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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Szanowni Pañstwo,

Sierpieñ jest dla Polaków miesi¹cem szczegól-
nym. To czas najwiêkszych zrywów narodo-
wych w naszej historii. W tym roku obcho-
dziliœmy 100 rocznicê Bitwy Warszawskiej, 
kiedy Polska odpar³a bolszewick¹ agresjê, za-
gra¿aj¹c¹ utrat¹ odzyskanej niedawno niepodle-
g³oœci. Wydarzenie to nazywane jest Cudem 
nad Wis³¹. Pamiêtajmy jednak, ¿e ów cud wyni-
ka³ przede wszystkim z odwagi ¿o³nierzy i dos-
kona³ego dowodzenia polsk¹ armi¹. To by³ 
wielki sukces, dziêki któremu odrodzi³o siê 
nasze nowe pañstwo - Druga Rzeczpospolita. Z kolei 1 sierpnia 1944  wybuch³o 
Powstanie Warszawskie - najwiêksza akcja zbrojnego podziemia w okupowanej 
Europie. Przez 63 dni ¿o³nierze AK prowadzili heroiczn¹ i osamotnion¹ walkê   
o niepodleg³¹ Polskê. Powstanie Warszawskie by³o ostatnim w czasie drugiej 
wojny œwiatowej tak dramatycznym aktem polskiej walki o niepodleg³oœæ 
Rzeczypospolitej i wolnoœæ jej obywateli.
Pamiêtamy tak¿e o wydarzeniach z sierpnia 1980 roku, kiedy to masowe strajki  
i wyst¹pienia protestacyjne, doprowadzi³y do powstania Solidarnoœci oraz zapo-
cz¹tkowa³y przemiany spo³eczno-ustrojowe w PRL. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ 
protestów by³y podwy¿ki cen, na które najwiêksze zak³ady przemys³owe odpo-
wiedzia³y fal¹ strajków. 14 sierpnia strajk rozpoczê³a Stocznia Gdañska, w któ-
rej poza postulatami gospodarczymi, wysuwano równie¿ ¿¹dania o charakterze 
politycznym. Powsta³ wówczas Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy, który 
sformu³owa³ s³ynne postulaty. Zosta³y one 31 sierpnia zaakceptowane przez 
w³adze komunistyczne, a rz¹d zawar³ tzw. porozumienia sierpniowe z trzema 
g³ównymi komitetami strajkowymi, czego bezpoœrednim skutkiem by³o zareje-
strowanie ogólnopolskiego Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodo-
wego „Solidarnoœæ”.
Dzisiaj ciesz¹c siê wolnym Pañstwem nie zapominajmy o bohaterach tamtych 
dni. Ich g³êboki patriotyzm, bezprzyk³adne mêstwo, gotowoœæ do z³o¿enia 
ofiary w imiê dobra ojczyzny oraz wiara w to, ¿e ogromny wysi³ek i przelana 
krew nie bêd¹ zmarnowane - to idee, które powinniœmy dziœ szczególnie 
pielêgnowaæ.
1 wrzeœnia rozpoczyna siê nowy rok szkolny 2020/2021. Dotychczas po waka-
cyjnym odpoczynku do szkó³ wchodziliœmy z nadziejami, marzeniami i ambit-
nymi planami. Jednak w obliczu niegasn¹cej epidemii SARS-CoV-2 musimy 
spojrzeæ na tê datê z zupe³nie innej perspektywy.
Mogê Pañstwa zapewniæ, ¿e w³adze samorz¹dowe Gminy Miñsk Mazowiecki 
do³o¿¹ wszelkich starañ, aby w tym szczególnym czasie epidemii stworzyæ 
bezpieczne warunki do nauki i pracy. ¯yczê wszystkim u progu nowego roku 
szkolnego przede wszystkim zdrowia i wytrwa³oœci. Pomimo niesprzyjaj¹cych 
okolicznoœci, niech szko³a kojarzy siê wszystkim z miejscem przyjaznym i bez-
piecznym, gdzie zdobywanie i poszerzanie wiedzy, odnajdywanie samego siebie 
w nowej rzeczywistoœci  czy rozwój w³asnych uzdolnieñ staje siê fascynuj¹c¹ 
wycieczk¹ w nieznane oraz wiary we w³asne mo¿liwoœci. Niech nowy rok 
szkolny bêdzie dla nas wszystkich udany i pomyœlny. 
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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.

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Zakoñczy³ siê ju¿ tradycyjny letni obóz miñs-
kich harcerzy w Lubiatowie. Z oczywistych po-
wodów tegoroczny wypoczynek m³odzie¿y od-
by³ siê w niecodziennych okolicznoœciach, 
chocia¿ i miejsce obozowiska, i terminy wy-
jazdów by³y takie same, jak w latach poprze-
dnich. Na dwóch turnusach przebywa³o ³¹cznie 
70 harcerzy i zuchów. M³odzie¿ dzielnie znosi³a 
utrudnienia zwi¹zane z pandemi¹ koronowi-
rusa. Wszyscy uczestnicy letniego wypoczyn-
ku zdrowi i zadowoleni wrócili ju¿ do domów.

Program 300+

Œwiêto Lotnictwa Polskiego – polskie œwiêto 
wojskowe obchodzone corocznie 28 sierpnia 
na podstawie decyzji Ministra Obrony Naro-
dowej z 1993 roku, podpisanej przez prezy-
denta Lecha Wa³êsê. Jest to wspólne œwiêto 
lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz prze-
mys³u lotniczego. I z tej okazji chcielibyœmy 
w tym miejscu z³o¿yæ wszystkim lotniczkom  
i lotnikom ¿yczenia wspania³ych lotów, i tylu 
l¹dowañ co startów!

W zwi¹zku z modernizacj¹ stacji PKP Warszawa 
Rembertów, w okresie 17 sierpnia - 4 wrzeœnia 
wyst¹pi¹ utrudnienia na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Warszawa Rembertów. Niestety, 
te perturbacje w kursowaniu poci¹gów przek³a-
daj¹ siê tak¿e na opóŸnienia w relacjach do 
Miñska Mazowieckiego.

Planowany porz¹dek obrad
XIX sesji Rady Gminy

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej  przypo-
mina, i¿ wnioski o ustalenie prawa do œwiad-
czenia DOBRY START (300+), sk³adaæ mo¿na  
drog¹ elektroniczn¹ lub osobiœcie w siedzibie 
Oœrodka. Z³o¿enie wniosku o ustalenie prawa 
do œwiadczenia DOBRY START w sierpniu 
gwarantuje wyp³atê œwiadczenia nie póŸniej ni¿ 
do 30 wrzeœnia. Gdy wniosek zostanie z³o¿ony 
w kolejnych miesi¹cach, to wsparcie trafi do 
rodziny w ci¹gu 2 miesiêcy.
Œwiadczenie Dobry Start nie przys³uguje na 
dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkola oraz dzie-
ci realizuj¹ce roczne przygotowanie przed-
szkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub 
szkole. Program nie obejmuje równie¿ studentów.

MZM Œwiêto Lotnictwa

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoœci 
2. Uchwalenie porz¹dku obrad sesji Rady Gminy
3. Przyjêcie protoko³u z XVIII sesji Rady Gminy
4. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za rok 
2019 i debata nad Raportem
6. Uchwa³a w sprawie wotum zaufania dla Wójta 
Gminy Miñsk Mazowiecki
7. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy 
Miñsk Mazowiecki za 2019 r.:
a) przedstawienie uchwa³y Nr Si.169.2020 SOR 
Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii     
o przed³o¿onym przez Wójta Gminy sprawozdaniu 
z wykonania bud¿etu za 2019 r.
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej
c) przedstawienie uchwa³y Nr Si.268.2020 SOR 
Izby Obrachunkowej  w sprawie opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, dotycz¹cym 
absolutorium dla Wójta Gminy za 2019 r.
8. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gminy wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania bud¿etu za 2019 r.
9. Uchwa³a w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Miñsk Mazowiecki za 2019 r.
10. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok
11. Uchwa³a w sprawie zmian w Wieloletniej   Pro-
gnozie Finansowej Gminy na lata 2020-2028
12. Uchwa³a w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwa³y bud¿etowej gminy Miñsk Mazowiecki
13. Uchwa³a w sprawie zwolnienia  Gminnego 
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Miñsku Maz. 
z obowi¹zku wp³aty do bud¿etu Gminy nadwy¿ki 
œrodków obrotowych za 2019 rok
14. Uchwa³a w sprawie okreœlenia œredniej ceny 
jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 
2020/2021
15. Uchwa³a w sprawie w sprawie funkcjonowania 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stojad³ach oraz 
nadania jej statutu 
16. Uchwa³a w sprawie zawarcia porozumienia   
dotycz¹cego wspó³dzia³ania Gmin wchodz¹cych  
w sk³ad aglomeracji Miñsk Mazowiecki przy 
realizacji  zadania  polegaj¹cego  na wyznaczeniu 
obszaru i granic aglomeracji Miñsk Mazowiecki
17. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na za-
warcie porozumienia miêdzygminnego
18. Uchwa³a w sprawie przyjêcia stanowiska w za-
kresie gospodarki odpadami komunalnymi
19. Uchwa³a w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
³alnoœæ Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki
20. Uchwa³a w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi 
Józefów
21. Uchwa³a w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi 
Brzóze
22. Wolne wnioski
23. Zamkniêcie obrad

Koniec wakacji - Lubiatowo

OpóŸnienia poci¹gów

Nowy odcinek autostrady A2

Od po³owy miesi¹ca mo¿emy siê cieszyæ no-
wym, kilku kilometrowym odcinkiem A2. Omi-
jaj¹c Dêbe Wielkie skracamy troszkê czas po-
dró¿y samochodem do Warszawy.
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Gminy Miñsk Mazowiecki
7. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy 
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Koniec wakacji - Lubiatowo

