazo-
wiecki zs. w Stojad³ach w terminie 01.01.2022 r.-31.12.2022 r.
Ksi¹¿ki do przeczytania nale¿y wybraæ z listy 60-ciu pozycji zaproponowanych 
przez nasz¹ bibliotekê, stanowi¹cej za³¹cz-nik do niniejszego regulaminu pn. „Lista 
ksi¹¿ek".
Wybór i kolejnoœæ przeczytanych tytu³ów z karty „Lista ksi¹¿ek" s¹ dowolne. Jedna 
ksi¹¿ka mo¿e byæ zaliczona tylko do jednej kategorii z listy. Potwierdzeniem prze-
czytania ksi¹¿ki jest podpis bibliotekarza naszej biblioteki na karcie „Lista ksi¹¿ek".
Aby otrzymaæ kartê „Lista ksi¹¿ek", zapytaj o ni¹ bibliotekarza podczas wizyty w naszej 
bibliotece lub pobierz i wydrukuj j¹ z naszej strony internetowej: www.bp-gminamm.pl. 

Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody ksi¹¿kowe.
Udzia³ w akcji oznacza wyra¿enie przez uczestnika zgody  na nieodp³atne utrwalenie 
swojego wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych oraz publikacjê zdjêæ 
na stronie internetowej organizatora oraz w miesiêczniku gminnym.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u i dopingujemy!

Oprac. Daria Lisiecka

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Mi³osny uk³ad 
Sarah Hogle

Mistrzowska komedia romantyczna, iskrz¹ca siê 
z³oœliwym humorem, zabawna i prawdziwa. Kie-
dy twój najgorszy wróg jest jednoczeœnie twoim 
narzeczonym...Naomi i Nicholas s¹ par¹ idealn¹. 
Wkrótce ma siê odbyæ ich wystawne, eleganckie 
wesele. Tymczasem... maj¹ siebie serdecznie 
doœæ. Niestety osoba, która wycofa siê pierwsza, 
bêdzie musia³a tak¿e pokryæ niebotyczne koszty 
niedosz³ego wesela. Kiedy Naomi orientuje siê, 
¿e nie tylko ona udaje szczêœcie na myœl o wspól-
nej przysz³oœci, oboje rozpoczynaj¹ wojnê pod-
jazdow¹: uciekaj¹ siê do sztuczek, z³oœliwych 
kawa³ów i ró¿nych podstêpów, byle tylko doku-
czyæ drugiemu i zmusiæ go do zerwania. 
Wszystkie chwyty s¹ dozwolone. Okazuje siê jed-
nak, ¿e gdy nie maj¹ ju¿ nic do stracenia, nareszcie 
mog¹ byæ sob¹. Co wiêcej, tak doskonale bawi¹ 
siê, drêcz¹c siê nawzajem, ¿e ca³a sytuacja 
zaczyna nabieraæ zupe³nie innego charakteru.

Opowieœci z trzepaka:
Krótka historia jednego zdjêcia
Paulina Tyczkowska

Rodzinny wehiku³ czasu. Gdy obecni doroœli byli 
dzieæmi, œwiat wygl¹da³ zupe³nie inaczej! Dziœ 
trudno w ogóle wyobraziæ sobie, jak 50 lat temu 
mo¿liwe by³o ¿ycie bez telefonów, Internetu, 
drukarek i telewizji dostêpnej przez ca³¹ dobê. 
Dlatego warto wspólnie wybraæ siê w fascynuj¹c¹ 
podró¿ do czasów, gdy ci, którzy dziœ s¹ doroœli, 
biegali w krótkich spodenkach i dyndali do góry 
nogami na trzepaku, a ich marzeniem by³o zdobyæ 
oran¿adê w proszku! Dlaczego godzina 19.00 
by³a dla ka¿dego dziecka najwa¿niejszym 
momentem dnia?  Czy kupno gumy Donald za 
trzy tysi¹ce z³otych to dobry interes? Po co 
spacerowaæ po ulicy z papierem toaletowym na 
szyi? Dlaczego mandarynki jedliœmy tylko na 
œwiêta?
Niezwyk³e historie i ciekawostki z czasów, gdy 
rodzice i dziadkowie byli mali, inspirowane 
fanpage`em Krótka Historia Jednego Zdjêcia, 
który œledzi prawie 150 000 osób.

Sobowtóry: dublerzy wielkich ludzi
Od Nerona do Putina
Teresa Kowalik, Przemys³aw S³owiñski

Sobowtóry, czyli osoby fizycznie identyczne, 
chocia¿ w ¿aden sposób niespokrewnione, od 
zawsze budzi³y grozê. We wszystkich podaniach 
ludowych obcy brat bliŸniak zwiastowa³ zawsze 
tragediê lub czyj¹œ rych³¹ œmieræ. Nieomal ka¿dy 
wielki w³adca w historii mia³ swoich sobowtórów, 
którzy go zastêpowali, myl¹c w ten sposób spis-
kowców czyhaj¹cych na ¿ycie monarchy. Przez 
ca³e wieki szefowie policji, kontrwywiadu i ochro-
ny osobistej g³ów koronowanych u¿ywali sobo-
wtórów dla przechytrzenia przeciwnika. Wiele 
postaci historycznych dorobi³o siê niechcianych 
dublerów - samozwañców, którzy próbowali za-
garn¹æ tron lub pogrzaæ siê w cieple s³awy 
w³adców. Ostatni¹ grupê tajemniczych postaci 
stanowi¹ matrioszki - agenci podstawieni w miej-
sce osób publicznych by manipulowaæ emocjami 
spo³eczeñstw.

Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki zaprasza uczniów szkó³ 
gminnych do udzia³u w 45. edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”. Pierwsze etapy to przes³uchania szkolne, gminne i powiatowe:

• do 11 marca 2022 r. – eliminacje w poszczególnych szko³ach gminnych;

• 15 marca, godz. 10.00 – eliminacje gminne w Bibliotece Publicznej 
Gminy Miñsk Mazowiecki zs. w Stojad³ach;

• 24 marca, godz. 9.00 - eliminacje powiatowe w Miejskim Domu Kultury      
w Miñsku Mazowieckim.

Wy³onieni zwyciêzcy zmierz¹ siê w finale, który odbêdzie siê 9 i 10 kwietnia 
2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warsza-wie. 
Zwieñczeniem konkursu bêdzie koncert fina³owy laureatów tego-rocznej 
edycji 24 kwietnia, równie¿ w siedzibie MIK. Regulamin konkursu dostêpny 
jest na stronie:www.mik.waw.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-45-konkursie-
recytatorskim-warszawska-syrenka.

Oprac. Daria Lisiecka

KONKURS
RECYTATORSKI
„Warszawska

Syrenka”

STOJADLA CHALLENGE!



ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

 
jacek@modelex.pl

604 44 22 45

latamy
filmujemy

fotografujemy

zdjêcia i filmy z lotu ptaka
dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

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

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 

 