OpóŸnienia poci¹gów

Nowy odcinek autostrady A2

Od po³owy miesi¹ca mo¿emy siê cieszyæ no-
wym, kilku kilometrowym odcinkiem A2. Omi-
jaj¹c Dêbe Wielkie skracamy troszkê czas po-
dró¿y samochodem do Warszawy.
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18 sierpnia 2020 roku, podczas 3-go dnia obchodów, zorganizowanych 
przez Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki we wspó³pracy ze Starost¹ Miñ-
skim oraz Burmistrzem Miasta Miñsk Mazowiecki, odby³o siê ods³oniê-
cie tablicy pami¹tkowej w Janowie, upamiêtniaj¹cej dzia³ania zbrojne 
prowadzone na polach Janowskich, podczas trwania Bitwy Warsza-
wskiej w 1920 r. Punkt o godzinie 14:00, uroczystoœci otwiera³y akro-
bacje powietrzne naszych lotników z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego   
w Janowie. Uroczystego przeciêcia wstêgi dokona³ Wójt Gminy Miñsk 
Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski wraz z Dowódc¹ 23 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego P³k. Dypl. pil. Krzysztof Stobiecki. To wa¿ne 
wydarzenie pozostawi³o materialny œlad w historii oraz pamiêci nas 
wszystkich i przysz³ych pokoleñ. Podczas uroczystoœci nast¹pi³o 
wrêczenie medali, które zosta³y wykonane na t¹ szczególn¹ okolicznoœæ 
- 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, bêd¹c unikatow¹ pami¹tk¹ dla 
obdarowanych.
Medalami zostali odznaczeni:
• Szko³a Podstawowa im. Józefa Pi³sudskiego w Zamieniu, 
reprezentowana przez Pani¹ Dyrektor Ewê Szaniawsk¹ - Strzeleck¹.

• Szko³a Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance, 
reprezentowana przez Pani¹ Dorotê Fos.

• Szko³a Podstawowa im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie, 
reprezentowana przez Pana Dyrektora Jerzego Wierzbickiego

• So³ectwo Janów, reprezentowane przez So³tysa Marka Prasa³a.

• Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej w Miñsku Mazowieckim, 
reprezentowany przez Prezesa S³awomira Barankiewicza.

• Rada Gminy Miñsk Mazowiecki,
reprezentowana przez Przewodnicz¹cego Rady Przemys³awa Wojdê.

• Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej
„3 Bastion Grolman”, reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia 
Micha³a Krzy¿aniaka.

• Wykonawca i Autor p³yty pami¹tkowej Pan Krzysztof Wo³kiewicz - 
Zak³ad Obróbki Kamienia „Wo³kiewicz”.

Na uroczystoœæ przybyli przedstawiciele dwóch grup rekonstrukcyjnych 
wraz z Prezesem Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej
 „3 Bastion Grolman” - Micha³em  Krzy¿aniakiem.
Obecnoœæ zaproszonych by³a tym cenniejsza, ¿e grupy maj¹ œcis³e 
powi¹zanie z Bastionem 57 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej, walcz¹cym 
na polach Janowa. S³owa wielkiego uznania nale¿¹ siê Dyrektorowi 
Ziemi Miñskiej Leszkowi Celejowi, za pomoc  w zorganizowaniu tego 
wa¿nego, dla Gminy Miñsk Mazowiecki i jej mieszkañców, dnia.

W celu upamiêtnienia tego okresu na ziemiach Gminy Miñsk Mazowie-
cki, przygotowaliœmy dla Pañstwa publikacjê dostêpn¹ on-line.
Publikacja znajduje siê na stronie www.minskmazowiecki.pl w zak³adce 
Rekreacja.  Jest to pierwsze opracowanie wydarzeñ z 1920 roku w ujêciu 
naszej gminy. Ni¿ej zamieszczamy  fragment publikacji: 

„Podkreœliæ te¿ warto, i¿ dzia³ania wojsk polskich spotka³y  siê z 
przychyln¹ postaw¹ ludnoœci wiejskiej, która wyst¹pi³a przeciwko 
wycofuj¹cym siê oddzia³om Armii Czerwonej.  Jak zaznaczy³ badacz 
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tego okresu Janusz Szczepañski, ch³opi z okolic Miñska Mazowieckiego 
i Wyszkowa zagarniali sowieckie tabory, rozbrajali nieprzyjacielskich 
¿o³nierzy. Ch³opi te¿ zg³aszali  siê na ochotnika do s³u¿by wojskowej. 
Wymowny te¿ jest przekaz Ÿród³owy z cytowanej ju¿ pracy o 14 DP:  
„Uzbrojeni ch³opi spieszyli do nas na ochotnika. Byli pomiêdzy nimi 
starcy i prawie dzieci. Wszyscy prosili o w³¹czenie ich do kompanii na 
ochotnika i wyra¿ali swój zapa³ i ochotê...”. Ludnoœæ zamieszka³a 
wzd³u¿ torów kolejowych wspar³a te¿ dzia³ania polskich poci¹gów pan-
cernych. Posuwanie siê poci¹gów podczas walk pod Radzyminem i Miñ- 
skiem Mazowieckim opóŸnia³y zniszczone tory kolejowe i mosty. Dodat-
kowo ich za³ogi stacza³y ci¹g³e walki z nieprzyjacielem. I te dzia³ania 
spotka³y siê z pomoc¹ cywilów. Wspomina o tym „Kurier Poranny” z 22 
sierpnia 1920 r., którego stosowny fragment warto zacytowaæ „co nale¿y 
podnieœæ z wielk¹ pochwa³¹ i uznaniem, ludnoœæ miejscowa: zarówno 
dopomaga³a ona do naprawy toru i gaszenia ognia przy pal¹cych siê 
mostach”. Swoje zaanga¿owanie mieszkañcy wsi okupili tak¿e krwi¹.  
W dniu 18 sierpnia o godz. 8 rano w Mieni podczas rozbrajania bolsze-
wików zosta³ zabity Józef Wójcik l. 53 gospodarza z Anieliny, natomiast 
Józef Rynkiewicz l. 35  mieszkaniec gminy £ukówiec, pad³ w boju z bol-
szewikami. Stosowny akt zgonu sporz¹dzono w miñskiej kancelarii pa-
rafialnej. W walce z najazdem bolszewickim z terenu gminy Miñsk, 
poleg³o 20 osób. Wszyscy zostali upamiêtnieni w koœciele miñskim 
tablic¹ epitafijn¹ ods³oniêta w 10 rocznicê wydarzeñ.”

W tym roku mija równo sto lat od zwyciêskiej 

Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wis³¹. 

Znaczenie historyczne tej ciê¿kiej i nierównej walki 

jest podwójne. Polska, która uzyska³a niepodleg³oœæ 

po 123 latach, zosta³a ponownie zaatakowana. 

Samotnie broni¹c swej, 

tak wa¿nej i upragnionej wolnoœci, 

powstrzyma³a ekspansjê bolszewików w Europie. 

100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920

„Rozbili cofaj¹cy siê od strony Warszawy 
oddzia³ bolszewicki...

Polacy wziêli oko³o 320 jeñców
Zdobyli 6 dzia³ i 2 karabiny maszynowe  
I sztandar

HO£D – WDZIÊCZNOŒÆ – CZEŒÆ”

Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920

Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w Janowie

Opracowanie i zdjêcia: Edyta RekOpracowanie: Edyta Rek
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Po zakoñczeniu ¿niw rolnicy z ca³ej Polski bêd¹ mieli jeszcze jeden 
bardzo wa¿ny obowi¹zek do wype³nienia. Chodzi o Powszechny Spis 
Rolny, który potrwa od 1 wrzeœnia do 30 listopada br. Nie trzeba 
czekaæ na wizytê rachmistrza  warto spisaæ siê samemu przez Internet 
lub umówiæ siê na spis telefoniczny. Powszechny Spis Rolny 2020 
obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najwa¿niejsze badanie 
polskiego rolnictwa jego ostatnia edycja odby³a siê 10 lat temu. Przygo-
towania do spisu trwaj¹ w ca³ym kraju, równie¿ w naszej gminie.
Organizacja spisu w naszej gminie 
Spis rolny rozpocznie siê we wrzeœniu, ale intensywne prace przygoto-
wawcze trwaj¹ ju¿ od d³u¿szego czasu. Oprócz GUS i Urzêdu Statysty-
cznego w Warszawie, który nadzoruje organizacjê spisu na Mazowszu, do 
pracy w³¹czy³ siê samorz¹d lokalny, w tym równie¿ nasza gmina.
Utworzone zosta³o Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za 
przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizacjê gmin-
nego punktu spisowego oraz popularyzacjê spisu w naszej gminie. Jed-
nym z najwa¿niejszych zadañ Gminnego Biura Spisowego jest przepro-
wadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych. Kandydaci do pracy w na-
szej gminie maj¹ obowi¹zek odbyæ odpowiednie szkolenie zakoñczone 
egzaminem. Osoby, które zdadz¹ egzamin z najlepszymi wynikami w gmi-
nie, w paŸdzierniku rozpoczn¹ pracê w terenie. 
Dlaczego TRZEBA i WARTO siê spisaæ?
Udzia³ w spisie rolnym jest obowi¹zkowy. Osoby uchylaj¹ce siê od tego 
obowi¹zku zgodnie z ustaw¹ o statystyce publicznej mog¹ podlegaæ od-
powiednim sankcjom. Rolnicy nie maj¹ zreszt¹ powodów do unikania 
spisu: pytania dotycz¹ wy³¹cznie danego gospodarstwa i prowadzonej 
produkcji. Nie ma te¿ pytañ o wysokoœæ dochodów rolnika, tylko o ich 
strukturê. 
Z punktu widzenia ka¿dego rolnika warto sobie uœwiadomiæ, ¿e Pow-
szechny Spis Rolny - jako badanie obejmuj¹ce wszystkie gospodarstwa 
rolne w kraju - jest jedynym Ÿród³em informacji pozwalaj¹cym na ocenê 
stanu polskiego rolnictwa. Dziêki niemu mo¿emy zdiagnozowaæ bie¿¹c¹ 
sytuacjê, ale te¿ zaobserwowaæ zmiany, jakie zasz³y na przestrzeni ostat-
nich 10 lat w strukturze i dzia³alnoœci gospodarstw rolnych. 
Zebrane podczas spisów rolnych dane s¹ wykorzystywane przez instytu-
cje rz¹dowe i samorz¹dowe w tym równie¿ przez nasz¹ gminê. Dziêki tym 
danym mo¿emy podejmowaæ dzia³ania wspieraj¹ce naszych rolników na 
poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udzia³ w spisie rolnicy poœrednio 
zyskuj¹ realny wp³yw na zmiany zachodz¹ce w najbli¿szym otoczeniu.
Nie mo¿na te¿ zapominaæ o korzyœciach p³yn¹cych ze spisu w kontekœcie 
unijnej polityki rolnej. Jak ka¿de pañstwo UE, Polska jest zobowi¹zana do 
przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne 
pañstwa cz³onkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane by³y porównywalne 
dla ca³ej Unii. Jest to wa¿ne przy kszta³towaniu wspólnej polityki rolnej, 
czyli np. ustalaniu dop³at dla rolników. 
Jakie bêd¹ pytania?
W spisie rolnym bêd¹ zbierane dane dotycz¹ce m.in.: po³o¿enia i po-
wierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju u¿ytkowanych 
gruntów, upraw, zu¿ycia nawozów, pog³owia zwierz¹t gospodarskich, ro-
dzaju budynków gospodarskich, a tak¿e wk³adu pracy w gospodarstwo 
rolne u¿ytkownika i cz³onków jego gospodarstwa domowego oraz praco-
wników najemnych. Warto zawczasu przygotowaæ niezbêdne dokumenty 
i mieæ je przy sobie podczas wype³niania formularza.
Formularz spisowy ma formê elektroniczn¹ i liczba pytañ bêdzie zale¿eæ 
od dzia³alnoœci gospodarstwa. Jeœli dany rolnik ogranicza siê do produkcji 
na w³asne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza ¿ywego, to bêdzie 
musia³ odpowiedzieæ na mniej pytañ ni¿ u¿ytkownik du¿ego gospodar-
stwa o zró¿nicowanej strukturze produkcyjnej. 
W razie w¹tpliwoœci co do treœci czy zakresu pytañ nale¿y siê skontakto-
waæ z infolini¹ spisow¹:  22  279  99  99
Zachowaj list od Prezesa GUS!
Ka¿dy u¿ytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma jeszcze przed roz-
poczêciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa 
G³ównego Urzêdu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do od-

R o l n i k u 
biorcy o ci¹¿¹cym na nim obowi¹zku spisania siê, list zawiera wa¿ne in-
formacje potrzebne do logowania siê w aplikacji spisowej. Dlatego pismo 
Prezesa GUS nale¿y zachowaæ - przynajmniej do momentu pomyœlnego 
zakoñczenia samospisu internetowego.
Najlepiej przez Internet  w domu lub w naszym Urzêdzie 
Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej 
kolejnoœci powinni pomyœleæ rolnicy. Jest to metoda wygodna, poniewa¿ 
spisaæ siê mo¿na samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z do-
stêpem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytu-
acji samospis internetowy ma tê wielk¹ przewag¹ nad bezpoœredni¹ roz-
mow¹ z rachmistrzem, ¿e nie wymaga kontaktu z osobami z zewn¹trz.
Dla rolników, którzy nie posiadaj¹ komputera lub telefonu z dostêpem do 
Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu 
Spisowego, w którym bêdzie mo¿na siê spisaæ samodzielnie. 
Jeœli rolnik z jakichœ wa¿nych powodów nie mo¿e lub nie chce spisaæ siê 
przez Internet, powinien zadzwoniæ na infoliniê spisow¹ i spisaæ siê przez 
telefon. 
Rachmistrze w terenie
Jeœli rolnik nie skorzysta z ¿adnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub 
telefon), mo¿e spodziewaæ siê wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy 
powinni pamiêtaæ, ¿e w takim przypadku nie bêd¹ ju¿ mogli odmówiæ 
udzielenia odpowiedzi i prze³o¿yæ spisu na inny termin.
Rachmistrz bêdzie mia³ przy sobie specjalny identyfikator wydany przez 
Urz¹d Statystyczny w Warszawie. W razie w¹tpliwoœci mo¿na zweryfi-
kowaæ to¿samoœæ rachmistrza dzwoni¹c na infoliniê spisow¹:
22  279  99  99.
Dane bêd¹ bezpieczne
Zebrane podczas spisu dane chronione s¹ tajemnic¹ statystyczn¹: pod ¿ad-
nym pozorem, nawet na wniosek organów œcigania, nie mo¿na ujawniaæ 
jednostkowych danych podanych w trakcie badañ realizowanych na rzecz 
statystyki publicznej. Obowi¹zek zachowania tajemnicy jest na³o¿ony na 
wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej. 
Spis rolny wa¿ny dla nas wszystkich
Spis rolny jest wydarzeniem o du¿ym znaczeniu, równie¿ dla osób nie ma-
j¹cych z rolnictwem czy wsi¹ wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa 
przypomnia³a nam, jak wa¿ne jest zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœ-
ciowego. To przecie¿ w g³ównej mierze rola rolnictwa. Warto wiêc wspie-
raæ spis rolny, nawet jeœli nie jesteœmy rolnikami i nie bierzemy udzia³u    
w spisie. Mo¿na to zrobiæ chocia¿by poprzez udostêpnianie informacji     
o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu w mediach spo-
³ecznoœciowych.
Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachêcamy zw³aszcza 
te osoby, które s¹ zaanga¿owane w ¿ycie naszej spo³ecznoœci lokalnej        
i udzielaj¹ siê w organizacjach, ko³ach i grupach dzia³aj¹cych w naszej 
gminie. Dziêki swojej aktywnoœci i bogatej siatce kontaktów mog¹ do-
cieraæ z najwa¿niejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych 
rolników i ich rodzin. 

Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
- jeœli ktoœ nie posiada odpowiedniego sprzêtu lub Internetu, powinien 
skorzystaæ z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzêdzie
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpoœredni z rachmistrzem terenowym
(Rachmistrze rozpoczn¹ pracê 1 paŸdziernika 2020 r.).
Infolinia spisowa: 22  279  99  99

Wiêcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: Https://spisrolny.gov.pl/ 

PODSTAWOWE INFORMACJE
O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 wrzeœnia - 30 listopada 2020 r.
Dane zbierane wg. stanu na 1 czerwca 2020 r.

wype³nij obowi¹zek i weŸ udzia³ w spisie!

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

kanalizacja sanitarna

nowoczesne oprawy 
oœwietleniowe LED

Realizacja zadania:

„Budowa oœwietlenia ulicznego
na terenie gminy Miñsk Mazowiecki

Lokalizacja prac:

OSINY NOWE - ul. Warszawska
HUTA MIÑSKA - ul. D³uga

MIKANÓW - w pasie drogi gminnej nr 236

Wartoœæ prac inwestycyjnych:

z³ 208 997,-

Termin realizacji:

grudzieñ 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci 
Nowe Osiny i Osiny, czêœæ po³udniowa (etap II)

kana³y sanitarne - 2533,5 m
termin zakoñczenia prac - wrzesieñ 2020

wartoœæ zadania:
1 276 178,11z³ 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowoœci Targówka, ul. Kolejowa (etap II)

kana³y sanitarne - 256,5 m
termin zakoñczenia prac - wrzesien 2020

wartoœæ zadania:
173 446,27 z³

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Leœnej w Kolonii Janów

zadania A
kana³y sanitarne - 1215,5 m

termin zakoñczenia prac - wrzesieñ 2020
wartoœæ zadania:

821 640,00 z³

zadania B
kana³y sanitarne - 81,7 m

ruroci¹g t³oczny - 378,8 m
przepompownia œcieków z zasilaniem - 1kpl. 

termin zakoñczenia prac - sierpieñ 2020
wartoœæ zadania:

205 779,00 z³

foto: Jacek Maria Jeliñski
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Po zakoñczeniu ¿niw rolnicy z ca³ej Polski bêd¹ mieli jeszcze jeden 
bardzo wa¿ny obowi¹zek do wype³nienia. Chodzi o Powszechny Spis 
Rolny, który potrwa od 1 wrzeœnia do 30 listopada br. Nie trzeba 
czekaæ na wizytê rachmistrza  warto spisaæ siê samemu przez Internet 
lub umówiæ siê na spis telefoniczny. Powszechny Spis Rolny 2020 
obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najwa¿niejsze badanie 
polskiego rolnictwa jego ostatnia edycja odby³a siê 10 lat temu. Przygo-
towania do spisu trwaj¹ w ca³ym kraju, równie¿ w naszej gminie.
Organizacja spisu w naszej gminie 
Spis rolny rozpocznie siê we wrzeœniu, ale intensywne prace przygoto-
wawcze trwaj¹ ju¿ od d³u¿szego czasu. Oprócz GUS i Urzêdu Statysty-
cznego w Warszawie, który nadzoruje organizacjê spisu na Mazowszu, do 
pracy w³¹czy³ siê samorz¹d lokalny, w tym równie¿ nasza gmina.
Utworzone zosta³o Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za 
przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizacjê gmin-
nego punktu spisowego oraz popularyzacjê spisu w naszej gminie. Jed-
nym z najwa¿niejszych zadañ Gminnego Biura Spisowego jest przepro-
wadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych. Kandydaci do pracy w na-
szej gminie maj¹ obowi¹zek odbyæ odpowiednie szkolenie zakoñczone 
egzaminem. Osoby, które zdadz¹ egzamin z najlepszymi wynikami w gmi-
nie, w paŸdzierniku rozpoczn¹ pracê w terenie. 
Dlaczego TRZEBA i WARTO siê spisaæ?
Udzia³ w spisie rolnym jest obowi¹zkowy. Osoby uchylaj¹ce siê od tego 
obowi¹zku zgodnie z ustaw¹ o statystyce publicznej mog¹ podlegaæ od-
powiednim sankcjom. Rolnicy nie maj¹ zreszt¹ powodów do unikania 
spisu: pytania dotycz¹ wy³¹cznie danego gospodarstwa i prowadzonej 
produkcji. Nie ma te¿ pytañ o wysokoœæ dochodów rolnika, tylko o ich 
strukturê. 
Z punktu widzenia ka¿dego rolnika warto sobie uœwiadomiæ, ¿e Pow-
szechny Spis Rolny - jako badanie obejmuj¹ce wszystkie gospodarstwa 
rolne w kraju - jest jedynym Ÿród³em informacji pozwalaj¹cym na ocenê 
stanu polskiego rolnictwa. Dziêki niemu mo¿emy zdiagnozowaæ bie¿¹c¹ 
sytuacjê, ale te¿ zaobserwowaæ zmiany, jakie zasz³y na przestrzeni ostat-
nich 10 lat w strukturze i dzia³alnoœci gospodarstw rolnych. 
Zebrane podczas spisów rolnych dane s¹ wykorzystywane przez instytu-
cje rz¹dowe i samorz¹dowe w tym równie¿ przez nasz¹ gminê. Dziêki tym 
danym mo¿emy podejmowaæ dzia³ania wspieraj¹ce naszych rolników na 
poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udzia³ w spisie rolnicy poœrednio 
zyskuj¹ realny wp³yw na zmiany zachodz¹ce w najbli¿szym otoczeniu.
Nie mo¿na te¿ zapominaæ o korzyœciach p³yn¹cych ze spisu w kontekœcie 
unijnej polityki rolnej. Jak ka¿de pañstwo UE, Polska jest zobowi¹zana do 
przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne 
pañstwa cz³onkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane by³y porównywalne 
dla ca³ej Unii. Jest to wa¿ne przy kszta³towaniu wspólnej polityki rolnej, 
czyli np. ustalaniu dop³at dla rolników. 
Jakie bêd¹ pytania?
W spisie rolnym bêd¹ zbierane dane dotycz¹ce m.in.: po³o¿enia i po-
wierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju u¿ytkowanych 
gruntów, upraw, zu¿ycia nawozów, pog³owia zwierz¹t gospodarskich, ro-
dzaju budynków gospodarskich, a tak¿e wk³adu pracy w gospodarstwo 
rolne u¿ytkownika i cz³onków jego gospodarstwa domowego oraz praco-
wników najemnych. Warto zawczasu przygotowaæ niezbêdne dokumenty 
i mieæ je przy sobie podczas wype³niania formularza.
Formularz spisowy ma formê elektroniczn¹ i liczba pytañ bêdzie zale¿eæ 
od dzia³alnoœci gospodarstwa. Jeœli dany rolnik ogranicza siê do produkcji 
na w³asne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza ¿ywego, to bêdzie 
musia³ odpowiedzieæ na mniej pytañ ni¿ u¿ytkownik du¿ego gospodar-
stwa o zró¿nicowanej strukturze produkcyjnej. 
W razie w¹tpliwoœci co do treœci czy zakresu pytañ nale¿y siê skontakto-
waæ z infolini¹ spisow¹:  22  279  99  99
Zachowaj list od Prezesa GUS!
Ka¿dy u¿ytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma jeszcze przed roz-
poczêciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa 
G³ównego Urzêdu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do od-

R o l n i k u 
biorcy o ci¹¿¹cym na nim obowi¹zku spisania siê, list zawiera wa¿ne in-
formacje potrzebne do logowania siê w aplikacji spisowej. Dlatego pismo 
Prezesa GUS nale¿y zachowaæ - przynajmniej do momentu pomyœlnego 
zakoñczenia samospisu internetowego.
Najlepiej przez Internet  w domu lub w naszym Urzêdzie 
Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej 
kolejnoœci powinni pomyœleæ rolnicy. Jest to metoda wygodna, poniewa¿ 
spisaæ siê mo¿na samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z do-
stêpem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytu-
acji samospis internetowy ma tê wielk¹ przewag¹ nad bezpoœredni¹ roz-
mow¹ z rachmistrzem, ¿e nie wymaga kontaktu z osobami z zewn¹trz.
Dla rolników, którzy nie posiadaj¹ komputera lub telefonu z dostêpem do 
Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu 
Spisowego, w którym bêdzie mo¿na siê spisaæ samodzielnie. 
Jeœli rolnik z jakichœ wa¿nych powodów nie mo¿e lub nie chce spisaæ siê 
przez Internet, powinien zadzwoniæ na infoliniê spisow¹ i spisaæ siê przez 
telefon. 
Rachmistrze w terenie
Jeœli rolnik nie skorzysta z ¿adnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub 
telefon), mo¿e spodziewaæ siê wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy 
powinni pamiêtaæ, ¿e w takim przypadku nie bêd¹ ju¿ mogli odmówiæ 
udzielenia odpowiedzi i prze³o¿yæ spisu na inny termin.
Rachmistrz bêdzie mia³ przy sobie specjalny identyfikator wydany przez 
Urz¹d Statystyczny w Warszawie. W razie w¹tpliwoœci mo¿na zweryfi-
kowaæ to¿samoœæ rachmistrza dzwoni¹c na infoliniê spisow¹:
22  279  99  99.
Dane bêd¹ bezpieczne
Zebrane podczas spisu dane chronione s¹ tajemnic¹ statystyczn¹: pod ¿ad-
nym pozorem, nawet na wniosek organów œcigania, nie mo¿na ujawniaæ 
jednostkowych danych podanych w trakcie badañ realizowanych na rzecz 
statystyki publicznej. Obowi¹zek zachowania tajemnicy jest na³o¿ony na 
wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej. 
Spis rolny wa¿ny dla nas wszystkich
Spis rolny jest wydarzeniem o du¿ym znaczeniu, równie¿ dla osób nie ma-
j¹cych z rolnictwem czy wsi¹ wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa 
przypomnia³a nam, jak wa¿ne jest zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœ-
ciowego. To przecie¿ w g³ównej mierze rola rolnictwa. Warto wiêc wspie-
raæ spis rolny, nawet jeœli nie jesteœmy rolnikami i nie bierzemy udzia³u    
w spisie. Mo¿na to zrobiæ chocia¿by poprzez udostêpnianie informacji     
o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu w mediach spo-
³ecznoœciowych.
Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachêcamy zw³aszcza 
te osoby, które s¹ zaanga¿owane w ¿ycie naszej spo³ecznoœci lokalnej        
i udzielaj¹ siê w organizacjach, ko³ach i grupach dzia³aj¹cych w naszej 
gminie. Dziêki swojej aktywnoœci i bogatej siatce kontaktów mog¹ do-
cieraæ z najwa¿niejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych 
rolników i ich rodzin. 

Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
- jeœli ktoœ nie posiada odpowiedniego sprzêtu lub Internetu, powinien 
skorzystaæ z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzêdzie
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpoœredni z rachmistrzem terenowym
(Rachmistrze rozpoczn¹ pracê 1 paŸdziernika 2020 r.).
Infolinia spisowa: 22  279  99  99

Wiêcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: Https://spisrolny.gov.pl/ 

PODSTAWOWE INFORMACJE
O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 wrzeœnia - 30 listopada 2020 r.
Dane zbierane wg. stanu na 1 czerwca 2020 r.

wype³nij obowi¹zek i weŸ udzia³ w spisie!

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

kanalizacja sanitarna

nowoczesne oprawy 
oœwietleniowe LED

Realizacja zadania:

„Budowa oœwietlenia ulicznego
na terenie gminy Miñsk Mazowiecki

Lokalizacja prac:

OSINY NOWE - ul. Warszawska
HUTA MIÑSKA - ul. D³uga

MIKANÓW - w pasie drogi gminnej nr 236

Wartoœæ prac inwestycyjnych:

z³ 208 997,-

Termin realizacji:

grudzieñ 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci 
Nowe Osiny i Osiny, czêœæ po³udniowa (etap II)

kana³y sanitarne - 2533,5 m
termin zakoñczenia prac - wrzesieñ 2020

wartoœæ zadania:
1 276 178,11z³ 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowoœci Targówka, ul. Kolejowa (etap II)

kana³y sanitarne - 256,5 m
termin zakoñczenia prac - wrzesien 2020

wartoœæ zadania:
173 446,27 z³

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Leœnej w Kolonii Janów

zadania A
kana³y sanitarne - 1215,5 m

termin zakoñczenia prac - wrzesieñ 2020
wartoœæ zadania:

821 640,00 z³

zadania B
kana³y sanitarne - 81,7 m

ruroci¹g t³oczny - 378,8 m
przepompownia œcieków z zasilaniem - 1kpl. 

termin zakoñczenia prac - sierpieñ 2020
wartoœæ zadania:

205 779,00 z³

foto: Jacek Maria Jeliñski



Miñsk Mazowiecki,ul. Traugutta 15

tel. 25 758 02 94,25 758 01 77

e-mail: pucharek@autograf.pl

STEMPLE, DATOWNIKI, IDENTYFIKATORY,

PUCHARY, STATUETKI, DYPLOMY,

MEDALE, PODZIÊKOWANIA

PIECZ¥TKI
TROFEA SPORTOWE

Jak szybko sprzedaæ
dom, mieszkanie, dzia³kê?

Pokazuj¹c swoj¹ ofertê 
na zdjêciu lotniczym!

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

Teraz jeden wylot

150 z³!
604 44 22 45 jacek@modelex.pl

Per³y
Ceramiki UE

2018

The Pearls
of Ceramics EU

ul. Pi³sudskiego 41/43
Miñsk Mazowiecki

tel. 602 292 006
www.argoag.pl

KOLEKCJA
VAKER

£AZIENKI

M.M. ul. Spó³dzielcza 29
(przy rampie kolejowej)

tel. 606 614 190

czynne:
pon. - pt. 8 - 16, sobota 8 - 13

KA£USZYN ul. 1 Maja 74

BRATEKBRATEK
zdrowa ¿ywnoœæ, art. przem., drogeryjne, nasiona

Miñsk Mazowiecki, ul. Warszawska 188
pon. - pt. 9 - 17, w soboty 9 - 14

tel. 25 758 11 58

•zio³a
•produkty dla diabetyków
•produkty wegetariañskie
•wody mineralne lecznicze
•syropy lecznicze bez konserwantów
•miody, zio³omiody i inne specyfiki
a tak¿e:
•nasiona - cebulki kwiatowe
•krzewy ozdobne - nasiona zió³

https://www.facebook.com/brateksklepzielarski

wizytówki

ulotki

piecz¹tki

DOCIEPLANIE BUDYNKÓWDOCIEPLANIE BUDYNKÓW

tel. 502 053 214

szybko - tanio - solidnie

M.M., ul. Koœciuszki 13/24

tel. 660 973 698

e-mail: hanka@modelex.pl

 minsk.mazowiecki@rcu.pl

Pierwsza prawdziwa

multiagencja w Miñsku

30 TOWARZYSTW
Miñsk Maz. ul. Pi³sudskiego 32

tel.784 810 310

Miñsk Mazowiecki / PKP Anielina

tel. 602 503 204

2S P R Z E D A M  dzia³kê budowlan¹ - 800 m , media

www.meblesosnowe.eu
meble@meblesosnowe.eu

Miñsk Maz., ul. Pi³sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

Warszawa, ul. P³owiecka 25 (róg Œwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

OFERUJEMY:
³ó¿ka, materace, szafy, komody
biurka, witryny, sto³y, krzes³a

M DEBLE Z REWNA

indywidualne projekty - ka¿dy wymiarindywidualne projekty - ka¿dy wymiar
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indywidualne projekty - ka¿dy wymiarindywidualne projekty - ka¿dy wymiar



Trwa jeszcze drugi nabór wniosków o dofi-
nansowanie domowych instalacji PV. Z³o¿e-
nie wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wy-
braniu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój 
pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê 
kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg-
³ym lub w tym roku zbudowa³, uruchomi³       
i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sieci energe-
tycznej PGE swoj¹ przydomow¹ instalacjê 
fotowoltaiczn¹.
Wystarczy przys³aæ wniosek.
Maksymalna kwota, jak¹ mo¿emy otrzymaæ 
to ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” pokrywa do po³o-
wy koszty zakupu i monta¿u mikroinstalacji 
fotowoltaicznych. Program jest dofinansowany 
z bud¿etu Pañstwa.

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!
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E k o l o g i a w g m i n i e opracowa³ - Jacek Maria Jeliñskizielona gmina

E-mobilnoœæ

Spó³ka ElectroMobility Poland zaprezentowa³a now¹ markê Izera i dwa pierwsze samochody 
elektryczne. Maj¹ byæ polskie, rodzinne i wygodne, a przy tym dostêpne w finansowym zasiêgu 
przeciêtnego obywatela. Na temat obydwu modeli na razie nie wiadomo zbyt wiele. Dostêpny ma 
byæ SUV i hatchback - oba oparte na tej samej platformie i z podobnymi osi¹gami. Rozpêdz¹ siê w 
ok. 8 sekund do "setki" i przejad¹ ok. 400 km na jednym ³adowaniu. Izera na swojej stronie 
zaskakuj¹co du¿o mówi jednak o technologiach i przydatnych gad¿etach, które znajd¹ siê w autach. 
Chwali siê, ¿e jej samochody dostan¹ ca³y szereg technologii wspomagaj¹cych kierowcê. Bêd¹ to 
m.in. systemy: ESC - system stabilizacji toru jazdy, FCW - ostrzeganie przed zderzeniem, BSW - 
monitorowanie martwego pola czy TSR - rozpoznawanie znaków drogowych. Jednak na razie s¹ to 
tylko makiety, na je¿d¿¹ce prototypy musimy jeszcze poczekaæ...

samochód

Opracowanie dzia³u - JMJ

elektryczny

E k o l o g i a w g m i n i e
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ZASADY SEGREGACJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

zielona gmina

polskipolski

     WOREK NIEBIESKI

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

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

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

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

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

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

    WOREK ̄ Ó£TY

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

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

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

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

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

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.

 

2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 

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

     WOREK ZIELONY

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

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

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

WOREK BR¥ZOWY

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

pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 

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

itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach, 

gumê, artyku³y higieniczne. Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 

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

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

nego , sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych .

     

     WOREK CZARNY

Trwaj¹ intensywne prace budowlane przy rozbudowie Szko³y Podstawowej
w Hucie Miñskiej. Zadanie inwestycyjne jest zaplanowane na 2 lata.
Program budowy jest tak skonstruowany, ¿eby do minimum ograniczyæ
uci¹¿liwoœci dla uczniów i nauczycieli podczas roku szkolnego.

foto: Jacek Maria Jeliñski

Program Priorytetowy 
„Agroenergia 2020” 

Celem programu jest zwiêkszenie produkcji energii ze Ÿróde³ 
odnawialnych w sektorze rolniczym.

Beneficjenci: Osoba fizyczna bêd¹ca w³aœcicielem lub dzier¿awc¹ 
nieruchomoœci rolnych, których ³¹czna powierzchnia u¿ytków 
rolnych zawiera siê w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej 
rok przed z³o¿eniem wniosku prowadz¹ca osobiœcie gospodarstwo.
Osoba prawna bêd¹ca w³aœcicielem lub dzier¿awc¹ nieruchomoœci 
rolnych, których ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych zawiera siê w 
przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed z³o¿eniem 
wniosku o udzielenie dofinansowania prowadz¹ca dzia³alnoœæ 
rolnicz¹ lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie us³ug rolniczych.

Terminy i sposób sk³adania wniosków:
Nabór wniosków odbywaæ siê bêdzie w trybie ci¹g³ym. Og³oszenie o 
naborze zostanie opublikowane przed rozpoczêciem naboru.

Planowany termin uruchomienia naboru II po³owa III kwarta³u 2020 
Forma dofinansowania: Dotacja.

Rodzaje dofinansowanych przedsiêwziêæ: Instalacje 
fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciep³a s³u¿¹ce 
zaspokajaniu w³asnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o 
mocy zainstalowanej wiêkszej ni¿ 10 kW oraz nie wiêkszej ni¿ 50 kW.

W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej b¹dŸ elektrowni 
wiatrowej dofinansowaniu mo¿e podlegaæ towarzysz¹cy magazyn 
energii elektrycznej.

Najwa¿niejsze warunki dofinansowania: Przedsiêwziêcie nie mo¿e 
byæ rozpoczête przed dniem z³o¿enia wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie wyp³acane jest w formie refundacji po zakoñczonej 
inwestycji. Urz¹dzenia musz¹ byæ instalowane jako nowe, 
wyprodukowane w ci¹gu 24 miesiêcy przed monta¿em.
Dofinansowanie nie mo¿e byæ udzielone na instalacje sfinansowane 
lub realizowane z innych œrodków publicznych.

Dofinansowanie w formie dotacji 
do 20% kosztów kwalifikowanych 

dla instalacji wytwarzaj¹cych energiê 
mo¿e wynosiæ do 35 000 z³

IZERA

Program jest w ca³oœci finansowany ze œrodków bud¿etowych pañstwa.
Szczegó³y dostêpne s¹ pod adresem:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/
/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/
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http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/
/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/



nych w uchwa³ach intencyjnych. Treœæ uchwa³y dostêpna na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Miñsk Mazowiecki 
w zak³adce Zagospodarowania przestrzenne/ Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporz¹dzania. 
Uproszczony lokalizacje terenów, które podlegaj¹ zmianie obra-
zuje Rysunek nr 2.

Procedury planistyczne s¹ obecnie na etapie sporz¹dzania 
wstêpnego projektu dokumentów. Planowany termin zapozna-
nia zainteresowanych osób z treœci¹ projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
prognozowany jest na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika. O do-
k³adnym terminie i formie konsultacji spo³ecznej nad procedo-
wanymi dokumentami bêdziemy informowaæ poprzez: gminny 
biuletyn „G³os Ziemi Miñskiej”, oficjaln¹ stronê internetow¹ 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, fanpage gminy na Facebooku 
oraz informacje na tablicach og³oszeñ w miejscowoœciach.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

„Zwróci³am uwagê mê¿czyŸnie, który sta³ za mn¹ w kolejce do kasy, ¿e 
maseczka nie s³u¿y do zas³aniania brody, tylko ust i nosa. W odpowiedzi 
machn¹³ rêk¹ i stwierdzi³, ¿e z jego strony nic mi nie grozi, bo regularnie 
odka¿a siê od œrodka – i pokaza³ na dwie butelki wódki w koszyku.
Czy ludzie naprawdê wierz¹, ¿e picie zabezpiecza ich przed wirusem?” – 
pyta na jednym z forów internetowych Ma³gorzata.
Wysokoprocentowy alkohol sta³ siê dla wielu osób towarem pierwszej 
potrzeby do walki z epidemi¹. Internauci przeœcigaj¹ siê w pomys³ach na 
samodzielne sporz¹dzenie p³ynów do dezynfekcji r¹k, eksperci zalecaj¹ 
regularne odka¿anie sto³ów, klamek i telefonów. Niektórzy jednak 
rozumiej¹ te komunikaty w niew³aœciwy sposób i wierz¹ w to, ¿e alkohol 
ma moc dezynfekowania...organów wewnêtrznych. Œwiatowa 
Organizacja Zdrowia przestrzega: picie alkoholu w ¿aden sposób nie 
chroni przed zaka¿eniem! Wrêcz przeciwnie.
Alkohol os³abia odpornoœæ organizmu
P³yn zawieraj¹cy co najmniej 60-proc. alkohol odka¿a skórê, ale nie dzia³a 
w taki sam sposób na nasze organy wewnêtrzne. Eksperci podkreœlaj¹, ¿e 
tak¿e p³ukanie ust czy gard³a nie daje ¿adnej ochrony przed wirusem. 
Fakty s¹ takie, ¿e alkohol pity w czasie epidemii mo¿e nam tylko 
zaszkodziæ i zwiêkszyæ ryzyko zaka¿enia.
Kluczow¹ barier¹ dla koronawirusa jest nasz w³asny system 
odpornoœciowy, tymczasem naukowcy ju¿ dawno udowodnili, ¿e alkohol 
ma na niego z³y wp³yw. Osoby, które pij¹ du¿o napojów alkoholowych, 
mog¹ byæ bardziej podatne na choroby zakaŸne, w tym COVID-19. 
Wystêpuje u nich tak¿e wiêksze ryzyko rozwiniêcia ostrej niewydolnoœci 
oddechowej (jest to jedno z najpowa¿niejszych powik³añ, z którym 
zmagaj¹ siê osoby zaka¿one koronawirusem). U osób nadu¿ywaj¹cych 
alkoholu czêsto dochodzi do zapalenia b³on œluzowych tchawicy i oskrzeli 
– zwiêksza siê podatnoœæ na zaka¿enia uk³adu oddechowego. Alkohol 
powoduje odwodnienie, tymczasem G³ówny Inspektor Sanitarny zaleca 
troskê o odpowiedni poziom nawodnienia organizmu.  WHO podkreœla, 
¿e nie istnieje „bezpieczna dawka” – napoje alkoholowe wywieraj¹ 
negatywny wp³yw na niemal ka¿dy organ, a im wiêcej pijemy, tym szkody 
s¹ wiêksze.

Alkohol i koronawirus
obalamy mit o „odka¿aniu organizmu”

Na trzeŸwo bezpieczniej
Alkohol konsumowany w nadmiarze niekorzystnie oddzia³uje na zdrowie 
nie tylko w okresie epidemii, ale to w³aœnie teraz szczególnie warto 
postawiæ na trzeŸwoœæ. Dlaczego? Wed³ug Œwiatowej Organizacji 
Zdrowia w stanie upojenia maleje nasza zdolnoœæ do w³aœciwej oceny 
sytuacji, podejmujemy b³êdne decyzje i mamy wiêksz¹ sk³onnoœæ do 
zachowañ ryzykownych.  Tymczasem to w³aœnie daleko posuniêta 
ostro¿noœæ i zdolnoœæ do dokonywania odpowiedzialnych, bezpiecznych 
wyborów, maj¹ kluczowe znaczenie dla unikniêcia zaka¿enia.
Dla tych, których powy¿sze argumenty nie przekonuj¹, skutecznym 
straszakiem mo¿e okazaæ siê perspektywa pobytu w szpitalu. Z obawy 
przed zaka¿eniem ka¿dy, kto mo¿e, unika teraz wizyt w przychodniach 
czy na SOR-ach. Nie warto piæ alkoholu, by nie naraziæ siê na 
niebezpieczn¹ sytuacjê – upadek, uraz czy wypadek drogowy. Wysi³ki 
ca³ej s³u¿by zdrowia koncentruj¹ siê na walce z koronawirusem, a 
pacjenci pod wp³ywem alkoholu to prawdziwa zmora SOR-ów. Nie warto 
dok³adaæ pracy tym, którzy s¹ na pierwszej linii frontu! Nie zapominajmy 
tak¿e, ¿e to szpitale s¹ jednym z g³ównych Ÿróde³ zaka¿eñ COVID-19. 
Nawet wizyta spowodowana koniecznoœci¹ zszycia palca mo¿e mieæ 
przykre konsekwencje.

•ród³o:  materia³y  opracowane  przez  Instytut  £ukasiewicza  na zlecenie  Pañstwowej 
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

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 

Informujemy, ¿e trwaj¹ prace projektowe w ramach procedury 
planistycznej dotycz¹ce zmiany Studium Uwarunkowañ i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miñsk Mazo-
wiecki zainicjowane uchwa³ami Rady Gminy Miñsk Mazowiecki 
nr VII.72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienionej uchwa³ami 
Nr XIII.111.19 z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwa³¹ Nr 
XV.144.2020 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 
2020 r.. Zmiana jest zmiana czêœciow¹ i dotyczy wy³¹cznie 
terenów wskazanych w uchwale intencyjnej. Treœæ uchwa³y do-
stêpna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Miñsk 
Mazowiecki w zak³adce Zagospodarowania przestrzenne/ Zmia-
na studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gmi-
ny Miñsk Mazowiecki. Uproszczony lokalizacje terenów, które 
podlegaj¹ zmianie obrazuje Rysunek nr 1.

Ponadto informujemy, ¿e trwaj¹ prace projektowe w ramach 
procedury planistycznej dotycz¹ce sporz¹dzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla czêœci miejsco-
woœci Ignaców, Janów i Dziêkowizna zainicjowane uchwa³ami 
Rady Gminy Miñsk Mazowiecki nr XV.145.2020, nr XV.146.2020  
i XV.147.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Procedura sporz¹dzenia 
nowego miejscowego planu dotyczy wy³¹cznie terenów wskaza-

rys. 1

rys. 2

Czy w i a r a pomaga w wyzd row ien iu?
Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Mahometa czy w jakieœ nadnaturalne istoty. Ca³y k³opot w tym, ¿e wielu 
alkoholików bierze siebie zbyt powa¿nie a ow¹ si³ê wy¿sz¹ ma³o po-
wa¿nie. Agnostyk mo¿e byæ w gorszym po³o¿eniu, dopóki nie znajduje 
pociechy w przekonaniu, ¿e istnieje we wszechœwiecie si³a wiêksza ni¿ 
ta, któr¹ on ma i zawierzy jej. Ateista zaœ musi uwierzyæ w coœ, poza 
sob¹, np.: w innych ludzi. Niezale¿nie od tego, do kogo modl¹ siê 
alkoholicy, otrzymuj¹ oni wewnêtrzn¹ si³ê, któr¹ musz¹ zastosowaæ      
w praktyce. Znam takich alkoholików, którzy nigdy siê nie modlili, lecz 
kiedy pojêli, ¿e mog¹ siê leczyæ i przestaæ piæ, doznali oœwiecenia           
i uœwiadomili sobie istnienie czegoœ nadprzyrodzonego.
Nie ma znaczenia czy byli wychowani w religii katolickiej, ¿ydowskiej, 
protestanckiej czy buddyjskiej. Ma znaczenie tylko to, ¿e modlili siê      
o si³ê i ¿e zosta³a im ona dana przez si³ê wiêksz¹ niæ oni sami. Nie znam 
trzeŸwiej¹cego alkoholika, który by nie wierzy³ mocno w Najwy¿sz¹ 
Istotê. Bez tej wiary wysi³ek, by odzyskaæ zdrowie, jest pozorny.
Leczenie nie daje si³y. Zsy³a j¹ alkoholikowi – Bóg. Anonimowi 
Alkoholicy, zrzeszeni we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików maj¹ 
modlitwê do Boga, która pomaga im trzeŸwieæ i ten Bóg jest dla nich Si³¹ 
Wy¿sz¹ i wierz¹, ¿e tak jest.

„Bo¿e u¿ycz mi pogody ducha 
Abym godzi³ siê z tym, czego nie mogê zmieniæ

Odwagi, abym zmieni³ to co mogê zmieniæ
I m¹droœci, abym odró¿ni³ jedno od drugiego (dobro od z³a).”

Oczywiœcie tak. Alkoholik, jeœli chce wyzdrowieæ, musi mieæ oparcie  
w sile wiêkszej, ni¿ on sam. Kiedy alkoholik pije, znajduje si³ê wiêksz¹ 
ni¿ on sam w alkoholu. On dominuje nad nim. Dlatego kiedy siê leczy, 
musi mieæ si³ê wiêksz¹ ni¿ on sam, ¿eby zast¹pi³a alkohol. Si³¹ wiêksz¹ 
ni¿ ta, któr¹ posiada cz³owiek, mo¿e byæ religia, która stanie siê Ÿród³em 
inspiracji dla lecz¹cego siê alkoholika, zw³aszcza jeœli wychowa³ siê 
wœród wierz¹cych. Wiara bowiem, zwykle pozostaje na ca³e ¿ycie. 
•ród³a si³y zastêpuj¹ce alkohol mog¹ byæ ró¿ne. Niewidzialn¹ si³ê, 
która tak potrzebna jest alkoholikowi, mo¿e byæ np.: wiara w Buddê, 
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nych w uchwa³ach intencyjnych. Treœæ uchwa³y dostêpna na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Miñsk Mazowiecki 
w zak³adce Zagospodarowania przestrzenne/ Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporz¹dzania. 
Uproszczony lokalizacje terenów, które podlegaj¹ zmianie obra-
zuje Rysunek nr 2.

Procedury planistyczne s¹ obecnie na etapie sporz¹dzania 
wstêpnego projektu dokumentów. Planowany termin zapozna-
nia zainteresowanych osób z treœci¹ projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
prognozowany jest na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika. O do-
k³adnym terminie i formie konsultacji spo³ecznej nad procedo-
wanymi dokumentami bêdziemy informowaæ poprzez: gminny 
biuletyn „G³os Ziemi Miñskiej”, oficjaln¹ stronê internetow¹ 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, fanpage gminy na Facebooku 
oraz informacje na tablicach og³oszeñ w miejscowoœciach.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

G³osZiemiMiñskiej12 G³osZiemiMiñskiej 13

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

„Zwróci³am uwagê mê¿czyŸnie, który sta³ za mn¹ w kolejce do kasy, ¿e 
maseczka nie s³u¿y do zas³aniania brody, tylko ust i nosa. W odpowiedzi 
machn¹³ rêk¹ i stwierdzi³, ¿e z jego strony nic mi nie grozi, bo regularnie 
odka¿a siê od œrodka – i pokaza³ na dwie butelki wódki w koszyku.
Czy ludzie naprawdê wierz¹, ¿e picie zabezpiecza ich przed wirusem?” – 
pyta na jednym z forów internetowych Ma³gorzata.
Wysokoprocentowy alkohol sta³ siê dla wielu osób towarem pierwszej 
potrzeby do walki z epidemi¹. Internauci przeœcigaj¹ siê w pomys³ach na 
samodzielne sporz¹dzenie p³ynów do dezynfekcji r¹k, eksperci zalecaj¹ 
regularne odka¿anie sto³ów, klamek i telefonów. Niektórzy jednak 
rozumiej¹ te komunikaty w niew³aœciwy sposób i wierz¹ w to, ¿e alkohol 
ma moc dezynfekowania...organów wewnêtrznych. Œwiatowa 
Organizacja Zdrowia przestrzega: picie alkoholu w ¿aden sposób nie 
chroni przed zaka¿eniem! Wrêcz przeciwnie.
Alkohol os³abia odpornoœæ organizmu
P³yn zawieraj¹cy co najmniej 60-proc. alkohol odka¿a skórê, ale nie dzia³a 
w taki sam sposób na nasze organy wewnêtrzne. Eksperci podkreœlaj¹, ¿e 
tak¿e p³ukanie ust czy gard³a nie daje ¿adnej ochrony przed wirusem. 
Fakty s¹ takie, ¿e alkohol pity w czasie epidemii mo¿e nam tylko 
zaszkodziæ i zwiêkszyæ ryzyko zaka¿enia.
Kluczow¹ barier¹ dla koronawirusa jest nasz w³asny system 
odpornoœciowy, tymczasem naukowcy ju¿ dawno udowodnili, ¿e alkohol 
ma na niego z³y wp³yw. Osoby, które pij¹ du¿o napojów alkoholowych, 
mog¹ byæ bardziej podatne na choroby zakaŸne, w tym COVID-19. 
Wystêpuje u nich tak¿e wiêksze ryzyko rozwiniêcia ostrej niewydolnoœci 
oddechowej (jest to jedno z najpowa¿niejszych powik³añ, z którym 
zmagaj¹ siê osoby zaka¿one koronawirusem). U osób nadu¿ywaj¹cych 
alkoholu czêsto dochodzi do zapalenia b³on œluzowych tchawicy i oskrzeli 
– zwiêksza siê podatnoœæ na zaka¿enia uk³adu oddechowego. Alkohol 
powoduje odwodnienie, tymczasem G³ówny Inspektor Sanitarny zaleca 
troskê o odpowiedni poziom nawodnienia organizmu.  WHO podkreœla, 
¿e nie istnieje „bezpieczna dawka” – napoje alkoholowe wywieraj¹ 
negatywny wp³yw na niemal ka¿dy organ, a im wiêcej pijemy, tym szkody 
s¹ wiêksze.

Alkohol i koronawirus
obalamy mit o „odka¿aniu organizmu”

Na trzeŸwo bezpieczniej
Alkohol konsumowany w nadmiarze niekorzystnie oddzia³uje na zdrowie 
nie tylko w okresie epidemii, ale to w³aœnie teraz szczególnie warto 
postawiæ na trzeŸwoœæ. Dlaczego? Wed³ug Œwiatowej Organizacji 
Zdrowia w stanie upojenia maleje nasza zdolnoœæ do w³aœciwej oceny 
sytuacji, podejmujemy b³êdne decyzje i mamy wiêksz¹ sk³onnoœæ do 
zachowañ ryzykownych.  Tymczasem to w³aœnie daleko posuniêta 
ostro¿noœæ i zdolnoœæ do dokonywania odpowiedzialnych, bezpiecznych 
wyborów, maj¹ kluczowe znaczenie dla unikniêcia zaka¿enia.
Dla tych, których powy¿sze argumenty nie przekonuj¹, skutecznym 
straszakiem mo¿e okazaæ siê perspektywa pobytu w szpitalu. Z obawy 
przed zaka¿eniem ka¿dy, kto mo¿e, unika teraz wizyt w przychodniach 
czy na SOR-ach. Nie warto piæ alkoholu, by nie naraziæ siê na 
niebezpieczn¹ sytuacjê – upadek, uraz czy wypadek drogowy. Wysi³ki 
ca³ej s³u¿by zdrowia koncentruj¹ siê na walce z koronawirusem, a 
pacjenci pod wp³ywem alkoholu to prawdziwa zmora SOR-ów. Nie warto 
dok³adaæ pracy tym, którzy s¹ na pierwszej linii frontu! Nie zapominajmy 
tak¿e, ¿e to szpitale s¹ jednym z g³ównych Ÿróde³ zaka¿eñ COVID-19. 
Nawet wizyta spowodowana koniecznoœci¹ zszycia palca mo¿e mieæ 
przykre konsekwencje.

•ród³o:  materia³y  opracowane  przez  Instytut  £ukasiewicza  na zlecenie  Pañstwowej 
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

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 

Informujemy, ¿e trwaj¹ prace projektowe w ramach procedury 
planistycznej dotycz¹ce zmiany Studium Uwarunkowañ i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miñsk Mazo-
wiecki zainicjowane uchwa³ami Rady Gminy Miñsk Mazowiecki 
nr VII.72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienionej uchwa³ami 
Nr XIII.111.19 z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwa³¹ Nr 
XV.144.2020 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 
2020 r.. Zmiana jest zmiana czêœciow¹ i dotyczy wy³¹cznie 
terenów wskazanych w uchwale intencyjnej. Treœæ uchwa³y do-
stêpna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Miñsk 
Mazowiecki w zak³adce Zagospodarowania przestrzenne/ Zmia-
na studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gmi-
ny Miñsk Mazowiecki. Uproszczony lokalizacje terenów, które 
podlegaj¹ zmianie obrazuje Rysunek nr 1.

Ponadto informujemy, ¿e trwaj¹ prace projektowe w ramach 
procedury planistycznej dotycz¹ce sporz¹dzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla czêœci miejsco-
woœci Ignaców, Janów i Dziêkowizna zainicjowane uchwa³ami 
Rady Gminy Miñsk Mazowiecki nr XV.145.2020, nr XV.146.2020  
i XV.147.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Procedura sporz¹dzenia 
nowego miejscowego planu dotyczy wy³¹cznie terenów wskaza-

rys. 1

rys. 2

Czy w i a r a pomaga w wyzd row ien iu?
Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Mahometa czy w jakieœ nadnaturalne istoty. Ca³y k³opot w tym, ¿e wielu 
alkoholików bierze siebie zbyt powa¿nie a ow¹ si³ê wy¿sz¹ ma³o po-
wa¿nie. Agnostyk mo¿e byæ w gorszym po³o¿eniu, dopóki nie znajduje 
pociechy w przekonaniu, ¿e istnieje we wszechœwiecie si³a wiêksza ni¿ 
ta, któr¹ on ma i zawierzy jej. Ateista zaœ musi uwierzyæ w coœ, poza 
sob¹, np.: w innych ludzi. Niezale¿nie od tego, do kogo modl¹ siê 
alkoholicy, otrzymuj¹ oni wewnêtrzn¹ si³ê, któr¹ musz¹ zastosowaæ      
w praktyce. Znam takich alkoholików, którzy nigdy siê nie modlili, lecz 
kiedy pojêli, ¿e mog¹ siê leczyæ i przestaæ piæ, doznali oœwiecenia           
i uœwiadomili sobie istnienie czegoœ nadprzyrodzonego.
Nie ma znaczenia czy byli wychowani w religii katolickiej, ¿ydowskiej, 
protestanckiej czy buddyjskiej. Ma znaczenie tylko to, ¿e modlili siê      
o si³ê i ¿e zosta³a im ona dana przez si³ê wiêksz¹ niæ oni sami. Nie znam 
trzeŸwiej¹cego alkoholika, który by nie wierzy³ mocno w Najwy¿sz¹ 
Istotê. Bez tej wiary wysi³ek, by odzyskaæ zdrowie, jest pozorny.
Leczenie nie daje si³y. Zsy³a j¹ alkoholikowi – Bóg. Anonimowi 
Alkoholicy, zrzeszeni we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików maj¹ 
modlitwê do Boga, która pomaga im trzeŸwieæ i ten Bóg jest dla nich Si³¹ 
Wy¿sz¹ i wierz¹, ¿e tak jest.

„Bo¿e u¿ycz mi pogody ducha 
Abym godzi³ siê z tym, czego nie mogê zmieniæ

Odwagi, abym zmieni³ to co mogê zmieniæ
I m¹droœci, abym odró¿ni³ jedno od drugiego (dobro od z³a).”

Oczywiœcie tak. Alkoholik, jeœli chce wyzdrowieæ, musi mieæ oparcie  
w sile wiêkszej, ni¿ on sam. Kiedy alkoholik pije, znajduje si³ê wiêksz¹ 
ni¿ on sam w alkoholu. On dominuje nad nim. Dlatego kiedy siê leczy, 
musi mieæ si³ê wiêksz¹ ni¿ on sam, ¿eby zast¹pi³a alkohol. Si³¹ wiêksz¹ 
ni¿ ta, któr¹ posiada cz³owiek, mo¿e byæ religia, która stanie siê Ÿród³em 
inspiracji dla lecz¹cego siê alkoholika, zw³aszcza jeœli wychowa³ siê 
wœród wierz¹cych. Wiara bowiem, zwykle pozostaje na ca³e ¿ycie. 
•ród³a si³y zastêpuj¹ce alkohol mog¹ byæ ró¿ne. Niewidzialn¹ si³ê, 
która tak potrzebna jest alkoholikowi, mo¿e byæ np.: wiara w Buddê, 
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B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Poznañ : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznañskiego, copyright 2019

Dwie kobiety, dwie ró¿ne epoki, te same dylematy i tak podobne koleje losów. Adriana jest nieszczêœliwa w ma³-
¿eñstwie. Pod wp³ywem historii zas³yszanej od s¹siadki, starej Œl¹zaczki Agnes, postanawia chocia¿ trochê zmieniæ 
swoje ¿ycie. W tym celu musi uzyskaæ przebaczenie mê¿czyzny, którego dawno temu skrzywdzi³a, pojednaæ siê z ro-
dzin¹ oraz rozwik³aæ sekrety ze swojej przesz³oœci. Na zmiany w ¿yciu Adriany du¿y wp³yw ma opowieœæ Agnes. 
Poznajemy j¹ na pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku, gdy dziewczyna ¿yje w Mys³owicach - mieœcie przy³¹czonym do III 
Rzeszy. Czeka j¹ nie³atwa walka o zachowanie to¿samoœci oraz wiernoœci w³asnym idea³om. Adriana w opowieœci 
staruszki znajduje podobieñstwa do swojego ¿ycia i w³asnych nie³atwych wyborów. Czy te dwie kobiety, ¿yj¹ce w 
tak ró¿nych czasach, ³¹czy coœ wiêcej ni¿ tylko s¹siedztwo i koniecznoœæ podejmowania trudnych ¿yciowych 
decyzji?

Warszawa : Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, copyright 2020

Warzywa i owoce s¹ zdrowe! Czyli w³aœciwie jakie? ̄ eby to zrozumieæ, warto poznaæ ich mieszkañców.
Na przyk³ad Pektyna ca³y dzieñ uwija siê i sprz¹ta, magnez jest zawsze w dobrym humorze, a witamina B godzinami 
œlêczy nad ksi¹¿kami. Poza nimi jest jeszcze wiele innych postaci. Wszystkie bardzo wa¿ne.
To dziêki nim w³aœnie jedzenie jab³ek, pomidorów, broku³ów wychodzi nam na zdrowie.

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020

Barcelona, 1901 rok. Przy zalanych œwiat³em alejach powstaj¹ jedna po drugiej olœniewaj¹ce budowle, podczas gdy 
biedota nadal gnieŸdzi siê w mrocznych, ciasnych zau³kach. Bogacze mog¹ sobie kupiæ wszystko. .. nawet s³oñce. 
M³ody malarz Dalmau Sala ¿yje na granicy tych dwóch œwiatów. Po jednej stronie jest rodzina i ukochana, którzy 
walcz¹ o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹; po drugiej - majêtny pracodawca, kusz¹cy obietnic¹ lepszego ¿ycia i szans¹ na 
wkroczenie w artystyczne krêgi Barcelony. Choæ Dalmau zdaje sobie sprawê z hipokryzji swego mentora, pozwala 
siê omamiæ blichtrowi salonów i wstêpuje do œwiata, w którym mo¿e straciæ wszystko, co jest dla niego cenne: 
ukochan¹ kobietê i swój talent.

P A L E N I E W P I E C U

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej 
Gminy, jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ w piecach nie 
wolno spalaæ: mu³ów i flotokoncentratów 
wêglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz paliw 
sta³ych produkowanych z wykorzystaniem tego 
wêgla, wêgla kamiennego w postaci sypkiej o 
uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawieraj¹cych bioma-
sê 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 gu-
my, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów po-
twierdzaj¹cych parametry zakupionego paliwa 
(np. certyfikatu).

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¿ytko-
waæ kot³ów spe³niaj¹cych 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 wymie-
nione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi eko-
projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowied-
nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.

ul. Koœcielna 6, 05-300 Miñsk Mazowiecki
www.pogrzebybialkowski.pl
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B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Poznañ : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznañskiego, copyright 2019

Dwie kobiety, dwie ró¿ne epoki, te same dylematy i tak podobne koleje losów. Adriana jest nieszczêœliwa w ma³-
¿eñstwie. Pod wp³ywem historii zas³yszanej od s¹siadki, starej Œl¹zaczki Agnes, postanawia chocia¿ trochê zmieniæ 
swoje ¿ycie. W tym celu musi uzyskaæ przebaczenie mê¿czyzny, którego dawno temu skrzywdzi³a, pojednaæ siê z ro-
dzin¹ oraz rozwik³aæ sekrety ze swojej przesz³oœci. Na zmiany w ¿yciu Adriany du¿y wp³yw ma opowieœæ Agnes. 
Poznajemy j¹ na pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku, gdy dziewczyna ¿yje w Mys³owicach - mieœcie przy³¹czonym do III 
Rzeszy. Czeka j¹ nie³atwa walka o zachowanie to¿samoœci oraz wiernoœci w³asnym idea³om. Adriana w opowieœci 
staruszki znajduje podobieñstwa do swojego ¿ycia i w³asnych nie³atwych wyborów. Czy te dwie kobiety, ¿yj¹ce w 
tak ró¿nych czasach, ³¹czy coœ wiêcej ni¿ tylko s¹siedztwo i koniecznoœæ podejmowania trudnych ¿yciowych 
decyzji?

Warszawa : Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, copyright 2020

Warzywa i owoce s¹ zdrowe! Czyli w³aœciwie jakie? ̄ eby to zrozumieæ, warto poznaæ ich mieszkañców.
Na przyk³ad Pektyna ca³y dzieñ uwija siê i sprz¹ta, magnez jest zawsze w dobrym humorze, a witamina B godzinami 
œlêczy nad ksi¹¿kami. Poza nimi jest jeszcze wiele innych postaci. Wszystkie bardzo wa¿ne.
To dziêki nim w³aœnie jedzenie jab³ek, pomidorów, broku³ów wychodzi nam na zdrowie.

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020

Barcelona, 1901 rok. Przy zalanych œwiat³em alejach powstaj¹ jedna po drugiej olœniewaj¹ce budowle, podczas gdy 
biedota nadal gnieŸdzi siê w mrocznych, ciasnych zau³kach. Bogacze mog¹ sobie kupiæ wszystko. .. nawet s³oñce. 
M³ody malarz Dalmau Sala ¿yje na granicy tych dwóch œwiatów. Po jednej stronie jest rodzina i ukochana, którzy 
walcz¹ o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹; po drugiej - majêtny pracodawca, kusz¹cy obietnic¹ lepszego ¿ycia i szans¹ na 
wkroczenie w artystyczne krêgi Barcelony. Choæ Dalmau zdaje sobie sprawê z hipokryzji swego mentora, pozwala 
siê omamiæ blichtrowi salonów i wstêpuje do œwiata, w którym mo¿e straciæ wszystko, co jest dla niego cenne: 
ukochan¹ kobietê i swój talent.

P A L E N I E W P I E C U

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej 
Gminy, jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ w piecach nie 
wolno spalaæ: mu³ów i flotokoncentratów 
wêglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz paliw 
sta³ych produkowanych z wykorzystaniem tego 
wêgla, wêgla kamiennego w postaci sypkiej o 
uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawieraj¹cych bioma-
sê 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 gu-
my, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów po-
twierdzaj¹cych parametry zakupionego paliwa 
(np. certyfikatu).

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¿ytko-
waæ kot³ów spe³niaj¹cych 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 wymie-
nione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi eko-
projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowied-
nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.
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Konstancin-Jeziorna to malownicza miejscowoœæ 
uzdrowiskowa po³o¿ona 20 kilometrów od centrum 
Warszawy.
Bogactwem Konstancina jest uzdrowiskowy mikrokli-
mat oraz z³o¿a termalnej solanki wydobywanej z g³ê-
bokoœci 1700 m pod powierzchni¹ ziemi.
Czyste balsamiczne powietrze zapewnione jest dziêki 
po³o¿eniu w lasach sosnowych.
Konstancin to miasto-ogród przez które przep³ywa ma-
lownicza rzeka Jeziorka, a wœród drzew œpiewaj¹ ptaki   
i harcuj¹ wiewiórki.
Park Zdrojowy - zaskakuje od samego wejœcia. To prze-
piêkny, zadbany, zielony teren, zachwyca krajobrazami, 
które zmieniaj¹ siê w zale¿noœci od alei, któr¹ akurat 
wybierzemy na przeja¿d¿kê rowerem lub spacer…
Na miejscu nie mo¿na siê nudziæ. S¹ tu pola do gry w siat- 
kówkê, si³ownia  zewnêtrzna  dla doros³ych oraz dwa pla-
ce zabaw (dla m³odszych i starszych dzieci).
W tutejszych wodach p³ywa mnóstwo kaczek, a na 
brzegu czeka kaczkomat z jedzeniem, które s³u¿y 
ptakom.
Przez rozlewisko prowadzi drewniana k³adka, przy 
której przygotowane zosta³y punkty widokowe. 
Najwa¿niejszy punkt w Konstancinie to Park Zdrojowy       
i tê¿nia solankowa - miejsce, które koniecznie nale¿y 
odwiedziæ. W  Parku jeŸdzimy rowerami tylko po ozna-
czonych œcie¿kach. W Piasecznie mo¿na wypo¿yczyæ 
kajaki, które oddajemy w Konstancinie, po zakoñczeniu 
³adnego sp³ywu Jeziork¹.

Konstancin Jeziorna
uzdrowisko  na Mazowszu


